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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

– so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) 
a jeho opčný protokol,

– so zreteľom na Deklaráciu Organizácie Spojených národov o ochrane žien a detí v núdzi a 
pri ozbrojených konfliktoch a na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 (2000) a č. 
1820 (2008),

– so zreteľom na akčný plán Európskej únie o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v 
rámci rozvojovej spolupráce (2010 – 2015),

– so zreteľom na usmernenia Európskej únie pre oblasť násilia voči ženám a boja proti 
všetkým formám ich diskriminácie,

A. keďže politika Únie v oblasti rozvojovej spolupráce sa riadi miléniovými rozvojovými 
cieľmi (MRC) a keďže dva z nich, MRC 3 (podporovať rodovú rovnosť a posilňovať 
postavenie žien) a MRC 5 (zlepšiť zdravie matiek), sa týkajú osobitne žien;

B. keďže akčný plán Európskej únie uznáva význam zapojenia žien a hľadiska rodovej 
rovnosti pre rozvoj v partnerských krajinách a pre dosiahnutie MRC a keďže v programe 
zmien tvorí rovnosť medzi mužmi a ženami prioritnú os činnosti Únie;

1. vyjadruje spokojnosť s tým, že v rámci rozvojovej spolupráce pri rôznych akčných 
plánoch a komunikáciách sa priznala ústredná úloha rodovej rovnosti a posilňovaniu 
postavenia žien a žiada, aby sa táto priorita konkrétne uplatňovala v rámci geografických 
programov; vyzýva tiež k lepšej koordinácii s tematickými programami financovanými 
prostredníctvom nástroja financovania rozvojovej spolupráce (DCI);

2. vyzýva zintenzívniť úsilie na dosiahnutie MRC súvisiacich s rodovou rovnosťou a so 
zdravím matiek a žiada, aby sa už teraz stanovili opatrenia na obdobie po roku 2015;

3. blahoželá všetkým štátom, ktorým sa podarilo splniť niektoré MRC, ako napríklad cieľ 
poskytnúť dievčatám a chlapcom základné vzdelanie; podporuje Komisiu, aby prijala 
opatrenia potrebné na informovanie o týchto úspechoch, podporovala výmenu 
osvedčených postupov a pokračovala v podpore krajín, ktoré napredujú správnym 
smerom;

4. naliehavo preto vyzýva Komisiu a Radu, aby viac podporovali tretie krajiny v tom, aby v 
rámci svojich právnych predpisov prijímali výslovné ustanovenia týkajúce sa práv žien, 
aby zabezpečili dodržiavanie týchto práv a aby zaviedli politiky a mechanizmy, ktoré 
zohľadňujú rodový rozmer, s cieľom zvýšiť zapojenie žien do rozhodovacieho procesu vo 
verejnom živote, či už v politickej, hospodárskej alebo spoločenskej oblasti.


