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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za razvoj kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk 
(CEDAW) in njenega izbirnega protokola,

– ob upoštevanju deklaracije Združenih narodov o varstvu žensk in otrok v izrednih 
razmerah in oboroženih spopadih ter resolucij Varnostnega sveta 1325 (2000) in 1820 
(2008),

– ob upoštevanju akcijskega načrta Evropske unije za enakost spolov in krepitev vloge 
žensk pri razvoju (2010–2015),

– ob upoštevanju smernic Evropske unije o nasilju nad ženskami in dekleti ter o boju proti 
vsem vrstam diskriminacije proti njim,

A. ker politiko Unije na področju razvojnega sodelovanja vodijo razvojni cilji tisočletja in 
ker dva izmed teh ciljev posebej zadevata ženske – razvojni cilj tisočletja 3 (zagotoviti 
enakost med spoloma in dati več moči ženskam) in razvojni cilj tisočletja 5 (izboljšati 
zdravje mater);

B. ker akcijski načrt Evropske unije priznava pomen sodelovanja žensk in vidika enakosti 
med spoloma za razvoj partnerskih držav in za dosego razvojnih ciljev tisočletja in ker 
predstavlja v „agendi za spremembe“ enakost med spoloma prednostno os ukrepanja 
Unije;

1. izraža zadovoljstvo nad priznanjem osrednje vloge enakosti med spoloma in krepitvijo 
vloge žensk v razvoju v različnih akcijskih načrtih in sporočilih ter zahteva, da se v 
geografskih programih ta prednostna naloga konkretno udejanji; poziva tudi k boljšemu 
usklajevanju s tematskimi programi, ki se financirajo prek instrumenta za razvojno 
sodelovanje;

2. zahteva večje prizadevanje za dosego razvojnih ciljev tisočletja na področju enakosti med 
spoloma in zdravja mater ter poziva, da se že zdaj predvidijo ukrepi za obdobje po letu 
2015;

3. čestita vsem državam, ki so dosegle nekatere razvojne cilje tisočletja, kot je na primer cilj 
osnovnošolske izobrazbe za dekleta in fante; spodbuja Komisijo, naj sprejme potrebne 
ukrepe za obveščanje javnosti o svojih uspehih, spodbujanje izmenjave najboljših praks in 
nadaljnje podpiranje držav, ki so na pravi poti;

4. zato poziva Komisijo in Svet, naj še naprej spodbujata države nečlanice, da v svojo 
zakonodajo vključijo izrecno določbo o pravicah žensk, da bi tako zagotovile spoštovanje 
teh pravic, ter izvajajo politike in mehanizme, ki upoštevajo različnost spolov, da bi bile 
ženske bolj udeležene pri odločanju v javnem življenju, najsi bo to politično, gospodarsko 
ali družbeno.


