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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

– като взе предвид Декларацията на хилядолетието на Организацията на обединените 
нации от 8 септември 2000 г.,

– като взе предвид доклада по Програмата на ООН за развитие озаглавена „Отвъд 
междинния преглед – постигане на Целите на халядолетието за развитие“, 
публикуван през януари 2010 г.,

– като взе предвид „Доклада за човешкото развитие през 2010 г. Истинското 
богатство на нациите: пътищата на човешкото развитие“ на ПРООН,

– като взе предвид доклада, озаглавен „Равенство между половете: таблица на 
напредъка. 2012 г.“ на Организацията на обединените нации, който оценява 
подобряването на относителните аспекти на равенството между половете в осемте 
Цели на хилядолетието за развитие,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 21 април 2010 г. до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на 
регионите, озаглавено „План за действие на ЕС от дванадесет точки в подкрепа на 
Целите на хилядолетието за развитие“ (COM (2010)0159 окончателен),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията относно Плана за 
действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените в 
областта на развитието 2010–2015 г. (SEC (2010) 265) на Комисията от 8 март 
2010 г., както и заключенията на Съвета от 14 юни 2010 г. относно Целите на 
хилядолетието за развитие, които определят този европейски план за действие,

– като взе предвид своята резолюция от 15 юни 2010 г. относно осъществения 
напредък в посока постигане на Целите на хилядолетието за развитие: 
средносрочен преглед за подготовка на срещата на високо равнище на ООН през 
септември 2010 г.1,

1. призовава Организацията на обединените нации да засили значението, което се 
отдава на правата на жените и на равенството между половете, като отново им се 
отдели поне една конкретна цел в рамката след 2015 г. на Целите на хилядолетието 
за развитие и се потвърди техният широкообхватен характер сред всички програми 
за сътрудничество за развитие;

2. призовава настоятелно Организацията на обединените нации , при оценката на 
Целите на хилядолетието за развитие след 2015 г., да се позовава систематично на 
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индекса за неравенство между половете (ИНП), определен от ПРООН в нейния 
доклад относно човешкото развитие от 2010 г. и да предприеме действия както в 
количествен така и в качествен аспект (ИНП е най-представителния и най-
изчерпателен индекс на положението по отношение на равенството между половете 
за дадена държава);

3. призовава рамката след 2015 г. за Целите на хилядолетието за развитие да бъде 
насочена към постигането на амбициозни цели във връзка с правата на жените и 
равенството между половете по отношение на автономността и благосъстоянието 
на жените, участие в процесите на вземане на решения, борба срещу насилието 
спрямо жените, достъп до образование (основно, средно, висше) и до качествено 
обучение, достъп до ефективно здравно обслужване, подобряване на сексуалното и 
репродуктивното здраве и на съответните права, на качествена и сигурна заетост, 
равно заплащане, развитие на кариерата, участие на жените в политическия и 
икономическия живот, на право на собственост и на наследствени права;

4. призовава Комисията и държавите членки, като се има предвид широкообхватния 
характер на целите на равенство между половете и на недискриминация, основана 
на пола, за увеличение на размера на помощта за развитие, предоставяна на 
програмите, насочени към тези цели, за да се гарантира включването на това 
измерение на всеки етап от програмирането на помощта за развитие (определяне, 
формулиране, изпълнение и оценка);

5. приканва Комисията и държавите членки да включат обвързващи клаузи, отнасящи 
се до недискриминацията, основана на пола в двустранните им споразумения с 
трети държави.


