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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro rozvoj jako věcně příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na Deklaraci tisíciletí Organizace spojených národů ze dne 8. září 2000,

– s ohledem na zprávu Rozvojového programu OSN (UNDP) nazvanou „Za polovinou 
cesty – naplňování rozvojových cílů tisíciletí“, zveřejněnou v lednu 2010, 

– s ohledem na „Zprávu UNDP o lidském rozvoji za rok 2010. Skutečné bohatství národů: 
cesty k lidskému rozvoji“,  

– s ohledem na zprávu „Rovnost pohlaví: Přehled pokroku v roce 2012“ Organizace 
spojených národů, která vyhodnocuje zlepšení v otázkách rovnosti žen a mužů v rámci 
osmi rozvojových cílů tisíciletí,    

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Dvanáctibodový akční plán EU na 
podporu rozvojových cílů tisíciletí (KOM (2010)0159 v konečném znění) ze dne 21. 
dubna 2010,

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise o akčním plánu EU pro rovnost žen 
a mužů a pro posílení postavení žen v oblasti rozvoje (2010–2015) (SEK (2010) 265), 
předložený Komisí dne 8. března 2010, a s ohledem na závěry Rady ze dne 14. června 
2010 o rozvojových cílech tisíciletí určujících uvedený evropský akční plán, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. června 2010 o pokroku směřujícím k dosažení 
rozvojových cílů tisíciletí: střednědobé přezkoumání v rámci příprav zasedání OSN na 
vysoké úrovni, které se bude konat v září 20101, 

1. vybízí Organizaci spojených národů, aby posílila význam přikládaný právům žen 
a rovnosti pohlaví tím, že jim bude opět věnovat alespoň jeden konkrétní cíl v rámci 
stanovení rozvojových cílů tisíciletí po roce 2015 a že uplatní jejich průřezovost jdoucí 
napříč programy rozvojové spolupráce;    

2. vybízí Organizaci spojených národů, aby při posuzování rozvojových cílů tisíciletí po 
roce 2015 důsledně vycházela z indexu rovného postavení žen a mužů, který byl přesně 
vymezen Rozvojovým programem OSN (UNDP) ve zprávě o lidském rozvoji z roku 
2010, jelikož index rovného postavení žen a mužů je nejprůkaznějším a nejúplnějším 
ukazatelem situace pokud jde o rovnost pohlaví v dané zemi, a aby postupovala jak 
kvantitativně, tak kvalitativně;          

3. žádá, aby se rámec rozvojových cílů tisíciletí po roce 2015 zaměřil na ambiciózní cíle 
související s právy žen a rovností pohlaví, pokud jde o osamostatňování a životní 
podmínky žen, účast na rozhodovacích procesech, boj proti násilí páchanému na ženách, 
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přístup ke vzdělání (základnímu, střednímu, vysokoškolskému) a kvalitnímu odbornému 
vzdělávání, přístup ke špičkové zdravotní péči, zlepšení sexuálního a reprodukčního 
zdraví a související práva, kvalitu a stabilitu zaměstnání, rovnost v odměňování, profesní 
rozvoj, zastoupení žen v politickém a ekonomickém životě, vlastnická a dědická práva;   

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby s ohledem na průřezovost cílů rovnosti žen a mužů 
a ochrany proti diskriminaci na základě pohlaví navýšily částku na rozvojovou pomoc 
určenou na programy zaměřené na tyto cíle, aby byl tento rozměr obsažen v každé etapě 
plánování rozvojové pomoci (identifikaci, formulaci, provádění a hodnocení);          

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby do svých dvoustranných dohod se třetími zeměmi 
zahrnuly závazná ustanovení související s ochranou proti diskriminaci na základě 
pohlaví.    


