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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών της 8ης Σεπτεμβρίου 
2000,

– έχοντας υπόψη την έκθεση για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών 
(PNUD) με τίτλο "Beyong the Midpoint - achieving the Millenium Development Goals" 
που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο 2010,

– Έχοντας υπόψη την "έκθεση σχετικά με την ανθρώπινη ανάπτυξη 2010. Ο πραγματικός 
πλούτος των Εθνών: οι δρόμοι της ανθρώπινης ανάπτυξης" του PNUD,

– έχοντας υπόψη την έκθεση "Ισότητα των φύλων: συντελεσθείσα πρόοδος. Έτος 2012" 
των Ηνωμένων Εθνών η οποία αξιολογεί την βελτίωση των διαφόρων θεμάτων για την 
ισότητα των φύλων στους οκτώ αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας,

– έχοντας υπόψη την από 21ης Απριλίου 2010 ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο "Σχέδιο δράσης δώδεκα σημείων 
της ΕΕ για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας" (COM (2010)0159 
τελικό),

– έχοντας υπόψη το Commission Staff Working Document on the EU Plan of Action on 
Gender Equality and Women's Empowerment in Development 2010-2015 (SEC (2010) 
265) της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2010 καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
της 14ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας που 
ορίζουν το εν λόγω ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την πρόοδο όσον 
αφορά την υλοποίηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας: ενδιάμεση αξιολόγηση 
στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συνάντηση υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ τον 
Σεπτέμβριο 20101,

1. καλεί τα Ηνωμένα Έθνη να αποδώσουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία στα δικαιώματα των 
γυναικών και την ισότητα των φύλων, αφιερώνοντάς τους και πάλι έναν τουλάχιστον 
ειδικό στόχο στο μετά το 2015 πλαίσιο των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και 
επιβεβαιώνοντας τον εγκάρσιο χαρακτήρα τους στο πλαίσιο του συνόλου των 
προγραμμάτων συνεργασίας και ανάπτυξης·

2. καλεί τα Ηνωμένα Έθνη, κατά την αξιολόγηση των μετά το 2015 Αναπτυξιακών Στόχων 
της Χιλιετίας να βασίζονται συστηματικά στον δείκτη ανισότητας των φύλων (IIG) , 
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όπως ορίζεται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (PNUD) στην 
έκθεσή του σχετικά με την ανθρώπινη ανάπτυξη 2010, δεδομένου ότι ο IIG είναι ο πλέον 
αντιπροσωπευτικός και πλήρης δείκτης της κατάστασης στο θέμα της ισότητας των 
φύλων για μία συγκεκριμένη χώρα και να τον λάβουν υπόψη τόσο σε ποσοτικό όσο και 
σε ποιοτικό επίπεδο·

3. ζητεί το πλαίσιο των μετά το 2015 Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας να περιλάβει 
φιλόδοξους στόχους σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων 
όσον αφορά την αυτονόμηση και την καλή διαβίωση των γυναικών, την συμμετοχή στις 
διαδικασίες λήψεως των αποφάσεων, την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των 
γυναικών, την πρόσβαση στην εκπαίδευση (κατώτερη, μέση, ανώτατη) και σε ποιοτική 
επιμόρφωση, σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, την βελτίωση της σεξουαλικής και της 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, την ποιοτική και σταθερή 
απασχόληση, την μισθολογική ισότητα, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, την 
εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική και την οικονομική ζωή, τα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας και κληρονομίας·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, δεδομένου του εγκάρσιου χαρακτήρα των 
στόχων της ισότητας των φύλων και της κατάργησης των διακρίσεων με βάση το φύλο, 
να αυξήσει το ποσόν της αναπτυξιακής βοήθειας που διατίθεται στα προγράμματα που 
αφορούν τους στόχους αυτούς ώστε να εξασφαλισθεί η ενσωμάτωση της διάστασης 
αυτής σε κάθε φάση του προγραμματισμού της αναπτυξιακής βοήθειας (εντοπισμός του 
στόχου, διαμόρφωση του προγράμματος, εφαρμογή και αξιολόγηση)·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να περιλάβουν δεσμευτικές ρήτρες σχετικές με 
την κατάργηση των διακρίσεων με βάση το φύλο στις διμερείς συμφωνίες με τις τρίτες 
χώρες.


