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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į 2000 m. rugsėjo 8 d. Jungtinių Tautų tūkstantmečio deklaraciją,

– atsižvelgdamas į 2010 m. sausio mėn. paskelbtą Jungtinių Tautų vystymo programos 
(JTVP) ataskaitą „Siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų. Pasiekus pusiaukelę“,

– atsižvelgdamas į JTVP ataskaitą „2010 m. žmogaus raidos ataskaita. Tikrasis tautų turtas: 
žmogaus raidos keliai“,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų ataskaitą „Lyčių lygybė: 2012 m. pažangos apžvalga“, 
kurioje vertinama pažanga, susijusi su lyčių lygybės aspektais aštuoniuose TVT,

– atsižvelgdamas į 2010 m. balandžio 21 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Dvylikos punktų ES veiksmų planas Tūkstantmečio vystymosi tikslams pasiekti“ 
(COM(2010) 0159 final),

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 8 d. Komisijos darbinį dokumentą „ES veiksmų planas 
dėl lyčių lygybės ir galių suteikimo moterims vystomojo bendradarbiavimo srityje (2010–
2015 m.)“ (SEC(2010) 265) ir 2010 m. birželio 14 d. Tarybos išvadas dėl TVT, kuriose 
apibūdinamas šis Europos veiksmų planas,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. birželio 15 d. rezoliuciją „Pažanga įgyvendinant 
Tūkstantmečio vystymosi tikslus: laikotarpio vidurio apžvalga besirengiant 2010 m. 
rugsėjo mėn. JT aukščiausiojo lygio susitikimui“1,

1. ragina Jungtines Tautas moterų teisėms ir lyčių lygybei suteikti daugiau reikšmės, vėl 
skiriant šiems aspektams bent vieną konkretų tikslą TVT sistemoje po 2015 m. ir 
nurodant jų horizontalų pobūdį visose vystomojo bendradarbiavimo programose;

2. ragina Jungtines Tautas vertinant TVT po 2015 m. sistemingai remtis lyčių nelygybės 
rodikliu, kuris nustatytas 2010 m. JTVP žmogaus raidos ataskaitoje, nes lyčių nelygybės 
rodiklis geriausiai ir išsamiausiai parodo lyčių lygybės padėtį konkrečioje šalyje, ir 
pateikti tiek kokybinius, tiek kiekybinius duomenis;

3. ragina užtikrinti, kad TVT sistema po 2015 m. būtų siekiama plataus užmojo tikslų, 
susijusių su moterų teisėmis ir lyčių lygybe, suteikiant didesnes galias moterims ir 
užtikrinant jų gerovę bei dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose, kovojant su 
smurtu prieš moteris, suteikiant galimybę siekti išsilavinimo (pradinio, vidurinio, 
aukštojo), naudotis aukštos kokybės mokymosi galimybėmis ir gauti kokybiškas 
sveikatos priežiūros paslaugas, gerinant seksualinę bei reprodukcinę sveikatą ir su ja 
susijusias teises, užtikrinant darbo vietų kokybę bei stabilumą ir darbo užmokesčio 

                                               
1 P7_TA(2010)0210.
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lygybę, sudarant sąlygas siekti karjeros ir moterims dalyvauti politiniame bei 
ekonominiame gyvenime, užtikrinant nuosavybės ir paveldėjimo teises;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares, atsižvelgiant į lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl 
lyties tikslų horizontalų pobūdį, didinti paramos vystymuisi, kuri skiriama šiais tikslais 
grindžiamoms programoms, sumą, kad šis aspektas būtų įtrauktas į kiekvieną paramos 
vystymuisi planavimo etapą (identifikavimas, formulavimas, įgyvendinimas ir 
vertinimas);

5. ragina Komisiją ir valstybes nares į savo dvišalius susitarimus su trečiosiomis šalimis 
įtraukti privalomas sąlygas, susijusias su nediskriminavimu dėl lyties.


