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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 2000. gada 8. septembra Tūkstošgades 
deklarāciju,

– ņemot vērā 2010. gada janvārī publicēto ANO Attīstības programmas ziņojumu „Pusceļš 
ir noiets — Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšana”,

– ņemot vērā ziņojumu par cilvēces attīstību 2010. gadā „Patiesa nāciju bagātība: cilvēces 
attīstības ceļi” (UNDP),

– ņemot vērā ANO ziņojumu „Dzimumu līdztiesība: progresa aina. 2012. gads”, kurā 
konstatēti uzlabojumi attiecībā uz TAM astoņos mērķos ietverto dzimumu līdztiesības 
aspektu īstenošanu,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 21. aprīļa paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Divpadsmit 
punktus saturošs ES rīcības plāns Tūkstošgades attīstības mērķu atbalstam” 
(COM(2010)0159 galīgā redakcija),

– ņemot vērā 2010. gada 8. marta Komisijas dienestu darba dokumentu attiecībā uz ES 
rīcības plānu par dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm 
attīstības sadarbībā (2010.–2015) (SEC(2010)0265) un Padomes 2010. gada 14. jūnija 
secinājumus par Tūkstošgades attīstības mērķiem, un kuros apstiprināts attiecīgais ES 
rīcības plāns,

– ņemot vērā 2010. gada 15. jūnija rezolūciju par sasniegto Tūkstošgades attīstības mērķu 
īstenošanā: vidusposma pārskats, gatavojoties ANO augsta līmeņa sanāksmei 2010. gada 
septembrī1,

1. mudina Apvienoto Nāciju Organizāciju pastiprināt nozīmi, kāda piešķirta sieviešu 
tiesībām un dzimumu līdztiesībai, un laikposmā pēc 2015. gada attiecībā uz TAM tām 
paredzēt no jauna vismaz vienu īpašo mērķi, ar ko apstiprina to transversālo būtību 
kopējās attīstības sadarbības programmās;

2. mudina Apvienoto Nāciju Organizāciju, novērtējot TAM īstenošanu periodā pēc 
2015. gada, sistemātiski ņemt vērā dzimumu nevienlīdzības rādītāju, ko noteikusi UNDP
savā 2010. gada ziņojumā par cilvēces attīstību, un paturēt prātā, ka dzimumu 
nevienlīdzības rādītājs reprezentatīvāk un pilnīgāk atspoguļo konkrētās valsts situāciju 
dzimumu līdztiesības jomā, kā arī piemērot pieeju, kurā ņemti vērā gan kvantitatīvie, gan 
kvalitatīvie aspekti;

3. prasa, lai saistībā ar TAM laikposmā pēc 2015. gadā tiktu izvirzīti vērienīgi mērķi 
                                               
1 P7_TA(2010)0210.
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attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību, veicinot sieviešu iespējas un 
labklājību, kā arī attiecībā uz sieviešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, cīņu pret 
vardarbību pret sievietēm, izglītības (pamatizglītības, vidējās un augstākās) un 
kvalitatīvas apmācības pieejamību, veselības aprūpes pieejamību, uzlabojumiem 
seksuālās un reproduktīvās veselības jomā un ar to saistīto tiesību jomā, nodarbinātības 
kvalitāti un stabilitāti, vienādu atalgojumu, karjeras attīstību, sieviešu pārstāvību 
politiskajā un ekonomiskajā dzīvē, īpašumtiesībām un mantojuma tiesībām;

4. aicina Komisiju un dalībvalstis, ņemot vērā, ka dzimumu līdztiesības mērķiem un cīņai 
pret diskrimināciju dzimuma dēļ ir transversāla būtība, palielināt to attīstības palīdzības 
finansiālo apjomu, kas veltīts programmām, kuru mērķis ir nodrošināt šīs dimensijas 
integrāciju katrā attīstības palīdzības plānošanas posmā (risināmo jautājumu apzināšana, 
izstrāde, īstenošana un novērtēšana);

5. aicina Komisiju un dalībvalstis divpusējos nolīgumos ar trešām valstīm iekļaut saistošas 
klauzulas, kas aizliedz diskriminēt cilvēkus dzimuma dēļ.


