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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Rozwoju, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając deklarację milenijną ONZ z dnia 8 września 2000 r.,

– uwzględniając raport Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju zatytułowany 
„Bilans półmetka – realizacja milenijnych celów rozwoju”, który został opublikowany w 
styczniu 2010 r.,

– uwzględniając raport Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju zatytułowany 
„Rozwój społeczny 2010. Prawdziwe bogactwo narodów: ścieżki rozwoju społecznego.”,

– uwzględniając raport Narodów Zjednoczonych pt. „Równość płci: tabela postępów. Rok 
2012”, który ocenia poprawę w zakresie kwestii dotyczących równouprawnienia w 
ramach ośmiu milenijnych celów rozwoju, 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 21 kwietnia 2010 r. do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu 
Regionów zatytułowany „Dwunastopunktowy plan działań UE na rzecz milenijnych 
celów rozwoju” (COM (2010)0159 final),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie planu 
działania UE na rzecz równości płci oraz wzmacniania pozycji kobiet w kontekście 
współpracy rozwojowej 2010–2015 (SEC (2010) 265) oraz konkluzje Rady z dnia 
14 czerwca 2010 r. dotyczące milenijnych celów rozwoju, w których zaaprobowano ten 
plan działania UE,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie postępów w 
osiąganiu milenijnych celów rozwoju: przegląd śródokresowy w ramach przygotowań do 
posiedzenia wysokiego szczebla ONZ we wrześniu 2010 r.1,

1. wzywa Narody Zjednoczone do zwiększenia znaczenia przykładanego do praw kobiet i 
równości płci poprzez ponowne ustanowienie z myślą o nich co najmniej jednego celu 
szczegółowego w ramach milenijnych celów rozwoju po 2015 r. i potwierdzenie ich 
przekrojowego charakteru we wszystkich programach współpracy na rzecz rozwoju;

2. wzywa Narody Zjednoczone, aby w ocenie milenijnych celów rozwoju po 2015 r. 
opierały się z założenia na wskaźniku równouprawnienia, określonym w raporcie 
Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w sprawie rozwoju społecznego 2010, 
ponieważ jest on wskaźnikiem, który w sposób najbardziej reprezentacyjny i 
kompleksowy odzwierciedla sytuację w zakresie równości płci w danym kraju oraz aby 
uwzględniały w tej ocenie zarówno aspekt ilościowy, jak i jakościowy;   

3. apeluje, aby ramy milenijnych celów rozwoju po 2015 r. były ukierunkowane na ambitne 
                                               
1 P7_TA(2010)0210.
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cele w zakresie praw kobiet i równości płci, jeśli chodzi o wzmocnienie pozycji i 
dobrobytu kobiet, udział w podejmowaniu decyzji, zwalczanie przemocy wobec kobiet, 
dostęp do kształcenia (podstawowego, średniego, wyższego) oraz wysokiej jakości 
szkoleń, dostęp do wydajnej opieki zdrowotnej, poprawę w zakresie zdrowia seksualnego 
i reprodukcyjnego oraz związanych z tym praw, jakość i stabilność zatrudnienia, równe 
płace, karierę zawodową, reprezentację kobiet w życiu politycznym i gospodarczym, 
prawa własności i dziedziczenia; 

4. apeluje do Komisji i państw członkowskich, aby z uwagi na przekrojowy charakter celów 
w zakresie równości płci i niedyskryminacji ze względu na płeć zwiększyły kwotę 
pomocy rozwojowej przyznawanej na programy skupiające się na tych celach, aby 
umożliwić uwzględnienie tego wymiaru na każdym etapie programowania pomocy na 
rzecz rozwoju (identyfikacja, opracowywanie, realizacja i oceny);

5. zwraca się do Komisji i państw członkowskich, aby wprowadziły do swoich umów 
dwustronnych z krajami trzecimi wiążące klauzule zabraniające niedyskryminacji ze 
względu na płeć.  


