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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Desenvolvimento, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

– Tendo em conta a Declaração do Milénio das Nações Unidas, de 8 de setembro de 2000,

– Tendo em conta o Relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) intitulado "Beyond the Midpoint - achieving the Millenium Development 
Goals", publicado em janeiro de 2010,

– Tendo em conta o "Relatório sobre o Desenvolvimento Humano 2010. A verdadeira 
riqueza das Nações: os caminhos do desenvolvimento humano", do PNUD,

– Tendo em conta o Relatório das Nações Unidas intitulado "Igualdade de sexos: Quadro
dos progressos. Ano 2012", que avalia a melhoria dos aspetos relativos à igualdade dos 
géneros nos oito ODM,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 21 de abril de 2010, 
intitulada "Um Plano de Ação da UE em doze pontos em apoio dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio" (COM (2010)0159 final),

– Tendo em conta o Documento de trabalho dos serviços da Comissão sobre um Plano de 
Ação sobre a igualdade de géneros e a capacitação das mulheres no desenvolvimento
2010-2015 (SEC (2010)265), de 8 de março de 2010, assim como as Conclusões do 
Conselho, de 14 de junho de 2010, sobre os ODM, que definem esse Plano de Ação 
europeu,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de junho de 2010, sobre os progressos no sentido 
da realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio: avaliação intercalar em 
preparação da realização da reunião de alto nível da ONU, em setembro de 20101,

1. Exorta as Nações Unidas a reforçarem a importância dada aos direitos das mulheres e à 
igualdade de géneros, dedicando-lhes de novo, pelo menos, um objetivo específico no 
quadro pós-2015 dos ODM e afirmando o seu caráter transversal no seio do conjunto dos 
programas de cooperação para o desenvolvimento;

2. Exorta as Nações Unidas, no âmbito da avaliação dos ODM pós-2015, a basearem-se 
sistematicamente no índice de desigualdade de géneros (IDG) definido pelo PNUD no 
seu Relatório sobre o Desenvolvimento Humano 2010, já que se trata do índice mais 
representativo e mais completo da situação em matéria de igualdade de géneros para um 
determinado país, e a procederem tanto de forma quantitativa, como qualitativa;

3. Solicita que o quadro pós-2015 dos ODM vise objetivos ambiciosos relativamente aos 
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direitos das mulheres e à igualdade de géneros em termos de autonomização e bem-estar 
das mulheres, de participação nos processos de tomada de decisões, de luta contra a 
violência contra as mulheres, de acesso ao ensino (primário, secundário e superior) e de 
formação de qualidade, de acesso a cuidados de saúde eficientes, de melhoria da saúde 
sexual e reprodutiva e respetivos direitos, de qualidade e estabilidade do emprego, de 
igualdade salarial, de evolução na carreira, de representação na vida social, política e 
económica, e de direitos de propriedade e herança;

4. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que, tendo em conta o caráter transversal dos 
objetivos da igualdade de géneros e da não discriminação com base no sexo, aumentem o 
montante da ajuda ao desenvolvimento atribuída aos programas baseados nestes 
objetivos, a fim de assegurar a integração desta dimensão em cada etapa da programação 
da ajuda ao desenvolvimento (identificação, formulação, implementação e avaliação);

5. Convida a Comissão e os Estados-Membros a inserirem cláusulas vinculativas relativas à 
não discriminação baseada no sexo nos seus acordos bilaterais e com os países terceiros.


