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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru dezvoltare, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

– având în vedere Declarația mileniului a Organizației Națiunilor Unite din 8 septembrie 
2000,

– având în vedere raportul Programului Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(PNUD), intitulat „Beyong the Midpoint - achieving the Millenium Development Goals”, 
publicat în ianuarie 2010, 

– având în vedere Raportul privind dezvoltarea umanã 2010 „Adevãrata bogãție a 
națiunilor: cãile de dezvoltare ale omenirii”, elaborat de PNUD,

– având în vedere raportul elaborat de ONU „ Egalitatea de gen: evoluțiile din 2012” care 
evalueazã îmbunãtãțirea indicatorilor de gen la nivelul celor opt ODM-uri,

– având în vedere Comunicarea Comisiei cãtre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, din 21 aprilie, intitulatã „Un plan 
de acțiune al UE în douãsprezece puncte în sprijinul Obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului” (COM (2010)0159 final),

– având în vedere Documentul de lucru al serviciilor Comisiei referitor la planul de acțiune 
al UE privind egalitatea de gen în dezvoltare 2010-2015 (SEC(2010)0265) și Concluziile 
Consiliului din 14 iunie 2010 privind Obiectivele de dezvoltare ale mileniului, în care se 
exprimã susținerea pentru planul de acțiune al UE,

– având în vedere rezoluția sa din 15 iunie 2010 referitoare la Progresele realizate în 
vederea atingerii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului: revizuire intermediarã în 
vederea pregãtirii pentru reuniunea la nivel înalt a ONU din septembrie 20101,

1. îndeamnã ONU sã sublinieze importanța acordatã drepturilor femeilor și egalitãții de gen, 
consacrându-le din nou cel puțin un obiectiv specific în cadrul de dupã 2015 al ODM-
urilor, subliniind caracterul transversal al acestora în ansamblul programelor de cooperare 
pentru dezvoltare;

2. îndeamnã ONU ca în cadrul evaluãrii OMD-urilor dupã 2015 sã se bazeze sistematic pe 
Indicele egalitãții de gen (IEG) definit de PNUD în raportul sãu din 2010 privind 
dezvoltarea umanã, ținând seama de faptul cã IEG este indicele cel mai reprezentativ și 
complet al situației egalitãții de gen într-o țarã, atât cantitativ cât și calitativ;

3. cere ca în cadrul de dupã 2015 a ODM, sã se stabileascã obiective ambițioase pentru 
drepturile femeilor și egalitatea de gen, în ceea ce privește autonomizarea și prosperitatea 
femeilor, participarea la procesele decizionale, combaterea violențelor împotriva 
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femeilor, accesul la educația de calitate (la nivel primar, secundar și universitar) și la 
cursuri de formare, accesul la servicii sanitare performante, îmbunãtãțirea sãnãtãții 
sexuale și reproductive și a drepturilor aferente, calitatea și stabilitatea locului de muncã, 
egalitatea salarialã, evoluția în carierã, reprezentarea femeilor în viața politicã și 
economicã, drepturile de proprietate și de moștenire;

4. invitã Comisia și statele membre, având în vedere caracterul transversal al obiectivelor 
egalitãții de gen și nediscriminãrii, sã mãreascã sumele dedicate ajutorului pentru 
dezvoltare din programele cu aceastã temã, astfel încât sã permitã integrarea dimensiunii 
de gen la fiecare etapã a programãrii ajutorului pentru dezvoltare (identificare, formulare, 
aplicare și evaluare);

5. invitã Comisia și statele membre sã includã în cadrul acordurilor bilaterale cu țãrile terțe 
clauze obligatorii privind interzicerea discriminãrii pe motive de sex. 


