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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

– so zreteľom na Miléniovú deklaráciu Organizácie Spojených národov z 8. septembra 
2000,

– so zreteľom na správu Rozvojového programu Organizácie Spojených národov (UNDP) 
zverejnenú v januári 2010 s názvom Za polovicou cesty – dosiahnutie miléniových 
rozvojových cieľov

– so zreteľom na Správu o ľudskom rozvoji z roku 2010 – Skutočné bohatstvo krajín: cesta 
k ľudskému rozvoju, ktorú vypracoval UNDP,

– so zreteľom na správu OSN s názvom Rodová rovnosť: Prehľad pokroku. Rok 2012, v 
ktorej sa hodnotí pokrok v aspektoch týkajúcich sa rodovej rovnosti v ôsmych 
miléniových rozvojových cieľoch (MRC),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 21. apríla 2010 s názvom 
Dvanásťbodový akčný plán EÚ na podporu rozvojových cieľov tisícročia (COM 
(2010)0159 final),

– so zreteľom na dokument Komisie s názvom Staff Working Document on the EU Plan of 
Action on Gender Equality and Women's Empowerment in Development 2010-2015 
(SEC (2010) 265) (pracovný dokument o akčnom pláne EÚ pre rodovú rovnosť a 
posilnenie postavenia žien v oblasti rozvoja na roky 2010 – 2015) z 8 marca 2010, ako aj 
na závery Rady zo 14. júna 2010 o miléniových rozvojových cieľoch, v ktorých sa 
ustanovuje tento európsky akčný plán, 

– so zreteľom na uznesenie EP z 15 júna 2010 o pokroku v dosahovaní rozvojových cieľov 
tisícročia: priebežné hodnotenie v rámci prípravy zasadnutia OSN na vysokej úrovni, 
ktoré sa uskutoční v septembri 20101,

1. nabáda Organizáciu Spojených národov, aby posilnila význam práv žien a rodovej 
rovnosti tým, že im znova zasvätí aspoň jeden osobitný cieľ v rámci MRC po roku 2015, 
ako aj tým, že uplatní ich prierezový charakter v rámci všetkých programov spolupráce v 
záujme rozvoja;

2. nabáda Organizáciu Spojených národov, aby pri hodnotení miléniových rozvojových 
cieľov po roku 2015 dôsledne vychádzala z rodového indexu, ktorý UNDP vymedzil vo 
svojej správe o ľudskom rozvoji z roku 2010, pretože rodový index je najpresnejším a 
najúplnejším ukazovateľom situácie v oblasti rodovej rovnosti v danej krajine, a aby 
postupovala kvantitatívne i kvalitatívne;
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3. žiada, aby sa rámec miléniových rozvojových cieľov po roku 2015 zameral na 
ambiciózne ciele súvisiace s právami žien a rodovou rovnosťou, pokiaľ ide o 
osamostatňovanie a životné podmienky žien, účasť na rozhodovacích procesoch, boj proti 
násiliu páchanému na ženách, prístup k vzdelávaniu (základnému, stredoškolskému, 
vysokoškolskému) a kvalitnej odbornej príprave, prístup k riadnej zdravotnej 
starostlivosti, zlepšenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v tejto oblasti, kvalitu 
a stabilitu zamestnania, rovnosť v oblasti miezd, kariérny rozvoj, zastúpenie žien v 
politickom a hospodárskom živote, vlastnícke a dedičské práva;

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby s ohľadom na prierezový charakter cieľov rodovej 
rovnosti a ochranu proti diskriminácii z dôvodu pohlavia zvýšili sumu rozvojovej pomoci 
určenú na programy zamerané na tieto ciele, aby sa zabezpečilo začlenenie tohto rozmeru 
do každej etapy plánovania rozvojovej pomoci (identifikácie, formulácie, realizácie a 
hodnotenia);

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby do svojich bilaterálnych dohôd s tretími krajinami 
začlenili záväzné ustanovenia týkajúce sa ochrany proti diskriminácii z dôvodu pohlavia.


