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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za razvoj kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju Deklaracije tisočletja Združenih narodov z dne 8. septembra 2000,

– ob upoštevanju poročila Programa ZN za razvoj (UNDP) z naslovom „Vmesna točka: 
doseganje razvojnih ciljev tisočletja“, objavljenega januarja 2010,

– ob upoštevanju poročila o človekovem razvoju za leto 2010 Programa ZN za razvoj 
(UNDP) z naslovom „Resnično bogastvo držav: možnosti za človekov razvoj“,

– ob upoštevanju poročila z naslovom „Enakost spolov: pregled napredka za leto 2012“ 
Združenih narodov, ki ocenjuje izboljšanje vidikov glede enakosti spolov na področju 
osmih razvojnih ciljev tisočletja, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 21. aprila 2010 z naslovom 
„Akcijski načrt EU za podporo razvojnim ciljem tisočletja v dvanajstih točkah“ (COM 
(2010)0159 final),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije o akcijskem načrtu EU za enakost 
spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju za obdobje 2010–1015 (SEC (2010) 265) z dne 
8. marca 2010 ter sklepov Sveta z dne 14. junija 2010 o razvojnih ciljih tisočletja, ki 
določajo akcijski načrt EU,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. junija 2010 o napredku pri doseganju razvojnih 
ciljev tisočletja: vmesni pregled kot priprava na srečanje ZN na visoki ravni septembra 
2010 1,

1. poziva Združene narode, naj okrepijo pomen pravic žensk in enakosti spolov, tako da 
tema področjema znova namenijo vsaj en poseben cilj v okviru razvojnih ciljev tisočletja 
po letu 2015 in ob tem potrdijo njuno „prečno“ vključevanje v vse programe razvojnega 
sodelovanja;

2. poziva Združene narode, naj se v oceni razvojnih ciljev tisočletja po letu 2015 
sistematično oprejo na kazalnik neenakosti spolov, kot je bil opredeljen v poročilu o 
človekovem razvoju za leto 2010 Programa ZN za razvoj (UNDP), saj je ta kazalnik 
najbolj reprezentativen in celovit, kar zadeva položaj na področju enakosti spolov v 
posamezni državi, ter naj pri tem upoštevajo količinski in kakovostni vidik;

3. zahteva, da se okvir razvojnih ciljev tisočletja za obdobje po letu 2015 osredotoči na 
velikopotezne cilje v zvezi s pravicami žensk in enakostjo spolov, kar zadeva 
osamosvajanje in blaginjo žensk, njihovo udeležbo v postopkih odločanja, boj proti 
nasilju nad ženskami, dostop do (osnovno-, srednje- in visokošolskega) izobraževanja in 

                                               
1 P7_TA(2010)0210.
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kakovostnega usposabljanja, dostop do zmogljivih zdravstvenih sistemov, izboljšanje 
spolnega in reproduktivnega zdravja ter s tem povezanih pravic, kakovost in stabilnost 
zaposlitve, plačno enakost, karierni razvoj, zastopanost žensk v politiki in gospodarstvu 
ter pravice do lastnine in dedovanja;

4. poziva Komisijo in države članice, naj glede na „prečno naravo“ ciljev enakosti spolov in 
nediskriminacije na podlagi spola povečajo znesek razvojne pomoči za programe, 
osredotočene na te cilje, da bi tako zagotovili vključitev tega vidika v vse faze 
programskega načrtovanja razvojne pomoči (opredelitev, oblikovanje, izvajanje in 
oceno);

5. poziva Komisijo in države članice, naj v dvostranske sporazume s tretjimi državami 
vključijo zavezujoče klavzule o nediskriminaciji na podlagi spola.


