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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 Konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji 

wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW) z dnia 18 grudnia 1979 r., 

– uwzględniając IV światową konferencję w sprawie kobiet, która odbyła się w Pekinie we 

wrześniu 1995 r., deklarację i platformę działania przyjętą w Pekinie, a także późniejsze 

dokumenty końcowe przyjęte na sesjach specjalnych ONZ „Pekin +5”, „Pekin +10” 

i „Pekin +15”, dotyczące dalszych działań i inicjatyw mających na celu wdrożenie 

pekińskiej deklaracji i platformy działania, odpowiednio z dnia 9 czerwca 2000 r., 

11 marca 2005 r. i 2 marca 2010 r., 

– uwzględniając realizację programu działań Międzynarodowej Konferencji na temat 

Ludności i Rozwoju, która odbyła się w Kairze w 1994 r., podczas której społeczność 

światowa uznała i potwierdziła, że zdrowie reprodukcyjne i seksualne oraz prawa 

reprodukcyjne mają fundamentalne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju, 

A. mając na uwadze, że dwa milenijne cele rozwoju (MCR) dotyczą wyraźnie praw kobiet, a 

mianowicie promowanie równości płci i awans społeczny kobiet (MCR 3) oraz poprawa 

opieki zdrowotnej nad matkami (MCR 5), podczas gdy trzy inne odnoszą się do warunków 

życia kobiet i dziewcząt: zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym 

(MCR 2), ograniczenie umieralności dzieci (MCR 4) oraz ograniczenie rozprzestrzeniania 

się HIV/AIDS, malarii i innych chorób (MCR 6); 

B. mając na uwadze, że państwa członkowskie zobowiązały się do promowania równości 

płci w dwunastu newralgicznych obszarach problemowych wskazanych w pekińskiej 

platformie działania; mając na uwadze, że dokonując przeglądu piętnastu lat wdrażania 

MCR, Rada stwierdziła, że w większości tych obszarów nadal należy dążyć do 

zapewnienia praw kobiet; 

C. mając na uwadze, że UE jest zaangażowana w realizację planu działania w sprawie 

równości płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet w kontekście rozwoju na lata 2010–2015, 

jednak tempo jego realizacji jest wyjątkowo powolne, na co zwróciła uwagę Rada w 

konkluzjach z dnia 19 maja 2014 r.; 

D. mając na uwadze, że choć w krajach o średnich dochodach i krajach rozwijających się 

milenijne cele rozwoju zostały z powodzeniem osiągnięte, to postępy w dziedzinie 

równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet zostały zrealizowane w różnym stopniu, 

natomiast MCR 3 pozostaje w dużej mierze nieosiągnięty; 

E. mając na uwadze że MCR 5 jest celem, w którym osiągnięto najmniejsze postępy, zaś 

dostęp do informacji na temat praw seksualnych i reprodukcyjnych, w tym antykoncepcji i 

usuwania ciąży, jest podstawą uprawomocnienia kobiet; mając na uwadze, że każdego 

dnia na świecie umiera około 800 kobiet wskutek powikłań w czasie ciąży lub porodu, a 

około 222 miliony kobiet w krajach rozwijających się nie mają dostępu do bezpiecznych i 
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nowoczesnych metod planowania rodziny, podczas gdy odsetek pomocy rozwojowej 

przeznaczonej na planowanie rodziny w ramach całkowitych ogólnych środków 

pomocowych na politykę zdrowotną zmniejsza się; 

F. mając na uwadze, że kobiety i dziewczęta, które stanowią przeszło 60% osób zakażonych 

wirusem HIV, pozostają w epicentrum epidemii HIV (MCR 6); 

G. mając na uwadze, że kobiety są kluczowymi podmiotami polityki rozwoju; mając na 

uwadze, że wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt oraz przysługujące im prawa 

człowieka uznano za priorytet w programie działań na okres po 2015 r.; 

H. mając na uwadze, że przegląd Międzynarodowej Konferencji na temat Ludności i 

Rozwoju po roku 2014 pokazuje, iż dyskryminacja kobiet i dziewcząt jest nadal obecna 

we wszystkich społeczeństwach; w przeglądzie podkreślono, że korzystanie z 

indywidualnych praw, w tym dostęp do zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw 

w tej dziedzinie, a także realizacja własnego potencjału stanowią fundament 

zrównoważonego rozwoju1; 

I. mając na uwadze, że kobiety ponoszą w większym stopniu skutki konfliktów wojskowych 

oraz kryzysów gospodarczych i klimatycznych, a także że coraz liczniej uczestniczą w 

przepływach migracyjnych i obecnie stanowią połowę migrantów; 

J. mając na uwadze, że w Europie i na całym świecie nasila się zjawisko migracji, a kobiety 

są ofiarami dyskryminacji i przemocy, jeśli chcą zmienić kulturę, wyznanie czy styl życia; 

K. mając na uwadze, że w skali światowej kobiety i dziewczęta stanowią większość osób 

żyjących w skrajnym ubóstwie, kobiety odgrywają bardzo ważną rolę w światowej 

produkcji rolnej i stanowią 43% siły roboczej w sektorach rolnictwa krajów rozwijających 

się2, jednak posiadają mniej niż 10% gruntów; 

L. mając na uwadze, że co roku 14 mln dziewcząt jest zmuszanych do zawarcia małżeństwa; 

mając na uwadze, że co najmniej jedna trzecia kobiet na świecie jest bita, 

wykorzystywana, pada ofiarą gwałtu lub jest maltretowana w innych sposób oraz że 

przemoc i gwałt stanowią dla kobiet w wieku między 15 a 44 lat większe zagrożenie niż 

nowotwór, wypadki samochodowe, wojna czy malaria; 

M. mając na uwadze, że ubóstwo kobiet i brak równości płci to podstawowe przyczyny 

handlu kobietami i dziewczętami w celu ich seksualnego wykorzystania, a także mając na 

uwadze, że kobiety i dziewczęta wykorzystuje się we wszystkich branżach związanych z 

seksem we wszystkich regionach świata; 

N. mając na uwadze, że odmowa wykonania aborcji ratującej życie stanowi poważne 

naruszenie praw człowieka; 

O. mając na uwadze, że w krajach rozwijających się odsetek umieralności matek jest 15 razy 

wyższy niż w krajach rozwiniętych; 

                                                 
1 http://icpdbeyond2014.org/uploads/browser/files/93632_unfpa_eng_web.pdf 
2  Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) – infografika, ref: 

http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/180754/ 

http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/180754/


 

AD\1039410PL.doc 5/10 PE539.686v03-00 

 PL 

P. mając na uwadze, że 62 mln młodych dziewcząt na świecie nie uczęszcza do szkoły; 

Q. mając na uwadze, że brak kompleksowej edukacji seksualnej, przyjaznych dla młodzieży 

usług w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, a także środków zapobiegających wczesnym i 

przymusowym małżeństwom, wykorzystywaniu seksualnemu i przemocy seksualnej 

uniemożliwia zwłaszcza dziewczętom uczęszczanie do szkoły i ukończenie nauki, co 

sprzyja pogłębianiu się nierówności między kobietami i mężczyznami oraz ubóstwa; 

R. mając na uwadze, że kluczem do osiągnięcia równości płci jest stosowanie zasady 

jednakowej płacy za pracę o takiej samej wartości; 

S. mając na uwadze, że kobiety, w szczególności matki, są często ofiarami dyskryminacji w 

dostępie do pracy w zależności od rodzaju zatrudnienia; mając na uwadze, że poważnie 

utrudnia im to karierę zawodową; 

T. mając na uwadze, że w wielu krajach miejscowe prawo nie gwarantuje mężczyznom i 

kobietom takich samych praw; 

1. wzywa do większych wysiłków na rzecz realizacji obecnych milenijnych celów rozwoju, 

aby skuteczniej przezwyciężyć strukturalne przyczyny braku równości płci i wzmocnić 

pozycję kobiet, jak również do dokonania zmian strukturalnych wciąż niezbędnych do 

zapewnienia faktycznej równości, oraz podkreśla, że powodem tego jest szereg przeszkód 

takich jak brak zasobów, brak woli politycznej, przewaga męskiego modelu w życiu 

politycznym i wybieranych organach rządowych, brak wsparcia kobiet przez partie, 

utrudnienia natury społeczno-ekonomicznej, brak czasu, jakim mogłyby dysponować 

kobiety, rola społecznościowych środków masowego przekazu, brak stałego kontaktu i 

współpracy z organizacjami publicznymi, w tym związkami zawodowymi i grupami 

kobiet, a także działania polityczne, których celem jest ograniczenie kobietom i 

dziewczętom dostępu do usług zdrowotnych, takie jak ograniczanie przez państwa-

darczyńców środków na pomoc humanitarną związaną z usługami aborcyjnymi;  

2. apeluje do Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby zgodnie z sugestią otwartej grupy 

roboczej1 uznała równość płci, wzmocnienie pozycji kobiet oraz prawa kobiet i dziewcząt 

za odrębny cel i zasadniczy warunek osiągnięcia sprawiedliwego zrównoważonego 

rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, oraz aby dopilnowała uwzględnienia we 

wszystkich celach przewidzianych w światowych ramach rozwoju na okres po 2015 r. 

aspektu płci oraz celów i wskaźników dotyczących każdej z płci, zwracając szczególną 

uwagę na kobiety, które doświadczają rosnącej marginalizacji z powodu różnych 

powiązanych wzajemnie form dyskryminacji i nierówności; 

3. ubolewa, że ciała kobiet i dziewcząt, zwłaszcza ich prawa i zdrowie reprodukcyjne i 

seksualne, nadal pozostają ideologicznym polem walki, oraz apeluje, aby w ramach 

polityki rozwoju na okres po 2015 r. uznano niezbywalne prawa kobiet i dziewcząt do 

nietykalności cielesnej i samodzielnego podejmowania decyzji, między innymi prawo 

dostępu do dobrowolnego planowania rodziny, bezpiecznej i legalnej aborcji oraz życia 

                                                 
1 Dokument końcowy otwartej grupy roboczej z dnia 19 lipca 2014 r.: 

OWG_Outcome_Document_19_July_2014, http://www.worldwewant2015.org/file/449888/download/489787, 

http://www.worldwewant2015.org/owg 

http://www.worldwewant2015.org/owg
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bez przemocy, w tym bez okaleczania żeńskich narządów płciowych, małżeństw 

zawieranych w wieku dziecięcym, wczesnych i przymusowych małżeństw oraz gwałtów 

małżeńskich; 

4. wzywa do opracowania szczegółowego planu działania na rzecz równości płci wraz z 

niezbędnym mechanizmem finansowym obejmującym narzędzia budżetowe w zakresie 

równości płci w celu uporania się z wzajemnie powiązanymi i strukturalnymi czynnikami 

sprzyjającymi powstawaniu nierówności oraz z dyskryminacją z wielu przyczyn 

jednocześnie: ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, pochodzenie kulturowe lub 

wyznanie, orientację seksualną, tożsamość płciową, stan zdrowia i umiejętności; 

5. nawołuje do wyznaczenia ambitnych, uwzględniających zagadnienie płci celów w dążeniu 

do położenia kresu zjawisku feminizacji ubóstwa i do zniwelowania nierówności płci, w 

tym przewidujących poprawę dostępu kobiet i dziewcząt do kształcenia wysokiej jakości, 

w tym kształcenia średniego, powszechny dostęp do dobrej jakości usług opieki 

zdrowotnej, większą dbałość o zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne kobiet, w tym 

planowania rodziny i usług w zakresie aborcji, położenie kresu wszelkim formom 

przemocy wobec kobiet i dziewcząt, a także przemocy ze względu na płeć, zwiększenie 

niezależności społecznej i gospodarczej kobiet, w szczególności w zakresie zatrudnienia 

oraz udziału w procesie podejmowania decyzji; podkreśla, że gospodarka społeczna 

ułatwia wyeliminowanie trzech głównych aspektów nierówności na rynku pracy: 

bezrobocia, niestabilności zatrudnienia i wykluczenia z życia społecznego i rynku pracy; 

6. apeluje o opracowanie jasnej strategii zapewniającej kobietom i matkom dostęp do pracy 

bez dyskryminacji, przy jednoczesnym zagwarantowaniu prawa do macierzyństwa i do 

pracy; 

7. podkreśla, że udział kobiet w podejmowaniu decyzji politycznych i w negocjacjach, 

zwłaszcza w dążeniu do zapobieżenia konfliktowi, w procesie pokojowym i budowaniu 

pokoju, ma decydujące znaczenie dla stworzenia warunków sprzyjających stabilizacji 

państw i umocnieniu ich pozycji, a tym samym dla rozwoju; wzywa do promowania 

rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 w celu zapewnienia udziału kobiet w 

rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu demokracji; 

8. stanowczo potępia ciągłe stosowanie przemocy seksualnej wobec kobiet jako narzędzia 

walki; podkreśla potrzebę podjęcia większych wysiłków na rzecz zapewnienia 

przestrzegania prawa międzynarodowego i dostępu do pomocy psychologicznej dla kobiet 

i dziewcząt, które ucierpiały w czasie konfliktu; 

9. potępia fakt, że napastnicy dopuszczający się przemocy wobec kobiet na obszarach 

objętych konfliktem nie są ścigani i nie ponoszą kary; wzywa do gromadzenia bardziej 

szczegółowych danych, w tym danych statystycznych, na temat napastników oskarżonych 

o przemoc wobec kobiet na obszarach objętych konfliktem; 

10. apeluje, aby pomoc humanitarna udzielana przez UE i jej państwa członkowskie nie 

podlegała ograniczeniom nakładanym przez darczyńców pomocy w zakresie dostępu do 

bezpiecznej aborcji u kobiet i dziewcząt, które były ofiarami gwałtu w czasie konfliktów 

zbrojnych; 
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11. nalega, aby w następnym planie działania ESDZ w dziedzinie praw człowieka znalazł się 

odrębny rozdział poświęcony równości płci; 

12. domaga się, aby równowaga płci została ugruntowana w zamorskich misjach ESDZ oraz 

aby każda z misji posiadała specjalną strategię w zakresie praw kobiet i równości płci; 

13. uznaje, że dziewczęta i młode kobiety znajdują się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i 

są szczególnie narażone, a także podkreśla znaczenie wspierania systemów oświatowych, 

które pozwalają zaspokajać podstawowe potrzeby edukacyjne, kładąc szczególny nacisk 

na naukę pisania i czytania oraz na szkolenie zawodowe, w celu położenia kresu 

naruszaniu prawa dziewcząt do nauki; podkreśla, że należy zwrócić szczególną uwagę na 

zapewnienie dziewczętom życia bez przemocy oraz na usunięcie dyskryminacyjnych 

przepisów i praktyk, a także na wzmocnienie pozycji dziewcząt i młodych kobiet na 

całym świecie; 

14. podkreśla konieczność zapewnienia wszystkim dziewczętom bezpłatnego i ułatwionego 

dostępu do wykształcenia podstawowego i średniego wysokiej jakości, przy zwróceniu 

szczególnej uwagi na najbardziej marginalizowane grupy; 

15. apeluje o usprawnienie strategii dotyczących systemów publicznych w celu świadczenia 

trwałych i sprawiedliwych usług opieki zdrowotnej o wysokiej jakości, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na osoby starsze i osoby niepełnosprawne; 

16. podkreśla, że każdy cel w dziedzinie zdrowia musi obejmować osiągnięcie jak 

najwyższego standardu zdrowia, uwzględniając prawa i zdrowie reprodukcyjne i 

seksualne; podkreśla, że kobiety muszą mieć kontrolę nad swoimi prawami seksualnymi i 

reprodukcyjnymi, przede wszystkim przez dostęp do antykoncepcji i aborcji; zaznacza, że 

prawo do zdrowia reprodukcyjnego stanowi integralną część praw człowieka; w tym 

kontekście stanowczo domaga się uznania przymusowej sterylizacji za przestępstwo; 

17. wzywa do wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji i przemocy wobec kobiet i 

dziewcząt i dlatego apeluje do Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby uznała 

likwidację wszelkich form przemocy wobec kobiet za główny priorytet i by podjęła dalsze 

środki, które pozwolą zwrócić szczególną uwagę na skrajne formy przemocy, takie jak 

przemoc domowa, zabójstwa honorowe, handel ludźmi, przymusowe małżeństwa, 

wykorzystywanie seksualne i okaleczanie żeńskich narządów płciowych, w szczególności 

na obszarach objętych wojnami, oraz przeciwdziałać konsekwencjom przemocy 

wymierzonej w kobiety dla całego społeczeństwa, takim jak nierówne szanse rozwoju, 

dyskryminacja i niekorzystna sytuację kobiet w gospodarce; uważa, że przemoc wobec 

kobiet stanowi poważne naruszenie praw człowieka i nie może znajdować uzasadnienia w 

religii, kulturze ani tradycji; 

18. podkreśla, że UE powinna uwypuklać znaczenie partycypacyjnego podejścia w nowych 

ramach rozwoju, by zapewnić udział danych podmiotów na wszystkich szczeblach i 

wszystkich etapach, w tym udział społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności 

organizacji kobiet i organizacji działających na rzecz równości płci, ponieważ solidne 

mechanizmy odpowiedzialności społecznej na szczeblu lokalnym powinny przekazywać 

informacje krajowym organom monitorującym realizację planów rozwoju, co doprowadzi 

do faktycznie integracyjnego zarządzania na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym; 
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19. podkreśla znaczenie, jakie ma dla wdrażania odpowiednich strategii politycznych 

gromadzenie szczególnych danych w zależności od wieku i płci; 

20. zaznacza, że ramy rozwoju po roku 2015 muszą doprowadzić do wyeliminowania 

głównych przyczyn ubóstwa poprzez promowanie równości wyników i wzmocnienie 

pozycji wszystkich, zwłaszcza osób żyjących w ubóstwie oraz ludności marginalizowanej 

i otoczonej niewystarczającą opieką, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, dziewcząt i 

młodzieży; 

21. apeluje, aby ramy na okres po 2015 roku opierały się na zasadach praw człowieka i aby 

podejmowały przede wszystkim kwestie nierówności i dyskryminacji, wzmocnienia 

pozycji społecznej osób marginalizowanych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na prawa kobiet, młodzieży, migrantów, osób żyjących z 

HIV, osób LGBTI i osób niepełnosprawnych; 

22. podkreśla, że należy przewidzieć szczególne i skuteczne mechanizmy ochrony 

migrujących kobiet; 

23. apeluje do Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby w milenijnych celach rozwoju 

podkreśliła znaczenie prawa kobiet do migracji i integracji w nowej kulturze oraz zmiany 

stylu życia bez narażania się na przemoc i wykorzystywanie; 

24. podkreśla, że szczególną uwagę należy zwrócić na pokonanie przeszkód natury 

finansowej i prawnej, utrudniających osiągnięcie zrównoważonego rozwoju, ochronę 

wszystkich praw człowieka przysługujących kobietom i korzystanie z nich; apeluje do 

społeczności międzynarodowej, aby zajęła się problemem niesprawiedliwych warunków 

społecznych, gospodarczych i środowiskowych, które utrwalają zjawisko feminizacji 

ubóstwa, utowarowienia zasobów naturalnych oraz zagrożeń dla niezależności 

żywnościowej, które utrudniają kobietom i dziewczętom poprawę swojej sytuacji; 

podkreśla w tym kontekście powszechne zjawisko nabywania ziemi przez inwestorów 

zagranicznych, co wpływa na miejscowych rolników i ma katastrofalne skutki dla kobiet i 

dzieci; 

25. ubolewa nad tym, że w zaproponowanych celach nie uznano zróżnicowanego wpływu 

zagrożeń środowiskowych na życie kobiet i dziewcząt, na ich szczególny wkład w 

zrównoważony rozwój i budowanie pokoju, a także podkreśla potrzebę włączenia 

perspektywy płci we wszystkich przyszłych celach trwałego rozwoju, czemu towarzyszyć 

będą szczegółowe cele dotyczące kobiet i dziewcząt; 

26. uważa, że należy opracować dla UE za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju 

ramy globalnego finansowania obejmujące perspektywę płci, aby zrealizować nowe cele 

trwałego rozwoju; 

27. podkreśla konieczność uwzględnienia szczególnych potrzeb kobiet prowadzących 

gospodarstwa rolne, zwłaszcza mając na uwadze wyzwania w zakresie bezpieczeństwa 

żywności; 

28. apeluje o włączenie problematyki równości płci jako zagadnienia przekrojowego do 

strategii w dziedzinie ochrony środowiska i zmiany klimatu, od etapu wrażania po ocenę, 
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aby zapewnić rzeczowe informacje umożliwiające ocenę i poprawę oddziaływania tych 

strategii, a także podkreśla, że – mając na względzie, iż zmiana klimatu jest ściśle 

powiązana z aspektem płci, zarówno pod względem jej skutków, jak stosowanych 

rozwiązań – Unia powinna nalegać na podejście oparte na równości płci, udziale 

wszystkich stron i prawach w celu zapewnienia widocznego ograniczenia nierówności 

między kobietami i mężczyznami w dostępie do zasobów i kontroli nad zasobami 

przeznaczonymi na przystosowanie się do zmiany klimatu oraz na równowadze płci w 

dotyczących klimatu i katastrof procesach decyzyjnych prowadzonych na wszystkich 

szczeblach; 

29. jako że ramy rozwoju po roku 2015 będą stanowić powszechny program na rzecz 

światowego rozwoju, wzywa Komisję Europejską, aby w następnej strategii UE w 

dziedzinie zdrowia uwzględniła prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne; 

30. domaga się, aby cel, jakim jest powszechny dostęp do usług medycznych w zakresie 

zdrowia reprodukcyjnego, został ponownie włączony do nowych ram światowego 

rozwoju i uznany za priorytet, a także domaga się udzielenia odpowiedniej wielkości 

wsparcia finansowego na rzecz planowania rodziny; 

31. podkreśla, że powszechne przestrzeganie zasad zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego 

oraz praw w tej dziedzinie, a także dostęp do nich przyczyniają się do osiągania 

wszystkich milenijnych celów rozwoju związanych ze zdrowiem: opieka prenatalna i 

możliwość unikania urodzeń wysokiego ryzyka zmniejszają umieralność niemowląt i 

dzieci; zwraca uwagę, że planowanie rodziny, opieka zdrowotna nad matkami i 

bezpieczne usługi aborcyjne przyczyniają się w istotny sposób do ratowania życia kobiet; 

32. apeluje o opracowanie projektów UE ukierunkowanych na promowanie zdrowia 

reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tej dziedzinie w krajach słabiej rozwiniętych 

z myślą o zapobieganiu umieralności matek; 

33. apeluje, aby dzięki nowym światowym ramom powstał bardziej sprawiedliwy i 

zrównoważony system handlu oparty na dialogu, przejrzystości i szacunku, który będzie 

sprzyjał większej równości w handlu międzynarodowym; uważa, że znak „Sprawiedliwy 

Handel” jest przykładem udanego partnerstwa obejmującego wiele zainteresowanych 

stron na całym świecie i na różnych etapach łańcucha dostaw, które zapewnia dostęp do 

rynku producentom znajdującym się w niekorzystnym położeniu, zwłaszcza kobietom, 

gwarantuje trwałe źródło utrzymania, przestrzega norm pracy, eliminuje pracę dzieci i 

sprzyja ekologicznym i zrównoważonym praktykom rolnym i produkcyjnym; 

34. apeluje do UE i państw członkowskich o gruntowny przegląd pekińskiej platformy 

działania przy okazji jej dwudziestej rocznicy w 2015 r.; 

35. podkreśla, że należy uznać kobiety za podmioty odgrywające rolę w rozwoju i w związku 

z tym konsultować się z nimi, między innymi za pośrednictwem organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego. 
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