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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na rezoluce Organizace spojených národů A/RES/46/121, A/RES/47/134,
A/RES/49/179, A/RES/47/196, A/RES/50/107;

A. připomínaje, že tam, kde jsou muži a ženy odsouzeni žít v bídě, jsou porušována 
všeobecná a nepopiratelná práva a je svatou povinností se sjednotit k zajištění toho, aby 
byla dodržována,

B. zdůrazňuje, že ti nejchudší musí být prvními partnery při navrhování, zavádění a 
vyhodnocování mezinárodních hospodářských politik s cílem bojovat proti chudobě,

1. uznává, že zásada volného pohybu zboží a služeb sama o sobě neumožňuje vykořenit 
chudobu, ale že volný a spravedlivý obchod může být jedním z prostředků pomoci 
chudým zemím, aby se rozvíjely, za podmínky, že jsou specificky brány v úvahu jejich 
problémy a zájmy;

2. žádá, aby byla ve statistikách mezinárodních hospodářských institucí systematicky 
analyzována bezplatná práce, kterou vykonávají především ženy; 

3. žádá mezinárodní hospodářské instituce, aby zavedly účinná opatření, která umožní sladit 
pracovní a rodinný život nezávisle na hospodářské situaci;

4. vyzývá činitele mezinárodního obchodu k sociální odpovědnosti a žádá příslušné instituce, 
aby přijaly specifická opatření s cílem zaručit osobám, které jsou ve znevýhodněném 
prostředí, spravedlivý přístup k systémům zdravotnictví, k důstojnému bydlení, k vodě, 
k soudnictví, ke vzdělávání, odborné přípravě a k celoživotnímu učení, ke sportu a také ke 
kultuře, aby nedocházelo k tomu, že předčasně opouštějí školu, a aby byl umožněn 
plynulý přechod ze školy na trh práce.


