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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť žiada Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako 
gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

 so zreteľom na rezolúcie OSN A/RES/46/121, A/RES/47/134, A/RES/49/179, 
A/RES/47/196, A/RES/50/107;

A. pripomínajúc že, tam, kde sú muži a ženy odsúdení na život v chudobe sa porušujú 
základné a nepopierateľné ľudské práva, a že je svätou povinnosťou spoločne bojovať za 
to, aby tieto práva boli dodržiavané,

B. pripomínajúc, že práve tí najchudobnejší sa musia stať prvými partnermi vo vytváraní, 
uskutočňovaní a hodnotení medzinárodných ekonomických politík v boji proti chudobe,

1. berie na vedomie, že samotná zásada voľného obehu tovaru a služieb neumožňuje 
odstrániť chudobu, ale že voľný a spravodlivý obchod môže byť jedným z prostriedkov, 
ako pomôcť chudobným krajinám v ich rozvoji za podmienky, že sa osobitne zohľadnia 
ich problémy a záujmy; 

2. žiada, aby bola v štatistikách medzinárodných ekonomických inštitúcií systematicky 
uskutočňovaná analýza nezaplatenej práce, ktorú vykonávajú predovšetkým ženy; 

3. žiada, aby medzinárodné ekonomické inštitúcie vypracovali účinné opatrenia, ktoré by 
umožnili skĺbiť profesijný a rodinný život bez ohľadu na ekonomickú situáciu;

4. vyzýva aktérov medzinárodného obchodu k sociálnej zodpovednosti a žiada kompetentné 
orgány, aby prijali špecifické opatrenia na zabezpečenie spravodlivého prístupu k
zdravotníckym službám, dôstojnému bývaniu, vode, právu, ku vzdelaniu, k odbornému a 
celoživotnému vzdelávaniu, ku športu a kultúre pre osoby zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, aby sa zabránilo tomu, že predčasne opustia školský systém a aby im bol 
umožnený plynulý prechod zo školského prostredia na trh práce.


