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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. przypomina, że włączanie kwestii płci do głównego nurtu polityki wymaga nie tylko 
oświadczeń politycznych na wysokim szczeblu, ale także woli politycznej ze strony 
liderów UE i państw członkowskich, nadawania priorytetu celom oraz monitorowania 
dokonanych postępów;

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zmieniony tekst Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa 
zawiera odniesienie do rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych 
nr 1325(2000), nr 1820(2008) i nr 1612(2005), oraz że Rada Unii Europejskiej 
zatwierdziła kompleksowe podejście do wdrażania przez UE rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325(2000) i nr 1820(2008) w sprawie kobiet, pokoju i 
bezpieczeństwa, a także wytycznych w sprawie przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz 
zwalczania wszelkich form skierowanej przeciwko nim dyskryminacji;

3. wzywa Komisję Europejską, aby nadal nakłaniała kraje partnerskie i państwa 
członkowskie UE do opracowywania i wdrażania krajowych planów działania związanych 
z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325(2000); podkreśla, że plany te powinny 
dysponować odpowiednimi środkami, w tym mechanizmami monitorowania i 
rozliczalności, punktami odniesienia i ramami czasowymi na dokonanie oceny postępów;

4. wyraża zadowolenie z faktu, że krajowe i regionalne dokumenty strategiczne oraz krajowe 
programy orientacyjne systematycznie odnoszą się do równości płci i praw kobiet; 
wskazuje na potrzebę włączenia do programowania kompleksowego podejścia do kwestii 
roli kobiet w konfliktach i budowaniu pokoju oraz zwraca się do Komisji o uwypuklenie 
wymiaru płci w obszarach sektorowych pomocy w zakresie współpracy i rozwoju, takich 
jak sprawiedliwość, rządzenie, zdrowie i edukacja;

5. zauważa, że wszelkie instrumenty finansowe dotyczące stosunków zewnętrznych UE, 
rozszerzenia i polityki rozwoju zawierają przekrojowe odniesienie do równości płci i praw 
kobiet, chociaż przyznawane na to zasoby finansowe i ludzkie nie wydają się 
odpowiednie; zwraca się do Komisji o skonsolidowanie finansowania uwzględniającego 
kwestie płci w tych obszarach politycznych oraz do przeznaczenia finansowania na 
kwestie związane z płcią.
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