Rozhodnutie Európskeho parlamentu
o záveroch osobitného stretnutia Valného zhromaždenia Spojených národov
"Ženy 2000": rovnosť pohlaví, rozvoj a mier pre 21. storočie",
ktoré sa uskutočnilo 5. - 9. júna 2000

Európsky parlament,
- so zreteľom na vyhlásenie rady a komisie o záveroch osobitného stretnutia Valného zhromaždenia
Spojených národov "Ženy 2000": rovnosť pohlaví, rozvoj a mier pre 21. storočie", ktoré sa uskutočnilo
5. - 9. júna 2000,
- so zreteľom na príspevok portugalského predsedníctva v mene únie a väčšiny asociovaných krajín a
komisie počas mimoriadneho stretnutia,
- so zreteľom na jeho uznesenie z 18. mája 200021 o doplnení Pekingskej akčnej platformy, hlavne na
požiadavku neakceptovať opätovné vyjednávanie o schválenej akčnej platformy a jej dvanástich
problémových oblastiach (ženy a moc, vzdelávanie a príprava, ženy a zdravie, násilie, ženy a ozbrojený
konflikt, ženy a hospodárstvo, zvýhodnenie médií, ženy a životné prostredie, dievča),
A. so zdôraznením dôležitosti mimoriadneho stretnutia valného zhromaždenia Spojených národov pri
vytváraní a posiľňovaní celosvetovej politickej podpory pre rovnosť pohlaví, rozvoj a mier, čo
predstavuje veľký krok vpred pre všetky ženy sveta,
B. s uvítaním príspevkov všetkých členských štátov a obzvlášť portugalského predsedníctva, ktoré do
veľkej miery ovplyvnilo výsledky sprostredkovaním opozičných názorov tretích krajín na hlavné oblasti,
C. s ocenením úlohy, ktorú zohrala komisia pri prípravných prácach na mimoriadnom stretnutí, tak ako
aj počas vyjednávaní,
D. s pripustením faktu, že mimovládne organizácie poskytli hlavný vklad na dosiahnutie konkrétnych a
pozitívnych výsledkov,
E. s uvítaním záverov mimoriadneho stretnutia, ktoré vyjadrili určitý stupeň sklamania, keďže neboli
splnené očakávania s ohľadom na budúce aktivity a iniciatívy na implementovanie Pekingskej
deklarácie,
F. s uspokojivým poznamenaním, že vo väčšine krajín bol dosiahnutý značný pokrok v procese
implementácia Pekingskej akčnej platformy v oblastiach, ako sú ľudské práva žien, násilie na ženách,
moc, pracovný a hospodársky život, zosúladenie práce rodiny, vzdelávanie a príprava, rodina, zdravie,
skupiny s osobitnými potrebami (ľudia s postihnutím, migranti, staršie ženy a ľudia v núdzi), úloha
muža, budovanie mieru, médiá, perspektíva presadenia problematiky rovnosti pohlaví vo všetkých
hlavných prúdoch,
G. s poľutovaním, že ženy niektorých krajín ostávajú utláčané bez dostatočných základných ľudských
práv,
H. vyjadrením znepokojenia, že konečná dohoda nemôže byť v určitých kľúčových bodoch dosiahnutá,
osobitne v právach pohlaví a diskriminácii založenej na pohlaví, ako je uvedené v článku 13
Amsterdamskej zmluvy,
I. s poľutovaním, že jednotlivé krajiny a skupiny krajín sa v určitých oblastiach pod vplyvom
špecifických mimovládnych organizácií pokúsili oslabiť záväzky ustanovené v Pekingu v roku 1995,
alebo od nich odstúpiť,
1. Vyzýva radu, členské štáty a komisiu v plnej miere vziať do úvahy obsah záverečného dokumentu z
osobitného stretnutia, ako aj uznesenie Európskeho parlamentu o doplnení Pekingskej akčnej
platformy, a žiada urýchlenú implementáciu schválených budúcich aktivít a iniciatív členských štátov;
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2. Víta prijatie návrhu piateho akčného programu (Podporný program spoločenstva rámcovej stratégie
spoločenstva v rovnosti pohlaví) komisiou ako užitočný nástroj na implementáciu Pekingu+5 a nalieha,
aby bolo zabezpečené adekvátne financovanie týchto programov;
3. Vyzýva radu, členské štáty a komisiu vypracovať resumé zo záverov osobitného stretnutia s
ohľadom na význam aspektu pohlavia v jednotlivých politikách rozvoja a venovať osobitnú pozornosť
závažným hospodárskym a sociálnym dôsledkom pohlavne prenosných chorôb HIV/AIDS v afrických a
ázijských krajinách;
4. Žiada komisiu predložiť parlamentu správu o dosiahnutom pokroku pri implementácii v únii na
základe správ jednotlivých členských štátov počas obdobia dva a pol roka;
5. Apeluje na kandidátske krajiny na úzku spoluprácu s komisiou pri predkladaní správy o
implementácii záverov v dvanástich kritických oblastiach;
6. Opakovane požaduje, aby sa do piatich rokov uskutočnila Svetová konferencia Spojených národov
o ženách.
7. Žiada radu a komisiu včas konzultovať v prvej fáze zapojiť do prípravy tejto konferencie
kompetentné výbory Európskeho parlamentu, ako aj parlamenty členských štátov a asociovaných
krajín;
8. Dáva pokyn jeho predsedovi postúpiť toto uznesenie rade, komisii, vládam členských štátov EÚ a
kandidátskych krajín a generálnemu tajomníkovi Spojených národov.
zdroj: http://www.employment.gov.sk
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