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Изменение 8
Ливия Ярока

Предложение за решение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Насилието, основано на пола, 
включително домашното насилие, 
проституцията, трафика на хора и 
гениталното осакатяване на жени, 
продължава да бъде широко 
разпространено явление в световен 
план, което оказва силно негативно 
въздействие върху живота и здравето 
на жените и момичетата и има 
значителни социално-икономически 
последици. Изнасилвания и други 
форми на сексуално насилие се 
извършват в многобройни ситуации и 
също така те все повече се използват 
като военна тактика с цел 
унижаване и упражняване на власт.

Or. en

Изменение 9
Андигони Пападопулу

Предложение за решение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Непропорционалното 
въздействие на бедността върху 
жените и момичетата е резултат 
от системната дискриминация, 
която опорочава обществата и 
лишава милиони души от техните 
най-основни права, включително от 
достъп до вода, надеждни санитарно-
хигиенни условия, образование и 
удовлетворителни здравни грижи.
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Изменение 10
Марина Янакудакис

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Борбата срещу бедността 
продължава да бъде основната цел на 
политиката на ЕС за развитие, 
както е предвидено в член 21 от 
Договора за Европейския съюз и в 
член 208 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

(5) Борбата срещу бедността и срещу 
всички форми на дискриминация въз 
основа на сексуалната 
дискриминация, половата 
идентичност или изразяването на 
полова принадлежност следва да бъде 
водещата цел на политиката на 
Европейския съюз в областта на 
развитието. Разпределянето на 
финансова помощ за развитие следва 
да се обуславя от придържането към 
тези всеобщи ценности.

Or. en

Изменение 11
Марина Янакудакис

Предложение за решение
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) ЕС следва да осигури, чрез 
обвързване на помощта за развитие с 
условия, че третите държави 
защитават жените и момичетата 
от изтезания. Съветът следва да 
преустанови помощта за държави, в 
които се извършват изтезания, и да 
пренасочи помощта с цел оказване на 
подкрепа на жертвите.

Or. en
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Изменение 12
Андигони Пападопулу

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) През 2000 г. с приемането на Целите 
на хилядолетието за развитие — цели, 
които бяха приети от Съюза и неговите 
държави членки, — международната 
общност се ангажира да предприеме до 
2015 г. конкретни стъпки за борба с 
бедността.

(6) През 2000 г. с приемането на Целите 
на хилядолетието за развитие — цели, 
които бяха приети от Съюза и неговите 
държави членки, — международната 
общност се ангажира да предприеме до 
2015 г. конкретни стъпки за борба с 
бедността. Популяризирането на 
равенството между половете и 
овластяването на жените се 
възприемат като ефективни начини 
за борба срещу бедността, глада и 
заболяванията и за насърчаване на 
устойчивото развитие.

Or. en

Изменение 13
Андигони Пападопулу

Предложение за решение
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) В Целите на хилядолетието за 
развитие се призовава нито един 
човек или нация да не бъдат лишени 
от възможността да се възползват 
от развитието, както и за 
осигуряване на равни права и 
възможности за мъжете и жените.

Or. en
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Изменение 14
Андигони Пападопулу

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В настоящия бързо променящ се свят 
е от жизненоважно значение подкрепата 
за сътрудничеството за развитие да 
продължи. Около 1,3 милиарда души 
все още живеят в изключителна 
бедност, а нуждите от човешко развитие 
на много други все още не са 
задоволени. Вътрешните неравенства в 
самите държави са се увеличили в 
повечето части на света. Околната среда 
е подложена на все по-силен натиск, а 
развиващите се страни са особено тежко 
засегнати от последствията от 
изменението на климата. Тези 
предизвикателства са всеобщи и 
свързани помежду си и с тях трябва да 
се опитат да се справят всички страни 
чрез съвместни действия.

(8) В настоящия бързо променящ се свят 
е от жизненоважно значение подкрепата 
за сътрудничеството за развитие да 
продължи. Около 1,3 милиарда души 
все още живеят в изключителна 
бедност, а нуждите от човешко развитие 
на много други все още не са 
задоволени. В рамките на програмите 
на ЕС за подпомагане на развитието 
следва да се отдели сериозно внимание 
на факта, че жените и момичетата 
са в най-уязвимо положение по 
отношение на бедността, глада, 
неграмотността, заболяванията и 
всякакви видове експлоатация.
Вътрешните неравенства в самите 
държави са се увеличили в повечето 
части на света. Околната среда е 
подложена на все по-силен натиск, а 
развиващите се страни са особено тежко 
засегнати от последствията от 
изменението на климата. Тези 
предизвикателства са всеобщи и 
свързани помежду си и с тях трябва да 
се опитат да се справят всички страни 
чрез съвместни действия.

Or. en

Изменение 15
Мария Габриел

Предложение за решение
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) С оглед на постигането на ЦХР 
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и на разработването на рамката за 
развитието за периода след 2015 г. 
Европейската година на развитието 
следва да изведе на преден план —
както и да реализира на практика —
ключовата роля, която жените 
могат да изпълняват в рамките на 
развитието, по-специално за 
намаляване на продоволствената и 
хранителната несигурност, като 
насърчава успоредно с това 
участието на жените в 
икономическите дейности, по-
конкретно в селското стопанство и 
икономиката на селските райони.

Or. fr

Изменение 16
Андигони Пападопулу

Предложение за решение
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Европейската година на 
развитието следва да повиши 
информираността за всички форми 
на основана на пола дискриминация, с 
която се сблъскват жените и 
момичетата в различни региони, по-
специално във връзка с достъпа до 
обучение, работни места и 
здравеопазване, както и за 
принудителните бракове, 
сексуалната експлоатация, 
гениталното осакатяване и други 
видове злоупотреба.

Or. en

Изменение 17
Марина Янакудакис
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Предложение за решение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Различните национални социално-
икономически и културни условия и 
нагласи налагат някои от дейностите в 
рамките на европейската година да 
бъдат децентрализирани на национално 
равнище, в съответствие с член 58 от 
Финансовия регламент13. Определянето 
на политическите приоритети на 
национално равнище обаче следва да се 
координира от Комисията с цел да се 
осигури съгласуваност със 
стратегическите цели на европейската 
година.

(17) Различните национални социално-
икономически и културни условия и 
нагласи налагат някои от дейностите в 
рамките на европейската година да 
бъдат децентрализирани на национално 
равнище, в съответствие с член 58 от 
Финансовия регламент13. Определянето 
на политическите приоритети на 
национално равнище обаче следва да се 
координира от националните 
компетентни органи на държавите 
членки, с цел да се осигури 
съгласуваност със стратегическите цели 
на европейската година.

__________________ __________________
13 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно финансовите 
правила, приложими за общия бюджет на Съюза 
и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1605/2002 на Съвета.

13 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 25 
октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза, и за 
отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 18
Марина Янакудакис

Предложение за решение
Съображение 23 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

23a. От жизнено значение е 
официалната помощ за развитие да 
се изразходва, без да се разпиляват 
средства поради дублиране, особено 
като се има предвид, че над една 
четвърт от проектите на ЕС или не 
постигат резултати, или ги 
постигат със затруднения, както и че 



AM\1005741BG.doc 9/10 PE521.516v01-00

BG

държавите членки запазват правото 
си в зависимост от своите 
обстоятелства да вземат 
самостоятелно решение за 
разпределяне на помощ за развитие за 
трети държави.

Or. en

Изменение 19
Марина Янакудакис

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– да информира гражданите на ЕС за 
сътрудничеството на ЕС за развитие, 
като подчертае какво Европейският 
съюз вече е в състояние да постигне в 
качеството си на най-голям донор на 
помощ в света и как може да направи 
повече, като се опира на обединените
усилия на държавите членки и 
институциите си;

– да информира гражданите на ЕС за 
сътрудничеството на ЕС за развитие, 
като подчертае какво Европейският 
съюз и неговите държави членки вече 
са в състояние да постигнат в 
качеството си на най-голям донор на 
помощ в света и как може да направи 
повече, като се опира на обединените 
усилия на държавите членки, които 
изразяват интерес, и институциите си;

Or. en

Изменение 20
Марина Янакудакис

Предложение за решение
Член 4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията гарантира, че всички 
нейни проекти в областта на 
развитието и оказването на помощ са 
ефикасни и не се дублират.

Or. en
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Изменение 21
Марина Янакудакис

Предложение за решение
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В дейностите в рамките на 
Европейската година, които подлежат 
на финансиране, могат да участват:

Дейностите в рамките на Европейската 
година, които подлежат на 
финансиране, са незадължителни и в 
тях могат да участват:

Or. en

Изменение 22
Марина Янакудакис

Предложение за решение
Член 8 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато е уместно, Европейската 
година може да се ползва с подкрепа по 
линия на съществуващите програми, 
които допринасят за популяризиране на 
развитието, без това да се отразява на 
техните цели и бюджет.

4. Когато е уместно, Европейската 
година може да се ползва с подкрепа по 
линия на съществуващите програми, 
които допринасят за популяризиране на 
развитието, без това да се отразява на 
техните цели и бюджет, при условие че 
няма дублиране. 

Or. en


