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Τροπολογία 8
Lívia Járóka

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Η  βία με βάση το φύλο, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ενδοοικογενειακής βίας, της πορνείας, 
της εμπορίας ανθρώπων και του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, παραμένει ένα 
ευρέως διαδεδομένο παγκόσμιο 
φαινόμενο που έχει σοβαρές αρνητικές 
επιπτώσεις στη ζωή και την υγεία των 
γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και 
σημαντικές κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις. Ο βιασμός και άλλες μορφές 
σεξουαλικής βίας διαπράττονται στο 
πλαίσιο πολλών περιστάσεων και 
χρησιμοποιούνται επίσης όλο και 
περισσότερο ως πολεμική τακτική με 
σκοπό την ταπείνωση και την κυριαρχία.

Or. en

Τροπολογία 9
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Oι δυσανάλογες επιπτώσεις της 
φτώχειας στις γυναίκες και τα κορίτσια 
είναι το αποτέλεσμα των συστηματικών 
διακρίσεων που παραμορφώνουν τις 
κοινωνίες και στερούν από εκατομμύρια 
ανθρώπους τα πιο βασικά δικαιώματά 
τους, συμπεριλαμβανομένης της 
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πρόσβασης τους στο νερό και σε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής, την 
εκπαίδευση και την ικανοποιητική 
υγειονομική περίθαλψη.

Or. en

Τροπολογία 10
Marina Yannakoudakis

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η καταπολέμηση της φτώχειας
παραμένει πρωταρχικός στόχος της 
αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(5) Η καταπολέμηση της φτώχειας και των 
διακρίσεων κάθε μορφής με βάση τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό και την 
ταυτότητα φύλου ή έκφρασης φύλου, 
πρέπει να είναι ο πρωταρχικός στόχος της 
αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η χορήγηση της οικονομικής 
αναπτυξιακής βοήθειας θα πρέπει να 
υπόκειται στην προϋπόθεση τήρησης 
αυτών των πανανθρώπινων αξιών.

Or. en

Τροπολογία 11
Marina Yannakoudakis

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει, μέσω 
του καθορισμού προϋποθέσεων για τη 
χορήγηση βοήθειας, ότι οι τρίτες χώρες 
θα προστατεύουν τις γυναίκες και τα 
κορίτσια από τα βασανιστήρια. Το 
Συμβούλιο πρέπει να αναστέλει τη 
χορήγηση βοήθειας σε χώρες στις οποίες 
ασκούνται βασανιστήρια και να 
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χρησιμοποιήσει αυτή τη βοήθεια για τη 
στήριξη των θυμάτων.

Or. en

Τροπολογία 12
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το 2000, η διεθνής κοινότητα 
δεσμεύθηκε να λάβει συγκεκριμένα μέτρα, 
μέχρι το 2015, για την καταπολέμηση της 
φτώχειας, με την υιοθέτηση των 
αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, 
στόχων που έγιναν δεκτοί από την Ένωση 
και τα κράτη μέλη της.

(6) Το 2000, η διεθνής κοινότητα 
δεσμεύθηκε να λάβει συγκεκριμένα μέτρα, 
μέχρι το 2015, για την καταπολέμηση της 
φτώχειας, με την υιοθέτηση των 
αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, 
στόχων που έγιναν δεκτοί από την Ένωση 
και τα κράτη μέλη της. Η προώθηση της 
ισότητας των φύλων και της 
χειραφέτησης των γυναικών θεωρούνται 
ως αποτελεσματικοί τρόποι για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, της πείνας 
και των ασθενειών και για την 
ενθάρρυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 13
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) Σύμφωνα με τους Αναπτυξιακούς 
Στόχους της Χιλιετίας κανένα άτομο ή 
έθνος δεν πρέπει να στερείται της 
ευκαιρίας να επωφελείται από την 
ανάπτυξη και, επιπλέον, πρέπει να 
εξασφαλίζονται ίσα δικαιώματα και 
ευκαιρίες τόσο για τους άνδρες όσο και 
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για τις γυναίκες.

Or. en

Τροπολογία 14
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η συνέχιση της στήριξης της 
αναπτυξιακής συνεργασίας είναι ζωτικής 
σημασίας σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο 
κόσμο. Περίπου 1,3 δισ. άνθρωποι 
εξακολουθούν να ζουν σε ακραία 
εισοδηματική φτώχεια, ενώ δεν έχουν 
ακόμη καλυφθεί οι ανάγκες ανθρώπινης 
ανάπτυξης πολύ περισσότερων. Οι 
ανισότητες μέσα στις χώρες έχουν αυξηθεί 
στα περισσότερα μέρη του κόσμου. Το 
φυσικό περιβάλλον υφίσταται όλο και 
μεγαλύτερη πίεση και οι αναπτυσσόμενες 
χώρες πλήττονται ιδιαίτερα από τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι 
προκλήσεις αυτές είναι καθολικές και 
αλληλένδετες και πρέπει να 
αντιμετωπιστούν με κοινές ενέργειες από 
όλες τις χώρες.

(8) Η συνέχιση της στήριξης της 
αναπτυξιακής συνεργασίας είναι ζωτικής 
σημασίας σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο 
κόσμο. Περίπου 1,3 δισ. άνθρωποι 
εξακολουθούν να ζουν σε ακραία 
εισοδηματική φτώχεια, ενώ δεν έχουν 
ακόμη καλυφθεί οι ανάγκες ανθρώπινης 
ανάπτυξης πολύ περισσότερων. Πρέπει να 
ληφθεί σοβαρά υπόψη στα ευρωπαϊκά 
προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας το 
γεγονός ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια 
είναι πιο ευάλωτες στη φτώχεια, την 
πείνα, τον αναλφαβητισμό, την ασθένεια 
και κάθε είδους εκμετάλλευση. Οι 
ανισότητες στο εσωτερικό των χωρών 
έχουν αυξηθεί στα περισσότερα μέρη του 
κόσμου. Το φυσικό περιβάλλον υφίσταται 
όλο και μεγαλύτερη πίεση και οι 
αναπτυσσόμενες χώρες πλήττονται 
ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής. Οι προκλήσεις αυτές 
είναι καθολικές και αλληλένδετες και 
πρέπει να αντιμετωπιστούν με κοινές 
ενέργειες από όλες τις χώρες.

Or. en

Τροπολογία 15
Mariya Gabriel

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11 α) Στην προοπτική της επίτευξης των 
Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και 
του σχεδιασμού του αναπτυξιακού 
πλαισίου για μετά το 2015, το Ευρωπαϊκό 
Έτος για την ανάπτυξη θα πρέπει να 
προωθήσει και να εκμεταλλευτεί στην 
πράξη το σημαντικό ρόλο που μπορούν 
να διαδραματίσουν οι γυναίκες στην 
ανάπτυξη, συγκεκριμένα στη μείωση της 
επισιτιστικής και διατροφικής 
ανασφάλειας, προωθώντας παράλληλα τη 
συμμετοχή των γυναικών στις 
οικονομικές δραστηριότητες, ειδικά στη 
γεωργία και την αγροτική οικονομία.

Or. fr

Τροπολογία 16
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 α) Το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 
πρέπει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με όλες τις μορφές διακρίσεων 
λόγω φύλου που αντιμετωπίζουν οι 
γυναίκες και τα κορίτσια σε διάφορες 
περιοχές, ιδιαίτερα όσον αφορά την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, την 
απασχόληση και τα συστήματα υγείας, 
καθώς και σχετικά με τους 
αναγκαστικούς γάμους, τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση και τον ακρωτηριασμό των 
γεννητικών οργάνων και άλλες αθέμιτες 
πρακτικές.

Or. en

Τροπολογία 17
Marina Yannakoudakis
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Λόγω των διαφορών στις εθνικές 
κοινωνικοοικονομικές και πολιτιστικές 
συνθήκες και ευαισθησίες, πρέπει 
ορισμένες από τις δραστηριότητες του 
Ευρωπαϊκού Έτους να αποκεντρωθούν σε 
εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 58 
του δημοσιονομικού κανονισμού13.
Ωστόσο, ο καθορισμός προτεραιοτήτων 
πολιτικής σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να 
συντονίζεται από την Επιτροπή, ώστε να 
διασφαλίζεται η συνοχή με τους 
στρατηγικούς στόχους του Ευρωπαϊκού 
Έτους.

(17) Λόγω των διαφορών στις εθνικές 
κοινωνικοοικονομικές και πολιτιστικές 
συνθήκες και ευαισθησίες, πρέπει 
ορισμένες από τις δραστηριότητες του 
Ευρωπαϊκού Έτους να αποκεντρωθούν σε 
εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 58 
του δημοσιονομικού κανονισμού13.
Ωστόσο, ο καθορισμός προτεραιοτήτων 
πολιτικής σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να 
συντονίζεται από τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές των κρατών μελών, ώστε να 
διασφαλίζεται η συνοχή με τους 
στρατηγικούς στόχους του Ευρωπαϊκού 
Έτους.

__________________ __________________
13 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον 
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου.

13 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον 
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298, 26.10.2012, 
σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 18
Marina Yannakoudakis

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

23 α. Είναι ζωτικής σημασίας η επίσημη 
αναπτυξιακή βοήθεια να δαπανάται 
χωρίς περιττές αλληλοεπικαλύψεις, ειδικά 
όταν περισσότερο από το ένα τέταρτο 
των έργων της ΕΕ είτε δεν εκτελείται είτε 
εκτελείται με δυσκολίες, και τα κράτη 
μέλη να διατηρούν το δικαίωμα, με βάση 
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τις εθνικές συνθήκες, να αποφασίζουν 
σχετικά με την ανεξάρτητη κατανομή της 
αναπτυξιακής βοήθειας προς τρίτες 
χώρες.

Or. en

Τροπολογία 19
Marina Yannakoudakis

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– να ενημερώνει τους πολίτες της ΕΕ 
σχετικά με την αναπτυξιακή συνεργασία 
της ΕΕ και να δίνει έμφαση σε αυτά που
μπορεί ήδη να επιτύχει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση ως ο μεγαλύτερος χορηγός
βοήθειας στον κόσμο και στον τρόπο με 
τον οποίο θα μπορούσε να κάνει ακόμη 
περισσότερα συνδυάζοντας την ισχύ των 
κρατών μελών της και των θεσμικών της 
οργάνων,

– να ενημερώνει τους πολίτες της ΕΕ 
σχετικά με την αναπτυξιακή συνεργασία 
της ΕΕ, και να δίνει έμφαση σε αυτά που
ήδη μπορούν να επιτευχθούν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη που 
την απαρτίζουν, με την ιδιότητά της ως
του μεγαλύτερου χορηγού βοήθειας στον 
κόσμο, και στον τρόπο με τον οποίο θα 
μπορούσαν να επιτευχθούν ακόμη 
περισσότερα συνδυάζοντας την ισχύ των 
κρατών μελών που είναι πρόθυμα να το 
πράξουν με τα θεσμικά της όργανα,

Or. en

Τροπολογία 20
Marina Yannakoudakis

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι όλα τα 
προγράμματα ανάπτυξης και βοήθειας 
είναι αποτελεσματικά και ότι δεν θα 
υπάρχει αλληλοεπικάλυψη.

Or. en
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Τροπολογία 21
Marina Yannakoudakis

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συμμετοχή στις δραστηριότητες του 
Ευρωπαϊκού Έτους που θα 
χρηματοδοτηθούν είναι ανοιχτή:

Η συμμετοχή στις δραστηριότητες του 
Ευρωπαϊκού Έτους που θα 
χρηματοδοτηθούν δεν θα είναι δεσμευτική 
και θα είναι ανοιχτή:

Or. en

Τροπολογία 22
Marina Yannakoudakis

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά περίπτωση, και με την επιφύλαξη 
των στόχων και του προϋπολογισμού, τα 
υπάρχοντα προγράμματα που συμβάλλουν 
στην προαγωγή της ανάπτυξης είναι 
δυνατόν να στηρίξουν το Ευρωπαϊκό Έτος.

4. Κατά περίπτωση, και με την επιφύλαξη 
των στόχων και του προϋπολογισμού, τα 
υπάρχοντα προγράμματα που συμβάλλουν 
στην προαγωγή της ανάπτυξης είναι 
δυνατόν να στηρίξουν το Ευρωπαϊκό Έτος
υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει 
αλληλοεπικάλυψη.

Or. en


