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Poprawka 8
Lívia Járóka

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Przemoc ze względu na płeć, w tym 
przemoc w rodzinie, prostytucja, handel 
kobietami i okaleczanie narządów 
płciowych kobiet są nadal powszechnym 
zjawiskiem globalnym, które ma poważne 
negatywne skutki dla życia i zdrowia 
kobiet i dziewcząt, jak również znaczące 
konsekwencje społeczno-gospodarcze. 
Gwałty i inne akty przemocy seksualnej są 
dokonywane w wielu kontekstach i coraz 
częściej wykorzystywane także jako 
wojenna taktyka upokarzania i dominacji.

Or. en

Poprawka 9
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Nieproporcjonalny wpływ ubóstwa na 
kobiety i dziewczęta jest wynikiem 
systematycznej dyskryminacji, która 
zniekształca społeczeństwa i pozbawia 
miliony ludzi najbardziej podstawowych 
praw, w tym dostępu do wody i 
odpowiednich urządzeń sanitarnych, 
wykształcenia i zadowalającej opieki 
zdrowotnej.

Or. en
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Poprawka 10
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Głównym celem polityki Unii 
Europejskiej w zakresie rozwoju pozostaje
zwalczanie ubóstwa, zgodnie z art. 21 
Traktatu o Unii Europejskiej i art. 208 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

(5) Zwalczanie ubóstwa i wszystkich form 
dyskryminacji ze względu na orientację 
seksualną, tożsamość płciową lub 
wyrażanie płci powinno być podstawowym 
celem polityki rozwojowej Unii 
Europejskiej. Pomoc finansowa na rzecz 
rozwoju powinna być przydzielana z 
przestrzeganiem tych powszechnych 
wartości.

Or. en

Poprawka 11
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Poprzez uzależnianie pomocy 
rozwojowej od spełnienia określonych 
warunków UE powinna zapewnić 
kobietom i dziewczętom w krajach trzecich 
ochronę przed torturami. Rada powinna 
zawiesić pomoc dla krajów stosujących 
tortury, przeznaczając te środki pomocowe 
na wspieranie ofiar.

Or. en

Poprawka 12
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W 2000 r. społeczność 
międzynarodowa zobowiązała się 
przeprowadzić do 2015 r. konkretne 
działania w celu zwalczania ubóstwa, 
przyjmując milenijne cele rozwoju, które 
zostały zaakceptowane przez Unię i jej 
państwa członkowskie.

(6) W 2000 r. społeczność 
międzynarodowa zobowiązała się 
przeprowadzić do 2015 r. konkretne 
działania w celu zwalczania ubóstwa, 
przyjmując milenijne cele rozwoju, które 
zostały zaakceptowane przez Unię i jej 
państwa członkowskie. Promowanie 
równości płci i wzmocnienie pozycji kobiet 
są postrzegane jako skuteczne sposoby 
zwalczania ubóstwa, głodu i chorób oraz 
zachęcania do zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 13
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Milenijne cele rozwoju zawierały apel 
o to, aby żadna jednostka ani lub naród 
nie były pozbawione możliwości 
korzystania z rozwoju, a ponadto aby 
zarówno mężczyznom, jak i kobietom 
zapewniać równe prawa i możliwości.

Or. en

Poprawka 14
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W szybko zmieniającym się świecie 
niezbędne jest stałe poparcie współpracy 

(8) W szybko zmieniającym się świecie
niezbędne jest stałe poparcie współpracy 
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na rzecz rozwoju. Około 1,3 mld ludzi 
nadal żyje w warunkach skrajnego ubóstwa 
dochodowego, a potrzeby wielu innych w 
zakresie rozwoju społecznego w dalszym 
ciągu nie są zaspokajane. W większości 
obszarów świata wzrastają nierówności w 
ramach poszczególnych krajów. 
Środowisko naturalne jest poddawane 
coraz większej presji, a kraje rozwijające 
się szczególnie cierpią z powodu skutków 
zmiany klimatu. Wyzwania te są 
powszechne i wzajemnie powiązane, a 
sprostanie im wymaga współdziałania 
wszystkich państw.

na rzecz rozwoju. Około 1,3 mld ludzi 
nadal żyje w warunkach skrajnego ubóstwa 
dochodowego, a potrzeby wielu innych w 
zakresie rozwoju społecznego w dalszym 
ciągu nie są zaspokajane. W większości 
obszarów świata wzrastają nierówności w 
ramach poszczególnych krajów. W 
unijnych programach pomocy rozwojowej 
należy zdecydowanie uwzględniać, że 
kobiety i dziewczęta są najbardziej 
narażone na ubóstwo, głód, analfabetyzm, 
choroby i wszelkiego rodzaju 
wykorzystywanie. W większości obszarów 
świata wzrastają nierówności w ramach 
poszczególnych krajów. Środowisko 
naturalne jest poddawane coraz większej 
presji, a kraje rozwijające się szczególnie 
cierpią z powodu skutków zmiany klimatu. 
Wyzwania te są powszechne i wzajemnie 
powiązane, a sprostanie im wymaga 
współdziałania wszystkich państw.

Or. en

Poprawka 15
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W świetle realizacji milenijnych 
celów rozwoju oraz opracowywania ram 
dotyczących rozwoju po 2015 r., 
Europejski Rok Rozwoju powinien 
uwypuklać i promować w praktyce istotną 
rolę, jaką kobiety mogą odegrać w 
dziedzinie rozwoju, zwłaszcza w zakresie 
zwiększania pewności żywieniowej i 
odżywczej, poprzez równoległe wspieranie 
udziału kobiet w działalności 
gospodarczej, takiej jak rolnictwo i 
gospodarka wiejska.

Or. fr
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Poprawka 16
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Europejski Rok Rozwoju powinien 
podnosić świadomość na temat wszelkich 
form dyskryminacji ze względu na płeć, z 
jakimi borykają się kobiety i dziewczęta w 
różnych regionach, w szczególności w 
zakresie dostępu do kształcenia, miejsc 
pracy i systemów opieki zdrowotnej, jak 
również na temat przymusowych 
małżeństw, wykorzystywania seksualnego 
i okaleczania narządów płciowych, a także 
innych nadużyć.

Or. en

Poprawka 17
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Zróżnicowanie krajowych kontekstów 
i wrażliwości społeczno-gospodarczych i 
kulturowych wymaga, aby niektóre 
działania w ramach Europejskiego Roku 
były zdecentralizowane i odbywały się na 
szczeblu krajowym, zgodnie z art. 58 
rozporządzenia finansowego13 . Niemniej 
jednak ustalanie priorytetów na szczeblu 
krajowym powinno podlegać koordynacji 
Komisji w celu zagwarantowania 
zgodności ze strategicznymi celami 
Europejskiego Roku.

(17) Zróżnicowanie krajowych kontekstów 
i wrażliwości społeczno-gospodarczych i 
kulturowych wymaga, aby niektóre 
działania w ramach Europejskiego Roku 
były zdecentralizowane i odbywały się na 
szczeblu krajowym, zgodnie z art. 58 
rozporządzenia finansowego13 . Niemniej 
jednak ustalanie priorytetów na szczeblu 
krajowym powinno podlegać koordynacji 
przez właściwe organy krajowe państw 
członkowskich w celu zagwarantowania 
zgodności ze strategicznymi celami 
Europejskiego Roku.
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__________________ __________________
13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002.

13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 
października 2012 r. w sprawie zasad finansowych 
mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, 
s. 1).

Or. en

Poprawka 18
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 23 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23a. Oficjalna pomoc rozwojowa musi być 
finansowana bez marnotrawnego 
dublowania, zwłaszcza gdy ponad jedna 
czwarta projektów UE albo wcale nie 
przynosi rezultatów, albo doświadcza 
trudności, a państwa członkowskie 
zachowują w zależności od warunków 
krajowych prawo do niezależnego 
podejmowania decyzji w sprawie 
udzielania pomocy rozwojowej krajom 
trzecim.

Or. en

Poprawka 19
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– przekazywanie obywatelom UE 
informacji o współpracy UE na rzecz 
rozwoju, ze szczególnym 
zaakcentowaniem tego, co Unia już teraz 

– przekazywanie obywatelom UE 
informacji o współpracy UE na rzecz 
rozwoju, ze szczególnym 
zaakcentowaniem tego, co Unia wraz z 
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może osiągnąć jako największy na świecie 
darczyńca pomocy, a także tego, jak 
mogłaby jeszcze zwiększyć swoją 
aktywność dzięki połączeniu sił jej 
instytucji i państw członkowskich;

wchodzącymi w jej skład państwami 
członkowskimi już teraz może osiągnąć 
jako największy na świecie darczyńca 
pomocy, a także tego, jak mogłaby jeszcze 
zwiększyć swoją aktywność dzięki 
połączeniu sił chętnych państw 
członkowskich i instytucji UE;

Or. en

Poprawka 20
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja musi zapewnić, że wszystkie 
jej projekty dotyczące rozwoju i pomocy są 
skuteczne i nie są dublowane.

Or. en

Poprawka 21
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uczestnictwo w finansowanych 
działaniach Europejskiego Roku jest 
otwarte dla:

Uczestnictwo w finansowanych 
działaniach Europejskiego Roku jest 
niewiążące i otwarte dla:

Or. en

Poprawka 22
Marina Yannakoudakis
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W stosownych przypadkach istniejące 
programy przyczyniające się do promocji 
rozwoju mogą wspierać Europejski Rok, 
bez uszczerbku dla ich celów i budżetu.

4. W stosownych przypadkach istniejące 
programy przyczyniające się do promocji 
rozwoju mogą wspierać Europejski Rok, 
bez uszczerbku dla ich celów i budżetu, o 
ile nie występuje zjawisko dublowania. 

Or. en


