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Alteração 8
Lívia Járóka

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A violência com base no género, 
incluindo a violência doméstica, a 
prostituição, o tráfico e a mutilação 
genital feminina, continua a ser um 
fenómeno global generalizado, com sérios 
efeitos negativos na vida e na saúde das 
mulheres e das raparigas e com 
importantes consequências 
socioeconómicas. A violação e outras 
formas de violência sexual são infligidas 
em muitos contextos e são cada vez mais 
utilizadas como uma tática de guerra de 
humilhação e de dominação.

Or. en

Alteração 9
Antigoni Papadopoulou

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O impacto desproporcionado da 
pobreza sobre as mulheres e as raparigas 
é resultado da discriminação sistemática 
que desfigura as sociedades e priva 
milhões de pessoas do acesso aos seus 
direitos mais fundamentais, como o 
acesso à água e a um saneamento 
adequado, à educação e a cuidados de 
saúde satisfatórios.

Or. en
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Alteração 10
Marina Yannakoudakis

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A luta contra a pobreza continua a ser 
o objetivo primordial da política de 
desenvolvimento da União Europeia, tal 
como definida no artigo 21.º do Tratado 
da União Europeia e no artigo 208.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

(5) A luta contra a pobreza e todas as 
formas de discriminação em razão da 
orientação sexual, identidade ou 
expressão de género deve constituir o 
principal objetivo da política de 
desenvolvimento da União Europeia. A 
concessão de apoio financeiro ao 
desenvolvimento deve estar sujeita à 
observância destes valores universais.

Or. en

Alteração 11
Marina Yannakoudakis

Proposta de decisão
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A UE deve garantir, através da 
condicionalidade da ajuda ao 
desenvolvimento, que os países terceiros 
protejam as mulheres e as raparigas 
contra a tortura. O Conselho deve 
suspender a ajuda aos países que 
pratiquem atos de tortura e transferir essa 
ajuda para o apoio às vítimas.

Or. en

Alteração 12
Antigoni Papadopoulou
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Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) No ano de 2000, a comunidade 
internacional decidiu tomar medidas 
concretas até 2015 para lutar contra a 
pobreza, mediante a adoção dos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milénio, objetivos 
esses que foram aceites pela União e pelos 
seus Estados-Membros.

(6) No ano de 2000, a comunidade 
internacional decidiu tomar medidas 
concretas até 2015 para lutar contra a 
pobreza, mediante a adoção dos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milénio, objetivos 
esses que foram aceites pela União e pelos 
seus Estados-Membros. A promoção da 
igualdade de género e a emancipação das 
mulheres são consideradas estratégias 
eficazes para combater a pobreza, a fome 
e as doenças e para fomentar um 
desenvolvimento sustentável.

Or. en

Alteração 13
Antigoni Papadopoulou

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Os Objetivos de Desenvolvimento do 
Milénio exigem que nenhuma pessoa ou 
nação seja privada da oportunidade de 
beneficiar do desenvolvimento e também 
que a igualdade de direitos e de 
oportunidades para homens e mulheres 
seja assegurada.

Or. en

Alteração 14
Antigoni Papadopoulou

Proposta de decisão
Considerando 8



PE521.516v01-00 6/10 AM\1005741PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(8) Num mundo em rápida mutação, a 
prossecução do apoio à cooperação para o 
desenvolvimento é fundamental. Cerca de 
1 300 milhões de pessoas vivem ainda em 
condições de pobreza extrema e as 
necessidades em termos de 
desenvolvimento humano de muitas mais 
ainda não foram supridas. As 
desigualdades no interior dos próprios 
países aumentaram na maioria das regiões 
do mundo. O ambiente natural é submetido 
a uma pressão crescente, sendo os países 
em desenvolvimento os mais atingidos 
pelos efeitos das alterações climáticas. 
Estes desafios são universais e inter-
relacionados e devem ser abordados por 
todos os países no âmbito de uma ação 
conjunta.

(8) Num mundo em rápida mutação, a 
prossecução do apoio à cooperação para o 
desenvolvimento é fundamental. Cerca de 
1 300 milhões de pessoas vivem ainda em 
condições de pobreza extrema e as 
necessidades em termos de 
desenvolvimento humano de muitas mais 
ainda não foram supridas. Os programas 
de ajuda ao desenvolvimento da UE 
devem ter em conta que as mulheres e as 
raparigas são o grupo mais vulnerável à 
pobreza, à fome, à iliteracia, à doença e a 
todas as formas de exploração. As 
desigualdades no interior dos próprios 
países aumentaram na maioria das regiões 
do mundo. O ambiente natural é submetido 
a uma pressão crescente, sendo os países 
em desenvolvimento os mais atingidos 
pelos efeitos das alterações climáticas. 
Estes desafios são universais e inter-
relacionados e devem ser abordados por 
todos os países no âmbito de uma ação 
conjunta.

Or. en

Alteração 15
Mariya Gabriel

Proposta de decisão
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) Na perspetiva da consecução dos 
OMD e da elaboração do quadro 
pós-2015 para o desenvolvimento, o Ano 
Europeu para o Desenvolvimento deverá 
destacar e pôr em prática o papel 
determinante que as mulheres podem 
desempenhar no desenvolvimento, 
nomeadamente, na redução da 
insegurança alimentar e nutricional, 
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promovendo em paralelo a sua 
participação nas atividades económicas, 
designadamente, na agricultura e na 
economia rural.

Or. fr

Alteração 16
Antigoni Papadopoulou

Proposta de decisão
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O Ano Europeu do 
Desenvolvimento deve sensibilizar para 
todas as formas de discriminação em 
razão do género que as mulheres e 
raparigas enfrentam em várias regiões, 
em especial no que diz respeito ao acesso 
à educação, ao emprego, aos sistemas de 
saúde, mas também para o casamento 
forçado, a exploração sexual, a mutilação 
genital e outras práticas ilícitas.

Or. en

Alteração 17
Marina Yannakoudakis

Proposta de decisão
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os diferentes contextos e 
sensibilidades nacionais socioeconómicos e 
culturais requerem uma descentralização 
de parte das atividades do Ano Europeu do 
nível nacional, em conformidade com o 
disposto no artigo 58.º do Regulamento 
Financeiro13. Contudo, a definição de 
prioridades a nível nacional deve ser 
coordenada pela Comissão com vista a 
assegurar a coerência com os objetivos 

(17) Os diferentes contextos e 
sensibilidades nacionais socioeconómicos e 
culturais requerem uma descentralização 
de parte das atividades do Ano Europeu do 
nível nacional, em conformidade com o 
disposto no artigo 58.º do Regulamento 
Financeiro13. Contudo, a definição de 
prioridades a nível nacional deve ser 
coordenada pelas autoridades competentes 
de cada Estado-Membro com vista a 
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estratégicos do Ano Europeu. assegurar a coerência com os objetivos 
estratégicos do Ano Europeu;

__________________ __________________
13Regulamento (UE, Euratom) n. ° 966/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
outubro de 2012, relativo às disposições financeiras 
aplicáveis ao orçamento geral da União e que 
revoga o Regulamento (CE, Euratom) 
n.° 1605/2002 (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

13Regulamento (UE, Euratom) n. ° 966/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
outubro de 2012, relativo às disposições financeiras 
aplicáveis ao orçamento geral da União e que 
revoga o Regulamento (CE, Euratom) 
n.° 1605/2002 (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

Or. en

Alteração 18
Marina Yannakoudakis

Proposta de decisão
Considerando 23-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

23-A. É essencial que a ajuda pública ao 
desenvolvimento seja utilizada sem 
duplicações desnecessárias, em especial 
tendo em conta que mais de um quarto 
dos projetos da UE, ou não são eficazes 
ou enfrentam dificuldades de execução, e 
que os Estados-Membros mantenham o 
direito, com base nas circunstâncias 
nacionais, de decidir sobre a atribuição 
independente da ajuda ao 
desenvolvimento a países terceiros.

Or. en

Alteração 19
Marina Yannakoudakis

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– informar os cidadãos europeus da 
cooperação para o desenvolvimento da UE, 

– informar os cidadãos europeus da 
cooperação para o desenvolvimento da UE, 
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realçando o que a União Europeia já pode
realizar enquanto principal doador de 
ajuda a nível mundial, bem como o que 
poderia fazer ainda mais com base numa 
combinação dos esforços dos 
Estados-Membros e das suas instituições,

realçando o que a União Europeia e os seus 
Estados-Membros já podem realizar 
enquanto principais doadores de ajuda a 
nível mundial, bem como o que poderiam
fazer ainda mais com base numa 
combinação dos esforços dos 
Estados-Membros que o desejem e das 
suas instituições;

Or. en

Alteração 20
Marina Yannakoudakis

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão deve assegurar que todos 
os seus projetos de desenvolvimento e de 
assistência sejam eficazes e que não haja 
duplicações.

Or. en

Alteração 21
Marina Yannakoudakis

Proposta de decisão
Artigo 5 – nº 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A participação nas atividades do Ano 
Europeu a financiar estará aberta:

A participação nas atividades do Ano 
Europeu a financiar não terá caráter 
vinculativo e estará aberta:

Or. en

Alteração 22
Marina Yannakoudakis
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Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se adequado e sem prejuízo dos seus 
objetivos e orçamento, os programas 
existentes que contribuem para a promoção 
do desenvolvimento podem apoiar a 
realização do Ano Europeu.

4. Se adequado e sem prejuízo dos seus 
objetivos e orçamento, os programas 
existentes que contribuem para a promoção 
do desenvolvimento podem apoiar a 
realização do Ano Europeu, desde que não 
haja duplicações. 

Or. en


