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Amendamentul 8
Lívia Járóka

Propunere de decizie
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Violența pe criterii de gen, inclusiv 
violența domestică, prostituția, traficul de 
ființe umane și mutilarea genitală, 
rămâne un fenomen răspândit la nivel 
global, care are efecte negative 
importante asupra vieții și sănătății 
femeilor și fetelor, precum și consecințe 
socioeconomice semnificative. Violul și 
alte forme de violență sexuală sunt comise 
în multe contexte și sunt, de asemenea, 
din ce în ce mai utilizate ca tactică de 
război în vederea umilirii și a dominării.

Or. en

Amendamentul 9
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Impactul disproporționat al sărăciei 
asupra femeilor și fetelor este rezultatul 
discriminării sistematice care 
desfigurează societatea și privează 
milioane de oameni de drepturile lor 
elementare, inclusiv accesul la apă și la 
condiții sanitare decente, educație și 
asistență medicală satisfăcătoare.

Or. en
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Amendamentul 10
Marina Yannakoudakis

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Combaterea sărăciei rămâne obiectivul 
principal al politicii de dezvoltare a 
Uniunii Europene, astfel cum este 
prevăzut la articolul 21 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană și la articolul 
208 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene.

(5) Combaterea sărăciei și a tuturor 
formelor de discriminare bazate pe 
orientarea sexuală, pe identitatea de gen 
sau pe exprimarea de gen ar trebui să fie 
obiectivul principal al politicii de 
dezvoltare a Uniunii Europene. Alocarea 
ajutorului financiar pentru dezvoltare ar 
trebui să respecte aceste valori universale.

Or. en

Amendamentul 11
Marina Yannakoudakis

Propunere de decizie
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) UE ar trebui să se asigure, prin 
condiționarea ajutorului pentru 
dezvoltare, că țările terțe protejează 
femeile și fetele de tortură. Consiliul ar 
trebui să suspende ajutorul pentru țările 
care practică tortura și să direcționeze 
acest ajutor în sprijinul victimelor. 

Or. en

Amendamentul 12
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În anul 2000, Comunitatea 
internațională s-a angajat să ia măsuri 
concrete de combatere a sărăciei, până în 
2015, prin adoptarea Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului, care au fost 
acceptate de către Uniune și statele sale 
membre.

(6) În anul 2000, Comunitatea 
internațională s-a angajat să ia măsuri 
concrete de combatere a sărăciei, până în 
2015, prin adoptarea Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului, care au fost 
acceptate de către Uniune și statele sale 
membre. Promovarea egalității de gen și a 
autonomizării femeilor sunt considerate 
modalități eficiente de a combate sărăcia, 
foametea și bolile și de a încuraja o 
dezvoltare durabilă.

Or. en

Amendamentul 13
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Obiectivele de Dezvoltare ale 
Mileniului propuneau ca nicio persoană 
sau națiune să nu fie privată de 
posibilitatea de a beneficia de dezvoltare 
și, mai mult, ca drepturi și șanse egale să 
fie asigurate atât pentru bărbați cât și 
pentru femei.

Or. en

Amendamentul 14
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Sprijinirea în continuare a cooperării (8) Sprijinirea în continuare a cooperării 
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pentru dezvoltare este vitală într-o lume 
care se schimbă rapid. Aproximativ 1,3 
miliarde de oameni trăiesc încă într-o 
sărăcie extremă a veniturilor, iar 
necesitățile de dezvoltare umană a unui 
număr și mai mare de oameni nu sunt 
îndeplinite. Inegalitățile din interiorul 
țărilor au crescut în cea mai mare parte a 
lumii. Mediul natural este sub o presiune 
din ce în ce mai mare, iar țările în curs de 
dezvoltare sunt afectate deosebit de 
puternic de efectele schimbărilor climatice. 
Aceste provocări sunt universale și 
interdependente și trebuie abordate de către 
toate țările care acționează împreună.

pentru dezvoltare este vitală într-o lume 
care se schimbă rapid. Aproximativ 1,3 
miliarde de oameni trăiesc încă într-o 
sărăcie extremă a veniturilor, iar 
necesitățile de dezvoltare umană a unui 
număr și mai mare de oameni nu sunt 
îndeplinite. În programele UE de asistență 
pentru dezvoltare ar trebui luat foarte 
serios în considerare faptul că femeile și 
fetele sunt cele mai amenințate de sărăcie, 
foamete, analfabetism, boli și orice forme 
de exploatare. Inegalitățile din interiorul 
țărilor au crescut în cea mai mare parte a 
lumii. Mediul natural este sub o presiune 
din ce în ce mai mare, iar țările în curs de 
dezvoltare sunt afectate deosebit de 
puternic de efectele schimbărilor climatice. 
Aceste provocări sunt universale și 
interdependente și trebuie abordate de către 
toate țările care acționează împreună.

Or. en

Amendamentul 15
Mariya Gabriel

Propunere de decizie
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) În vederea realizării Obiectivelor de 
Dezvoltare ale Mileniului și a elaborării 
cadrului de dezvoltare post-2015, Anul 
european al dezvoltării ar trebui să 
promoveze și să materializeze rolul 
hotărâtor pe care femeile îl pot avea în ce 
privește dezvoltarea, mai ales pentru a 
reduce insecuritatea alimentară și 
nutrițională, promovând în paralel 
participarea femeilor la activitățile 
economice, în special în agricultură și 
economia rurală.

Or. fr
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Amendamentul 16
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Anul european al dezvoltării ar 
trebui să sensibilizeze cu privire la toate 
formele de discriminare de gen 
întâmpinate de femei și fete în diferite 
regiuni, mai ales în ce privește accesul la  
educație, locuri de muncă și îngrijire 
medicală, precum și în cazul căsătoriilor 
forțate, al exploatării sexuale, al mutilării 
genitale și al altor practici vătămătoare.

Or. en

Amendamentul 17
Marina Yannakoudakis

Propunere de decizie
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Diferitele contexte socioeconomice și 
culturale naționale, precum și sensibilitățile 
naționale, impun ca unele dintre activitățile 
Anului european să fie descentralizate la 
nivel național, în conformitate cu articolul 
58 din Regulamentul financiar. Cu toate 
acestea, definirea priorităților politice la 
nivel național ar trebui să fie coordonată de 
Comisie pentru a garanta coerența cu 
obiectivele strategice ale Anului european.

(17) Diferitele contexte socioeconomice și 
culturale naționale, precum și sensibilitățile 
naționale, impun ca unele dintre activitățile 
Anului european să fie descentralizate la 
nivel național, în conformitate cu articolul 
58 din Regulamentul financiar13. Cu toate 
acestea, definirea priorităților politice la 
nivel național ar trebui să fie coordonată de 
autoritățile naționale competente ale 
statelor membre pentru a garanta coerența 
cu obiectivele strategice ale Anului 
european;

__________________ __________________
13Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al
Parlamentului European și al Consiliului din 25 
octombrie 2012 privind normele financiare 
aplicabile bugetului general al Uniunii și de 
abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 

13 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 
25 octombrie 2012 privind normele financiare 
aplicabile bugetului general al Uniunii și de 
abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) 
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1605/2002 al Consiliului. nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, 
p. 1).

Or. en

Amendamentul 18
Marina Yannakoudakis

Propunere de decizie
Considerentul 23 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Este crucial ca ajutorul public 
pentru dezvoltare să fie cheltuit fără 
suprapuneri inutile, mai ales în condițiile 
în care peste un sfert dintre proiectele UE 
nu aduc rezultate sau întâmpină 
dificultăți de funcționare, și ca statele 
membre să-și mențină dreptul de a decide 
autonom referitor la alocarea ajutorului 
de dezvoltare statelor terțe, ținând cont de 
prioritățile naționale.

Or. en

Amendamentul 19
Marina Yannakoudakis

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

–de a informa cetățenii UE cu privire la 
cooperarea pentru dezvoltare a UE, 
subliniind ceea ce Uniunea Europeană 
poate realiza deja în calitate de cel mai 
mare donator de ajutoare din lume și modul 
în care aceasta ar putea face și mai mult 
combinând forțele statelor sale membre și 
ale instituțiilor sale.

–de a informa cetățenii UE cu privire la 
cooperarea pentru dezvoltare a UE, 
subliniind ceea ce Uniunea Europeană și 
statele membre ale acesteia pot realiza 
deja în calitate de cel mai mare donator de 
ajutoare din lume și modul în care aceasta 
ar putea face și mai mult combinând forțele 
statelor sale membre dispuse să participe
și ale instituțiilor sale.
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Or. en

Amendamentul 20
Marina Yannakoudakis

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia se asigură că toate proiectele 
sale de dezvoltare și asistență sunt 
eficiente și nu se suprapun.

Or. en

Amendamentul 21
Marina Yannakoudakis

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Participarea la activitățile Anului european 
care urmează a fi finanțate este deschisă:

Participarea la activitățile Anului european 
care urmează a fi finanțate are caracter 
neobligatoriu și este deschisă:

Or. en

Amendamentul 22
Marina Yannakoudakis

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă este cazul, și fără a aduce atingere 
propriilor obiective și bugetului, 
programele existente care contribuie la 
promovarea dezvoltării pot sprijini Anul 

(4) Dacă este cazul, și fără a aduce atingere 
propriilor obiective și bugetului, 
programele existente care contribuie la 
promovarea dezvoltării pot sprijini Anul 
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european. european cu condiția să nu existe 
suprapuneri. 

Or. en


