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Poprawka11
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Unia stara się propagować, rozwijać i 
konsolidować takie wartości jak wolność, 
demokracja, przestrzeganie praw 
człowieka i podstawowych wolności, 
zasady równości i praworządności, 
stanowiące jej podwaliny, prowadząc 
dialog i współpracę z państwami trzecimi.

(3) Prowadząc dialog i współpracę z 
państwami trzecimi Unia stara się 
propagować, rozwijać i konsolidować takie 
wartości jak wolność, demokracja, 
przestrzeganie praw człowieka i 
podstawowych wolności, zasady równości 
i różnorodności, zwłaszcza równości 
kobiet i mężczyzn oraz praworządności, 
stanowiące jej podwaliny.

Or. en

Poprawka 12
Mariya Nedelcheva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Unia stara się propagować, rozwijać i 
konsolidować takie wartości jak wolność, 
demokracja, przestrzeganie praw 
człowieka i podstawowych wolności, 
zasady równości i praworządności, 
stanowiące jej podwaliny, prowadząc 
dialog i współpracę z państwami trzecimi.

(3) Prowadząc dialog i współpracę z 
państwami trzecimi Unia stara się 
propagować, rozwijać i konsolidować takie 
wartości jak wolność, demokracja, 
przestrzeganie praw człowieka i 
podstawowych wolności, propagowanie 
praw kobiet, jak również zasady równości
płci, niedyskryminacji i praworządności, 
stanowiące jej podwaliny.

Or. fr

Poprawka 13
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Kobiety w krajach partnerskich 
borykają się ze szczególnymi problemami i 
dyskryminacją zarówno na rynku pracy, 
jak i w życiu prywatnym i publicznym.

Or. en

Poprawka 14
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W ramach europejskiej polityki 
sąsiedztwa Unia oferuje sąsiadującym z nią 
krajom uprzywilejowane stosunki, oparte 
na wzajemnym zobowiązaniu do 
przestrzegania takich wartości i zasad jak 
demokracja i prawa człowieka, 
praworządność, dobre rządy, zasady 
gospodarki rynkowej i zrównoważony 
rozwój.

(5) W ramach europejskiej polityki 
sąsiedztwa Unia oferuje sąsiadującym z nią 
krajom uprzywilejowane stosunki, oparte 
na wzajemnym zobowiązaniu do 
przestrzegania takich wartości jak 
demokracja, równość kobiet i mężczyzn,
prawa człowieka, praworządność, dobre 
rządy, zasady gospodarki rynkowej i 
zrównoważony rozwój.

Or. en

Poprawka 15
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W ramach europejskiej polityki 
sąsiedztwa Unia oferuje sąsiadującym z nią 
krajom uprzywilejowane stosunki, oparte 

(5) W ramach europejskiej polityki 
sąsiedztwa Unia oferuje sąsiadującym z nią 
krajom uprzywilejowane stosunki, oparte 
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na wzajemnym zobowiązaniu do 
przestrzegania takich wartości i zasad jak 
demokracja i prawa człowieka, 
praworządność, dobre rządy, zasady
gospodarki rynkowej i zrównoważony 
rozwój.

na wzajemnym zobowiązaniu do 
przestrzegania takich wartości jak 
demokracja, prawa człowieka kobiet i 
mężczyzn, praworządność, dobre rządy, 
zasady równości płci i zrównoważony 
rozwój.

Or. en

Poprawka 16
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W ramach niniejszego 
rozporządzenia wspierane powinny być 
konkretne cele programowania i działania 
na rzecz równości płci i walki z 
dyskryminacją. Ponadto przekrojowym 
celem wszystkich działań podejmowanych 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinno być także równouprawnienie płci 
i działania przeciwdziałające 
dyskryminacji.

Or. en

Poprawka 17
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Dla stosunków z sąsiednimi krajami 
śródziemnomorskimi z Afryki Północnej 
znaczenie ma wspólna strategia UE –
Afryka.

(14) Dla stosunków z sąsiednimi krajami 
śródziemnomorskimi z Afryki Północnej 
znaczenie mają wspólna strategia UE –
Afryka i stambulskie ramy działania.

Or. en
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Poprawka 18
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Zewnętrzne wsparcie Unii 
Europejskiej wymaga coraz większych 
środków finansowych, lecz ze względu na 
sytuację gospodarczą i budżetową Unii 
środki dostępne na tego rodzaju wsparcie
są ograniczone. Komisja musi zatem 
dążyć do jak najefektywniejszego 
wykorzystania dostępnych środków, 
wykorzystując instrumenty finansowe 
zapewniające efekt dźwigni. Efekt taki 
można zwiększyć, umożliwiając 
wykorzystanie i ponowne wykorzystanie 
zainwestowanych funduszy 
zainwestowanych i zgromadzonych przy 
pomocy instrumentów finansowych.

(19) Zewnętrzne wsparcie Unii 
Europejskiej wymaga coraz większych 
środków finansowych, lecz bieżący kryzys
gospodarczy i budżetowy Unii związany z 
pakietem oszczędnościowym ogranicza
środki dostępne na tego rodzaju wsparcie.
Komisja musi zatem dążyć do jak 
najefektywniejszego i jak najbardziej 
praktycznego wykorzystania dostępnych 
środków, wykorzystując instrumenty 
finansowe zapewniające efekt dźwigni.
Efekt taki można zwiększyć, umożliwiając 
wykorzystanie i ponowne wykorzystanie 
funduszy zainwestowanych i 
zgromadzonych przy pomocy 
instrumentów finansowych.

Or. en

Poprawka 19
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Przekrojowym celem wszystkich 
działań podejmowanych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia powinno być 
równouprawnienie płci i działania 
przeciwdziałające dyskryminacji.

(21) Przekrojowym celem wszystkich 
działań i strategii politycznych
podejmowanych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinno być 
równouprawnienie płci i działania 
przeciwdziałające dyskryminacji. Miejsce i 
rolę kobiet należy promować również za 
pośrednictwem specjalnych środków i 
programów.



AM\901290PL.doc 7/18 PE489.392v01-00

PL

Or. en

Poprawka 20
Mariya Nedelcheva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Przekrojowym celem wszystkich 
działań podejmowanych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia powinno być 
równouprawnienie płci i działania 
przeciwdziałające dyskryminacji.

(21) Przekrojowym celem wszystkich 
działań podejmowanych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia musi być 
równouprawnienie płci, co winno się 
przekładać na propagowanie praw kobiet i 
walkę z przemocą wobec kobiet oraz 
dyskryminacją ze względu na płeć. W celu 
wzmocnienia pozycji kobiet w krajach 
partnerskich Unia Europejska i jej 
państwa członkowskie powinny poświęcić 
szczególną uwagę wszystkim środkom 
służącym wzmocnieniu i promowaniu roli 
kobiet w procesie decyzyjnym dotyczącym 
życia politycznego i gospodarczego, a 
także w społeczeństwie obywatelskim.

Or. fr

Poprawka 21
Barbara Matera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Przekrojowym celem wszystkich 
działań podejmowanych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia powinno być 
równouprawnienie płci i działania 
przeciwdziałające dyskryminacji.

(21) Przekrojowym celem wszystkich 
działań podejmowanych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia powinno być 
równouprawnienie płci i działania 
przeciwdziałające dyskryminacji, przy 
jednoczesnym nawiązaniu do procesów 
przemian demokratycznych w krajach 
partnerskich, z myślą w szczególności o 
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zwiększeniu udziału kobiet w procesach 
decyzyjnych na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym, w ramach 
dążenia do wzmocnienia roli kobiet w 
procesie politycznym w państwach 
objętych polityką sąsiedztwa, a tym samym 
przyjęcia środków służących zniesieniu 
nierówności istniejących między 
kobietami i mężczyznami, w wyniku 
których kobiety znajdują się w 
niekorzystnej sytuacji.

Or. it

Poprawka 22
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Zmiany następujące w europejskim 
sąsiedztwie w Afryce Północnej i na 
Bliskim Wschodzie muszą prowadzić do 
zniesienia dyskryminacji kobiet i do ich 
pełnego udziału w społeczeństwie na 
równych warunkach z mężczyznami. Unia 
angażuje się w zdecydowane 
przeciwstawianie się przemocy seksualnej 
i zastraszaniu oraz wiktymizacji kobiet 
zwłaszcza w odniesieniu do szczególnych 
problemów handlu ludźmi i okaleczania 
narządów płciowych kobiet.
Priorytetem Unii jest konieczność 
zaprzestania dyskryminacji i 
prześladowań lesbijek, gejów, 
biseksualistów i osób transgenderowych 
(LGBT) w sąsiedztwie Unii, oraz to, że 
należy zamrozić lub wycofać fundusze w 
przypadku krajów, które dyskryminują 
osoby LGBT, w szczególności tych krajów, 
które nadal uznają homoseksualizm za 
niezgodny z prawem, i które są 
beneficjentami pomocy finansowej Unii.
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Or. en

Poprawka 23
Barbara Matera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) W krajach partnerskich objętych 
europejską polityką sąsiedztwa należy 
promować kursy szkoleniowe adresowane 
w szczególności do osób znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji i w większym 
stopniu zagrożonych ubóstwem, jak 
kobiety w starszym wieku, samotne matki, 
tak aby doprowadzić do zwiększenia ich 
uczestnictwa we wszystkich rodzajach 
działalności społecznej i tym samym 
umocnić rolę kobiet w politycznych i 
gospodarczych procesach decyzyjnych, w 
sektorze kształcenia i na rynku pracy, 
przyczyniając się do ich prawdziwej 
emancypacji z korzyścią dla społeczeństwa 
w ujęciu ogólnym, jak i w stosunkach z 
najważniejszymi krajami partnerskimi.

Or. it

Poprawka 24
Mariya Nedelcheva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W stosunkach z partnerami na całym 
świecie Unia angażuje się w propagowanie 
godnej pracy oraz ratyfikacji i skutecznego 
wdrożenia uznanych na międzynarodowej 
arenie norm pracy i wielostronnych umów 
środowiskowych.

(22) W stosunkach z partnerami na całym 
świecie Unia angażuje się w propagowanie 
godnej pracy oraz ratyfikacji i skutecznego 
wdrożenia uznanych na międzynarodowej 
arenie norm pracy i wielostronnych umów 
środowiskowych. Szczególną uwagę 
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należy zwrócić na sektor usług i sektor 
nieformalny, w których to najczęściej 
zatrudniane są kobiety, w celu 
zapewnienia poszanowania ich praw i 
promowania ich uczestnictwa w rynku 
pracy i w gospodarkach krajowych.

Or. fr

Poprawka 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego mają do odegrania 
kluczową rolę w poprawie zarządzania i w 
kształtowaniu przyszłości dobrego 
sąsiedztwa we współpracy z parlamentami 
narodowymi. Kobiety i młodzież powinni 
skutecznie zaangażować się i zapewnić 
wkład w tym zakresie.

Or. en

Poprawka 26
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) propagowanie praw człowieka i 
podstawowych wolności, praworządności, 
zasad równości, ustanowienie głębokiej i 
trwałej demokracji, propagowanie dobrych 
rządów oraz rozwój dobrze prosperującego 
społeczeństwa obywatelskiego 
obejmującego partnerów społecznych;

a) propagowanie praw człowieka i w 
szczególności propagowanie praw kobiet i
podstawowych wolności, praworządności, 
zasad równości i różnorodności, równości 
kobiet i mężczyzn, ustanowienie głębokiej i
trwałej demokracji, propagowanie dobrych 
rządów oraz rozwój dobrze prosperującego 
społeczeństwa obywatelskiego 



AM\901290PL.doc 11/18 PE489.392v01-00

PL

obejmującego partnerów społecznych;

Or. en

Poprawka 27
Mariya Nedelcheva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) propagowanie praw człowieka i 
podstawowych wolności, praworządności,
zasad równości, ustanowienie głębokiej i 
trwałej demokracji, propagowanie dobrych 
rządów oraz rozwój dobrze 
prosperującego społeczeństwa 
obywatelskiego obejmującego partnerów 
społecznych;

a) propagowanie praw człowieka i 
podstawowych wolności, praw kobiet i 
poszanowania zasad praworządności, 
równości kobiet i mężczyzn i 
niedyskryminacji, ugruntowanie dobrych 
rządów, ustanowienie głębokiej i trwałej 
demokracji, rozwój wolnego, 
niezależnego, dynamicznego i czynnego
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. fr

Poprawka 28
Barbara Matera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) propagowanie praw człowieka i 
podstawowych wolności, praworządności, 
zasad równości, ustanowienie głębokiej i 
trwałej demokracji, propagowanie dobrych 
rządów oraz rozwój dobrze prosperującego 
społeczeństwa obywatelskiego 
obejmującego partnerów społecznych;

a) propagowanie praw człowieka i 
podstawowych wolności, praworządności, 
zasad równości, ustanowienie głębokiej i 
trwałej demokracji, propagowanie dobrych 
rządów oraz rozwój dobrze prosperującego 
społeczeństwa obywatelskiego
obejmującego zacieśnioną współpracę z 
partnerami społecznymi i organizacjami 
kobiet w celu określenia obszarów, które 
wymagają wsparcia i współpracy w celu 
wdrożenia w państwach partnerskich 
polityki w dziedzinie równouprawnienia;
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Or. it

Poprawka 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zrównoważony i sprzyjający włączeniu 
społecznemu rozwój pod każdym 
względem, ograniczenie ubóstwa, również 
za sprawą rozwoju sektora prywatnego;
propagowanie wewnętrznej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
rozwoju obszarów wiejskich, działań w 
dziedzinie klimatu oraz odporności na 
katastrofy;

d) zrównoważony i sprzyjający włączeniu 
społecznemu rozwój pod każdym 
względem, ograniczenie ubóstwa, również 
za sprawą rozwoju sektora prywatnego;
propagowanie wewnętrznej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
rozwoju obszarów wiejskich, działań w 
dziedzinie klimatu, równości kobiet i 
mężczyzn oraz odporności na katastrofy;

Or. en

Poprawka 30
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zrównoważony i sprzyjający włączeniu 
społecznemu rozwój pod każdym 
względem, ograniczenie ubóstwa, również 
za sprawą rozwoju sektora prywatnego;
propagowanie wewnętrznej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
rozwoju obszarów wiejskich, działań w 
dziedzinie klimatu oraz odporności na 
katastrofy;

d) zrównoważony i sprzyjający włączeniu 
społecznemu rozwój pod każdym 
względem, ograniczenie ubóstwa, również 
za sprawą rozwoju sektora prywatnego;
propagowanie wewnętrznej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
rozwoju obszarów wiejskich, działań w 
dziedzinie klimatu oraz odporności na 
katastrofy; wykorzystując również 
wskaźniki MCR i wskazania dotyczące 
wzmacniania pozycji kobiet;

Or. en



AM\901290PL.doc 13/18 PE489.392v01-00

PL

Poprawka 31
Mariya Nedelcheva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zrównoważony i sprzyjający włączeniu 
społecznemu rozwój pod każdym 
względem, ograniczenie ubóstwa, również 
za sprawą rozwoju sektora prywatnego;
propagowanie wewnętrznej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
rozwoju obszarów wiejskich, działań w 
dziedzinie klimatu oraz odporności na 
katastrofy;

d) zrównoważony i sprzyjający włączeniu 
społecznemu rozwój pod każdym 
względem, ograniczenie ubóstwa, również 
za sprawą rozwoju sektora prywatnego;
propagowanie wewnętrznej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
rozwoju obszarów wiejskich, działań w 
dziedzinie klimatu oraz odporności na 
katastrofy, zwracając szczególną uwagę na 
promowanie roli kobiet w tych 
dziedzinach jako skutecznych promotorek 
zmiany i postępu;

Or. fr

Poprawka 32
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Przekrojowym celem wszystkich 
działań i strategii politycznych 
podejmowanych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia jest równouprawnienie 
płci i działania przeciwdziałające 
dyskryminacji. Z tego powodu i aby stawić 
czoła wyzwaniom miejsce i rolę kobiet 
należy promować za pośrednictwem 
specjalnych środków i programów.

Or. en
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Poprawka 33
Franziska Katharina Brantner
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Na etapie programowania, wdrażania 
i oceny Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa i Partnerstwa kwestie 
nierówności płci są podejmowane w 
sposób konsekwentny i systematyczny, 
zwłaszcza za pośrednictwem szczególnych 
działań i przez uwzględnianie tej 
problematyki we wszystkich innych 
obszarach działalności.

Or. en

Poprawka 34
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie unijne udzielane na mocy 
niniejszego rozporządzenia każdemu 
krajowi partnerskiemu różni się pod 
względem formy i kwot, w zależności od 
zaangażowania kraju partnerskiego w 
reformy i postępów we wdrażaniu tych 
reform. Różnice te odzwierciedlają poziom 
ambicji danego kraju w obszarze 
partnerstwa z Unią, jego postępy w 
budowaniu głębokiej i trwałej demokracji, 
postępy w realizacji uzgodnionych celów 
reform, potrzeby i możliwości tego kraju 
oraz potencjalny wpływ wsparcia unijnego.

1. Wsparcie unijne udzielane na mocy 
niniejszego rozporządzenia każdemu 
krajowi partnerskiemu różni się pod 
względem formy i kwot, w zależności od 
zaangażowania kraju partnerskiego w 
reformy i postępów we wdrażaniu tych 
reform. Różnice te odzwierciedlają poziom 
ambicji danego kraju w obszarze 
partnerstwa z Unią, jego postępy w 
budowaniu głębokiej i trwałej demokracji
opartej na przestrzeganiu podstawowych 
wolności i praw człowieka kobiet i 
mężczyzn, postępy w realizacji 
uzgodnionych celów reform, potrzeby i 
możliwości tego kraju oraz potencjalny 
wpływ wsparcia unijnego.
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Poprawka 35
Mariya Nedelcheva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie unijne udzielane na mocy 
niniejszego rozporządzenia każdemu 
krajowi partnerskiemu różni się pod 
względem formy i kwot, w zależności od 
zaangażowania kraju partnerskiego w 
reformy i postępów we wdrażaniu tych 
reform. Różnice te odzwierciedlają poziom 
ambicji danego kraju w obszarze 
partnerstwa z Unią, jego postępy w 
budowaniu głębokiej i trwałej demokracji, 
postępy w realizacji uzgodnionych celów 
reform, potrzeby i możliwości tego kraju 
oraz potencjalny wpływ wsparcia unijnego.

1. Wsparcie unijne udzielane na mocy 
niniejszego rozporządzenia każdemu 
krajowi partnerskiemu różni się pod 
względem formy i kwot, w zależności od 
zaangażowania kraju partnerskiego w 
reformy i postępów we wdrażaniu tych 
reform. Różnice te odzwierciedlają poziom 
ambicji danego kraju w obszarze 
partnerstwa z Unią, jego postępy w 
budowaniu głębokiej i trwałej demokracji,
dobrych rządów, poszanowania praw 
człowieka, podstawowych wolności, praw 
kobiet i zasad równości kobiet i mężczyzn, 
niedyskryminacji i praworządności, a 
także postępy w realizacji uzgodnionych 
celów reform, potrzeby i możliwości tego 
kraju oraz potencjalny wpływ wsparcia 
unijnego.

Or. fr

Poprawka 36
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Mając na uwadze poważne zmiany w 
krajach partnerskich regionu Morza 
Śródziemnego będące wynikiem arabskiej 
wiosny oraz rolę, jaką odegrać mogą 
kobiety w działaniach zmierzających do 
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demokracji, potrzebne są specjalne 
programy i środki finansowe na 
propagowanie udziału kobiet.

Or. en

Poprawka 37
Barbara Matera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Kwoty przydzielonych środków 
finansowych dla programów krajowych i 
wielonarodowych ustala się, stosując 
przejrzyste i obiektywne kryteria, 
odzwierciedlające zasadę rozróżnienia, o 
której mowa w art. 4 ust. 1.

5. Kwoty przydzielonych środków 
finansowych dla programów krajowych i 
wielonarodowych ustala się, stosując 
przejrzyste i obiektywne kryteria, 
odzwierciedlające zasadę rozróżnienia, o 
której mowa w art. 4 ust. 1, a także z 
należytym uwzględnieniem postępów, 
jakie poczyniono w dziedzinie
równouprawnienia płci.

Or. it

Poprawka 38
Franziska Katharina Brantner
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W odniesieniu do krajów 
kwalifikujących się do wsparcia 
finansowego w ramach niniejszego 
rozporządzenia Komisja tworzy 
infrastrukturę uwzględniającą aspekt płci; 
w szczególności należy rozwinąć stałe 
mechanizmy wsparcia na rzecz 
uwzględniania aspektu płci zarówno na 
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szczeblu krajowym, jak i unijnym.

Or. en

Poprawka 39
Franziska Katharina Brantner
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. W przypadku zmian w kontekście 
politycznym, prawnym, gospodarczym lub 
społecznym Komisja przeprowadza ocenę, 
czy zmiany te wpływają na założenia 
dotyczące ról poszczególnych płci i 
związków przyjętych na początku projektu 
i czy mogą wymagać dostosowania 
projektu.

Or. en

Poprawka 40
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla przepisów w sprawie 
zawieszenia pomocy zawartych w 
umowach o partnerstwie i współpracy oraz 
w układach o stowarzyszeniu z krajami i 
regionami partnerskimi, jeżeli kraj 
partnerski nie przestrzega zasad 
demokracji, praworządności i praw 
człowieka oraz podstawowych wolności, 
Unia występuje do takiego kraju o 
przeprowadzenie konsultacji w celu 
wypracowania rozwiązania możliwego do 
przyjęcia dla obu stron, z wyjątkiem 

Bez uszczerbku dla przepisów w sprawie 
zawieszenia pomocy zawartych w 
umowach o partnerstwie i współpracy oraz 
w układach o stowarzyszeniu z krajami i 
regionami partnerskimi, jeżeli kraj 
partnerski nie przestrzega zasad 
demokracji, praworządności i praw 
człowieka, równości kobiet i mężczyzn
oraz podstawowych wolności, Unia 
występuje do takiego kraju o 
przeprowadzenie konsultacji w celu 
wypracowania rozwiązania możliwego do 
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sytuacji szczególnie pilnych. Jeżeli 
konsultacje z danym krajem nie skutkują 
rozwiązaniem możliwym do przyjęcia dla 
obu stron, lub jeżeli wniosek o ich 
przeprowadzenie spotyka się z odmową lub 
jest to sytuacja szczególnie pilna, Rada 
może podjąć właściwe środki zgodnie z art. 
215 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, mogące obejmować 
całkowite lub częściowe zawieszenie 
wsparcia unijnego.

przyjęcia dla obu stron, z wyjątkiem 
sytuacji szczególnie pilnych. Jeżeli 
konsultacje z danym krajem nie skutkują 
rozwiązaniem możliwym do przyjęcia dla 
obu stron, lub jeżeli wniosek o ich 
przeprowadzenie spotyka się z odmową lub 
jest to sytuacja szczególnie pilna, Rada 
może podjąć właściwe środki zgodnie z art. 
215 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, mogące obejmować 
całkowite lub częściowe zawieszenie 
wsparcia unijnego.

Or. en


