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Изменение 1
Мария Габриел, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че политиката на 
Съюза в областта на сътрудничеството 
за развитие се ръководи от Целите на 
хилядолетието за развитие (ЦХР) и че
две от тях се отнасят конкретно до 
жените – Цел 3 (Насърчаване на 
равенството между жените и мъжете и 
овластяване на жените) и Цел 5
(Подобряване на здравословното 
състояние на майките);

A. като има предвид, че политиката на 
Съюза в областта на сътрудничеството 
за развитие се ръководи от Целите на 
хилядолетието за развитие (ЦХР), две от
които се отнасят конкретно до жените 
– Цел 3 (Насърчаване на равенството 
между жените и мъжете и овластяване 
на жените) и Цел 5 (Подобряване на 
здравословното състояние на майките), 
а други три допринасят пряко за 
подобряването на условията на 
живот на жените и момичетата –
Цел 2  (Постигане на начално 
образование за всички), Цел 4  
(Намаляване на детската 
смъртност) и Цел 6 (Борба с 
ХИВ/СПИН, малария и други 
болести);

Or. fr

Изменение 2
Andrea Češková

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че политиката на 
Съюза в областта на сътрудничеството 
за развитие се ръководи от Целите на 
хилядолетието за развитие (ЦХР) и че 
две от тях се отнасят конкретно до 
жените – Цел 3 (Насърчаване на 
равенството между жените и мъжете и 
овластяване на жените) и Цел 5

A. като има предвид, че политиката на 
Съюза в областта на сътрудничеството 
за развитие се ръководи от Целите на 
хилядолетието за развитие (ЦХР) и че 
две от тях се отнасят конкретно до 
жените – Цел 3 (Насърчаване на 
равенството между жените и мъжете и 
овластяване на жените) и Цел 5
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(Подобряване на здравословното 
състояние на майките);

(Подобряване на здравословното 
състояние на майките); като има 
предвид, че тези цели допринасят 
успешно за намаляването на 
бедността;

Or. cs

Изменение 3
Andrea Češková

Проектостановище
Съображение A a (ново)

Проектостановище Изменение

Aa. като има предвид, че 
увеличаването на бедността засяга 
по-голям брой жени отколкото 
мъже;

Or. cs

Изменение 4
Iratxe García Pérez

Проектостановище
Съображение A a (ново)

Проектостановище Изменение

Aa. като има предвид, че  
Споразумението за партньорство 
2000/483/EО между членовете на 
Групата страни от Африка, 
Карибите и Тихоокеанския басейн, от 
една страна, и Европейската 
общност и нейните държави членки, 
от друга страна, подписано в Котону 
на 23 юни 2000 г., постановява, че 
систематично се отчита 
положението на жените и 
въпросите, свързани с пола, във всички 
области – политическа, икономическа 
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и социална;

Or. es

Изменение 5
Mikael Gustafsson

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че планът за 
действие на Европейския съюз 
признава, че участието на жените и 
перспективата за равенство между 
половете са от значение за развитието 
на страните партньори и за постигане на 
ЦХР, както и че съгласно „Програмата 
за промяна“ равенството между мъжете 
и жените представлява приоритет в 
действията на Съюза;

Б. като има предвид, че планът за 
действие на Европейския съюз 
признава, че участието на жените и 
перспективата за равенство между 
половете са от значение за развитието 
на страните партньори и за постигане на 
ЦХР, както и че съгласно „Програмата 
за промяна“ равенството между мъжете 
и жените представлява приоритет в 
действията на Съюза, че за 
получаването на тази помощ 
конкретни програми следва да бъдат 
насочени към предоставянето на 
правомощия на жените, тяхната 
социално-икономическа 
независимост, недопускането на 
дискриминация, постигането на ЦХР 
и първостепенния приоритет на 
равенството между половете;

Or. en

Изменение 6
Andrea Češková

Проектостановище
Съображение Б a (ново)

Проектостановище Изменение

Ба. като има предвид, че все повече се 
разпространява насилието, основано 
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на пола, по-специално сексуалното 
насилие, експлоатацията и 
убийството на жени и момичета;

Or. cs

Изменение 7
Мария Габриел, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Съображение Б a (ново)

Проектостановище Изменение

Ба. като има предвид, че сексуалното 
насилие под формата на масови 
изнасилвания, трафик на хора и други 
форми на сексуална злоупотреба с 
жени и деца все още се използва като 
военна тактика от въоръжените 
сили и от извършители на сексуално 
насилие в районите на конфликти, и 
по-специално в някои страни от 
АКТБ; като има предвид, че 
изнасилванията по време на война са 
признати от ООН за престъпление 
срещу човечеството и че от 2008 г. 
Съветът за сигурност на ООН се 
ангажира да се бори срещу 
използването на сексуалното насилие 
като военна тактика;

Or. fr

Изменение 8
Iratxe García Pérez

Проектостановище
Съображение Б a (ново)

Проектостановище Изменение

Ба. като има предвид, че различни 
проучвания сочат, че ако жените са 
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образовани и могат да печелят и 
контролират доходите си, от това 
следват редица положителни 
резултати: спад в майчината и 
детската смъртност, подобряване на 
здравословното състояние и 
храненето на жените и децата, 
увеличаване на селскостопанската 
производителност, възможност за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата, забавяне на 
прираста на населението, 
разрастване на икономиката и 
прекъсване на цикъла на бедността;

Or. es

Изменение 9
Мария Габриел, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Съображение Б б (ново)

Проектостановище Изменение

Бб. като има предвид, че когато 
повече жени са ангажирани в процеса 
на разрешаване на конфликти и 
изграждане на мира, те изпълняват 
ключова роля в преговорите за мир, 
като разширяват обхвата на 
възстановяването, рехабилитацията
и изграждането на мира;

Or. fr

Изменение 10
Мария Габриел, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. изразява задоволство от това, че в 
различните планове за действие и 
съобщения се признава водещата роля 
на равенството между половете и 
предоставянето на правомощия на 
жените в областта на развитието, и 
призовава този приоритет да се прилага 
на практика в географските програми;
призовава също така за по-добра 
координация с тематичните програми, 
финансирани по Инструмента за 
сътрудничество за развитие;

1. изразява задоволство от това, че в 
различните планове за действие и 
съобщения се признава водещата роля 
на равенството между половете и 
предоставянето на правомощия на 
жените в областта на развитието, и 
призовава този приоритет да се прилага 
на практика в географските програми;
призовава също така за по-добра 
координация с тематичните програми, 
финансирани чрез сътрудничеството 
между страните от АКТБ и по 
Инструмента за сътрудничество за 
развитие;

Or. fr

Изменение 11
Mikael Gustafsson

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изразява задоволство от това, че в 
различните планове за действие и 
съобщения се признава водещата роля 
на равенството между половете и 
предоставянето на правомощия на 
жените в областта на развитието, и 
призовава този приоритет да се прилага 
на практика в географските програми;
призовава също така за по-добра 
координация с тематичните програми, 
финансирани по Инструмента за 
сътрудничество за развитие;

1. изразява задоволство от това, че в 
различните планове за действие и 
съобщения се признава водещата роля 
на равенството между половете и 
предоставянето на правомощия на 
жените в областта на развитието, и 
призовава този приоритет да се прилага 
на практика в географските програми;
призовава също така за по-добра 
координация с тематичните програми, 
финансирани по Инструмента за 
сътрудничество за развитие; тези 
програми следва да насърчават 
приобщаващо, устойчиво и съобразено 
с климата развитие чрез 
преодоляването на социалните и 
регионалните неравенства, като 
подчертават значението на 
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глобалните обществени блага и 
оказват подкрепа на местни групи на 
гражданското общество, по-
специално на организации за защита 
на правата на жените;

Or. en

Изменение 12
Мария Габриел, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава за увеличаване на усилията 
за постигане на ЦХР, свързани с 
равенството между половете и 
здравословното състояние на майките, и 
изисква да се предвидят мерки за 
периода след 2015 г;

2. призовава за увеличаване на усилията 
за постигане на ЦХР, свързани с 
равенството между половете и 
здравословното състояние на майките, и 
изисква да се предвидят мерки за 
периода след 2015 г., по-специално по 
отношение на Цел 3 за равенството 
между половете и овластяването на 
жените и Цел 5 за здравословното 
състояние на майките, 
репродуктивното здраве и достъпа до 
семейно планиране;

Or. fr

Изменение 13
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава за увеличаване на усилията 
за постигане на ЦХР, свързани с 
равенството между половете и 
здравословното състояние на майките, и 
изисква да се предвидят мерки за 

2. призовава за увеличаване на усилията 
за постигане на ЦХР, свързани с 
равенството между половете, със 
специален акцент върху борбата с 
насилието срещу жени, и 
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периода след 2015 г; здравословното състояние на майките, и 
изисква да се предвидят мерки за 
периода след 2015 г;

Or. en

Изменение 14
Andrea Češková

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава за увеличаване на 
усилията за постигане на ЦХР, 
свързани с равенството между 
половете и здравословното състояние 
на майките, и изисква да се предвидят 
мерки за периода след 2015 г;

2. настоятелно призовава Комисията 
да обърне по-голямо внимание на 
здравословното състояние на 
майките;  подчертава важността на 
образованието и повишаването на 
информираността относно 
сексуалното и репродуктивното 
здраве като неразделна част от 
програмата за здравето на жените, 
тъй като това е Целта на 
хилядолетието за развитие, по 
отношение на която напредъкът е 
най-неудовлетворителен; изисква
освен това да се предвидят незабавно 
мерки за периода след 2015 г.;

Or. cs

Изменение 15
Mikael Gustafsson

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава за увеличаване на усилията 
за постигане на ЦХР, свързани с 
равенството между половете и 
здравословното състояние на майките, и 

2. призовава за увеличаване на усилията 
за постигане на ЦХР, свързани с 
равенството между половете и 
здравословното състояние на майките, и 



AM\923489BG.doc 11/22 PE502.215v01-00

BG

изисква да се предвидят мерки за 
периода след 2015 г;

изисква да се предвидят мерки за 
периода след 2015 г., по-специално 
като се утвърди насърчаването и 
включването на принципите за 
сексуално и репродуктивно здраве и 
права на момичетата и жените; 
като има предвид, че превръщането 
на сексуалното и репродуктивно 
здраве и права в действителност е не 
само цел само по себе си – то е важно 
средство за борба с бедността и за 
постигане на ЦХР;

Or. en

Изменение 16
Мария Габриел, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. приветства инициативата на 
Фонда на ООН за населението 
(ФНООН) да се създаде работна група 
на високо равнище, която да ръководи 
прегледа на Международната 
конференция за населението и 
развитието, по-специално по 
отношение сексуалните и 
репродуктивните права на жените, 
правото им на репродуктивното 
здраве и борбата с ХИВ/СПИН;

Or. fr

Изменение 17
Iratxe García Pérez

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)
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Проектостановище Изменение

2a. подчертава значението на целта 
за подобряване на здравословното 
състояние на майките във връзка с 
намаляването на майчината 
смъртност и постигането на всеобщ 
достъп до репродуктивно здраве, 
което предполага зачитане на 
правата на жените на сексуално и 
репродуктивно здраве без каквито и 
да било принуди или ограничения;

Or. es

Изменение 18
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. настоятелно призовава ЕС да 
насърчава програми за 
наставничество, в рамките на които 
европейски жени, които 
продължават да учат след 
задължителното образование или са 
започнали професионалния си живот, 
работят заедно с жени от 
развиващия се свят;

Or. en

Изменение 19
Iratxe García Pérez

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)
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Проектостановище Изменение

3a. заявява, че специално внимание 
трябва да се отделя на образованието 
на двата пола по въпросите, свързани 
с половете, още когато започват 
училище, така че нагласите и 
социалните стереотипи да се 
променят постепенно и равенството
между половете да се превърне в 
основен принцип на обществото в 
страните от АКТБ;

Or. es

Изменение 20
Мария Габриел, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. обръща внимание на факта, че 
напредъкът по отношение на Цел 2 за 
образование е умерен, тъй като беше 
постигнат напредък по отношение на 
училищното образование за 
момичетата, но не и по отношение 
на завършването на тяхното 
обучение; призовава страните от 
АКТБ и всички международни 
партньори да разработят и прилагат 
като приоритети на политиките за 
развитие всички необходими мерки за 
това, момичета да завършват 
основно училище и да имат достъп до 
средно и висше образование;

Or. fr

Изменение 21
Marina Yannakoudakis
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Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. макар и да отбелязва, че някои 
развиващи се страни са постигнали 
голям напредък в областта на 
правата на човека, категорично 
осъжда финансирането от ЕС за 
тези страни, които все още 
криминализират жени въз основа на 
тяхната сексуална ориентация;

Or. en

Изменение 22
Мария Габриел, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. поради това призовава за по-добро 
финансиране на програмите, които 
имат за цел осигуряването на 
достъпа на всички момичета до 
образование (като се има предвид, че 
образованието на жените е основата 
за изграждането на по-
равнопоставени общества), 
насърчаването на икономическата 
независимост на жените и 
намаляването на сексуалната 
експлоатация на момичета и жени по 
целия свят;

Or. fr

Изменение 23
Мария Габриел, Elisabeth Morin-Chartier
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Проектостановище
Параграф 3 в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. припомня, че демокрацията 
предполага пълното участие на 
жените в обществения живот, както 
е заявено в международни и 
регионални инструменти, като 
Протокола относно правата на 
жените в Африка към Африканската 
харта за правата на човека и 
народите;

Or. fr

Изменение 24
Mikael Gustafsson

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. поради това настоятелно призовава 
Комисията и Съвета в по-голяма степен 
да насърчават трети държави да 
включват в законодателството си 
изрични разпоредби в подкрепа на 
правата на жените, да гарантират 
спазването на тези права и да прилагат 
политики и механизми, които отчитат 
разликите между половете, с цел да се
увеличи участието на жените в 
процеса на вземане на решения в 
обществения живот, независимо дали в 
политическата, икономическата или
социалната сфера.

4. поради това настоятелно призовава 
Комисията и Съвета в по-голяма степен 
да насърчават трети държави да 
включват в законодателството си 
изрични разпоредби в подкрепа на 
правата на жените, да гарантират 
спазването на тези права и да прилагат 
политики и механизми, които отчитат 
разликите между половете, с цел да се
гарантира, че жените участват по-
пълно и равнопоставено в процеса на 
вземане на решения в обществения 
живот, независимо дали в 
политическата, икономическата, 
социалната или свързаната с 
околната среда сфера.

Or. en
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Изменение 25
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. поради това настоятелно призовава 
Комисията и Съвета в по-голяма степен 
да насърчават трети държави да 
включват в законодателството си 
изрични разпоредби в подкрепа на 
правата на жените, да гарантират 
спазването на тези права и да прилагат 
политики и механизми, които отчитат 
разликите между половете, с цел да се 
увеличи участието на жените в процеса 
на вземане на решения в обществения 
живот, независимо дали в 
политическата, икономическата или 
социалната сфера.

4. поради това настоятелно призовава 
Комисията и Съвета в по-голяма степен 
да насърчават трети държави да 
включват в законодателството си, по-
специално законодателството за 
защита на момичетата и жените от 
насилие, изрични разпоредби в 
подкрепа на правата на жените, да 
гарантират спазването на тези права и 
да прилагат политики и механизми, 
които отчитат разликите между 
половете, с цел да се увеличи участието 
на жените в процеса на вземане на 
решения в обществения живот, 
независимо дали в политическата, 
икономическата или социалната сфера.

Or. en

Изменение 26
Andrea Češková

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. поради това настоятелно призовава 
Комисията и Съвета в по-голяма 
степен да насърчават трети държави да 
включват в законодателството си 
изрични разпоредби в подкрепа на 
правата на жените, да гарантират 
спазването на тези права и да прилагат 
политики и механизми, които отчитат 
разликите между половете, с цел да се 
увеличи участието на жените в процеса 
на вземане на решения в обществения 

4. поради това настоятелно призовава 
Комисията и Съвета решително да 
насърчават подобряването на 
положението на жените и 
момичетата в обществото, като 
задължават трети държави да 
включват в законодателството си 
изрични разпоредби в подкрепа на 
правата на жените, да гарантират 
спазването на тези права и да прилагат 
политики и механизми, които отчитат 
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живот, независимо дали в 
политическата, икономическата или 
социалната сфера.

разликите между половете, с цел да се 
увеличи участието на жените в процеса 
на вземане на решения в обществения 
живот, независимо дали в 
политическата, икономическата или 
социалната сфера.

Or. cs

Изменение 27
Andrea Češková

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. призовава Комисията, в рамките 
на дейностите си по програмата, да 
осигури подходяща защита и 
консултации на жертвите на 
насилие, основано на пола, да се бори 
срещу безнаказаността на 
извършителите и да задължи трети 
държави да въведат ефективни 
правни разпоредби;

Or. cs

Изменение 28
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. настоятелно призовава 
Комисията и Съвета да насърчават 
трети държави да разработват 
практически мерки за подпомагане на 
жените – жертви на насилие, 
основано на пола, като например 
осигуряване на центрове за бежанци и 
консултиране за жертвите;
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Or. en

Изменение 29
Мария Габриел, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. решително подкрепя включването 
на съветници или контактни звена по 
въпросите на равенството между 
половете в делегациите на ЕС и в 
мисиите по общата политика за 
сигурност и отбрана (ОПСО) и 
призовава върховния 
представител/заместник-
председател да им осигури ресурси и 
адекватни средства и сфери на 
дейност;

Or. fr

Изменение 30
Iratxe García Pérez

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подчертава, че е важно жените да 
се считат не само за уязвима част от 
населението, но също така и за 
активни посредници на политиките 
за развитие; подчертава в това 
отношение, че жените изпълняват 
решаваща роля в областта на 
храненето и продоволствената 
сигурност, тъй като те са отговорни 
за 80 % от селското стопанство в 
Африка, въпреки че все още почти 
никога не им се позволява да 
притежават земята, която 
обработват; подчертава също така, 
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че жените имат доказана 
компетентност в решаването на 
проблеми и конфликти, и 
настоятелно призовава Комисията и 
страните от АКТБ да увеличат 
ролята на жените в групи за 
действие и работни групи ;

Or. es

Изменение 31
Iratxe García Pérez

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. подчертава значението на 
борбата срещу всички форми на 
насилие срещу жени и момичета:
тормоз, изнасилване и сексуална 
злоупотреба, насилствена 
проституция, сексуално робство, 
експлоатация, убийство на жени, 
генитално осакатяване на жени, 
насилствен брак, домашно насилие и 
др.; подчертава, че утвърждаването 
на правата на жените, включително 
на техните сексуални и 
репродуктивни права, и зачитането 
на тяхното човешко достойнство е 
от основно значение за 
предотвратяването и борбата с 
насилието, основано на пола, 
осигуряването на закрила и 
подходящи консултации за 
жертвите, както и гарантиране на 
наказуемостта за извършителите;
призовава Комисията да определи 
борбата срещу безнаказаността на 
извършителите на тези актове на 
насилие като един от своите 
приоритети за политиката си на 
помощ за развитие;
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Or. es

Изменение 32
Мария Габриел, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. потвърждава ключовата роля на 
жените в демократичните процеси 
на преход, в изграждането и 
консолидацията на държавността и 
в разрешаването на конфликти, 
умиротворяването и 
стабилизирането; насърчава 
Комисията, ЕСВД и страните от 
АКТБ да насърчават конкретни и 
доброволни политики, които 
популяризират присъствието на 
жените в хода на преговорите, както 
и на позиции, на които се вземат 
политически и икономически 
решения;

Or. fr

Изменение 33
Iratxe García Pérez

Проектостановище
Параграф 4 в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. заявява, че в съответствие с 
конкретната забрана на 
Международната конференция за 
населението и развитието в Кайро 
относно принудителните действия 
по въпросите на сексуалното и 
репродуктивното здраве, както и с 
оглед на правнообвързващите 
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международни инструменти в 
областта на правата на човека, 
законодателството на ЕС и на 
компетентностите на Съюза по 
отношение на политиките в тази 
област, помощ от страна на Съюза не 
следва да се предоставя на никой 
орган, организация или програма, 
която насърчава, подкрепя или 
участва в управлението на действия, 
които включват подобни нарушения 
на правата на човека, като 
принудителни аборти, насилствена 
стерилизация на жени и мъже, 
определяне на пола на фетуса, което 
води до подбор на пола преди 
раждането или до убийства на 
новородени, особено когато тези 
действия прилагат своите 
приоритети в отговор на 
психологически, икономически, 
социален или правен натиск.

Or. es

Изменение 34
Мария Габриел, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 4 в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. призовава Комисията да прилага 
показателите за изпълнение, 
предвидени в Плана за действие на ЕС 
относно равенството между 
половете и предоставянето на 
правомощия на жените в областта 
на развитието: 1) най-малко 80 % от 
средствата да включват показатели, 
свързани с половете; 2) най-малко 
75 % от всички проекти или програми 
да включват въпросите, свързани с 
половете, като принципна цел (G-2) 
или като значима цел (G-1) и 3) най-
малко 50 % от индикативните 
многогодишни програми да 
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идентифицират действия, свързани с 
равенството между половете;

Or. fr

Изменение 35
Мария Габриел, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 4 г (нов)

Проектостановище Изменение

4г. изисква от Комисията да 
представи на Европейския парламент 
доклад за напредъка по изпълнението 
на Плана за действие на ЕС относно 
равенството между половете и 
предоставянето на правомощия на 
жените в областта на развитието; 

Or. fr


