
AM\923489PL.doc PE502.215v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

2012/2222(INI)

9.1.2013

POPRAWKI
1 - 35

Projekt opinii
Mariya Gabriel
(PE500.585v01-00)

w sprawie przygotowania wieloletnich ram finansowych dotyczących 
finansowania współpracy UE na rzecz państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku 
oraz krajów i terytoriów zamorskich na lata 2014-2020 (11. Europejski 
Fundusz Rozwoju)
(2012/2222(INI))



PE502.215v01-00 2/20 AM\923489PL.doc

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\923489PL.doc 3/20 PE502.215v01-00

PL

Poprawka 1
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że polityka Unii w 
dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju 
opiera się na milenijnych celach rozwoju 
(MCR) oraz że dwa spośród tych celów
dotyczą właśnie kobiet – cel 3. (wspieranie 
równouprawnienia płci oraz wzmacnianie 
pozycji kobiet) oraz cel 5. (poprawa opieki 
zdrowotnej nad młodymi matkami);

A. mając na uwadze, że polityka Unii w 
dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju 
opiera się na milenijnych celach rozwoju 
(MCR), z których dwa dotyczą właśnie 
kobiet – cel 3. (wspieranie 
równouprawnienia płci oraz wzmacnianie 
pozycji kobiet) oraz cel 5. (poprawa opieki 
zdrowotnej nad matkami), a trzy inne 
przyczyniają się bezpośrednio do poprawy 
warunków życia kobiet i dziewcząt – cel 2. 
(zapewnienie powszechnego nauczania na 
poziomie podstawowym), cel 4. 
(zmniejszenie wskaźnika umieralności 
dzieci) i cel 6. (zwalczanie AIDS, malarii i 
innych chorób);

Or. fr

Poprawka 2
Andrea Češková

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że polityka Unii w 
dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju 
opiera się na milenijnych celach rozwoju 
(MCR) oraz że dwa spośród tych celów 
dotyczą właśnie kobiet – cel 3. (wspieranie 
równouprawnienia płci oraz wzmacnianie 
pozycji kobiet) oraz cel 5. (poprawa opieki 
zdrowotnej nad młodymi matkami);

A. mając na uwadze, że polityka Unii w 
dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju 
opiera się na milenijnych celach rozwoju 
(MCR) oraz że dwa spośród tych celów 
dotyczą właśnie kobiet – cel 3. (wspieranie 
równouprawnienia płci oraz wzmacnianie 
pozycji kobiet) oraz cel 5. (poprawa opieki 
zdrowotnej nad matkami); mając także na 
uwadze, że realizacja tych celów 
skutecznie przyczynia się do ograniczania 
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ubóstwa;

Or. cs

Poprawka 3
Andrea Češková

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że wzrost ubóstwa 
jest silniej odczuwany wśród kobiet niż 
wśród mężczyzn;

Or. cs

Poprawka 4
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że umowa o 
partnerstwie 2005/483/WE między 
członkami grupy państw Afryki, Karaibów 
i Pacyfiku a Wspólnotą Europejską i jej 
państwami członkowskimi, podpisana w 
Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r., 
stanowi, iż sytuacja kobiet i kwestie 
równości płci należy systematycznie 
uwzględniać we wszystkich dziedzinach, 
zarówno politycznych i gospodarczych, jak 
i społecznych;

Or. es

Poprawka 5
Mikael Gustafsson
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Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że w planie działania 
Unii Europejskiej uznano znaczenie 
zaangażowania społecznego kobiet oraz 
perspektywy równości płci dla rozwoju 
krajów partnerskich oraz dla osiągnięcia 
milenijnych celów rozwoju, a także że w 
ramach programu działań na rzecz zmian 
równość kobiet i mężczyzn stanowi główną 
oś działań Unii;

B. mając na uwadze, że w planie działania 
Unii Europejskiej uznano znaczenie 
udziału kobiet w życiu publicznym oraz 
perspektywy równości płci dla rozwoju 
krajów partnerskich oraz dla osiągnięcia 
milenijnych celów rozwoju, a także mając 
na uwadze, że w programie działań na 
rzecz zmian równość kobiet i mężczyzn 
stanowi główną oś działań Unii, a 
poszczególne programy w ramach tej 
pomocy powinny być ukierunkowane na 
poprawę pozycji kobiet, niezależność 
społeczno-gospodarczą, przeciwdziałanie 
dyskryminacji, osiąganie milenijnych 
celów rozwoju oraz nadrzędny priorytet, 
jakim jest równość płci;

Or. en

Poprawka 6
Andrea Češková

Projekt opinii
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze rozprzestrzenianie 
się przemocy związanej z płcią, zwłaszcza 
przemocy seksualnej, wykorzystywania 
oraz zabójstw kobiet i dziewcząt;

Or. cs

Poprawka 7
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier
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Projekt opinii
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że przemoc 
seksualna w postaci masowych gwałtów, 
handlu ludźmi i innych form 
wykorzystywania seksualnego kobiet i 
dzieci nadal stanowi element taktyki 
wojennej stosowanej przez siły zbrojne 
oraz przez sprawców przemocy seksualnej 
w regionach dotkniętych konfliktami, 
zwłaszcza w niektórych krajach AKP; 
mając na uwadze, że Organizacja 
Narodów Zjednoczonych uznała gwałt w 
czasie wojny za zbrodnię przeciwko 
ludzkości, a Rada Bezpieczeństwa ONZ 
zobowiązała się w 2008 r. do stosowania 
zwalczania przemocy seksualnej jako 
elementu taktyki wojennej;

Or. fr

Poprawka 8
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że różnego rodzaju 
badania wykazują, iż wykształcenie kobiet 
oraz umożliwienie im zarabiania i 
kontrolowania własnych dochodów 
prowadzi do szeregu pozytywnych zjawisk: 
spadku śmiertelności matek i dzieci, 
poprawy zdrowia i odżywienia matek i 
dzieci, wzrostu wydajności produkcji 
rolnej, możliwości łagodzenia skutków 
zmian klimatu, spowolnienia wzrostu 
demograficznego, rozwoju gospodarczego 
oraz przerwania błędnego koła ubóstwa;

Or. es
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Poprawka 9
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Punkt B b preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że kiedy większa 
liczba kobiet bierze udział w procesach 
rozwiązywania konfliktów i umacniania 
pokoju, odgrywają one kluczową rolę w 
negocjacjach pokojowych, a tym samym 
rozszerzają zakres odbudowy, rehabilitacji 
i umacniania pokoju;

Or. fr

Poprawka 10
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wyraża zadowolenie z tego, że w 
różnych planach działań i komunikacji
uznano równość płci i emancypację kobiet 
za kwestie centralne, i domaga się, by 
priorytet ten był konkretnie realizowany w 
programach geograficznych; wzywa 
również do lepszej koordynacji z 
programami tematycznymi finansowanymi 
w ramach instrumentu współpracy w 
zakresie rozwoju;

1. wyraża zadowolenie z tego, że w 
różnych planach działań i komunikatach
uznano równość płci i emancypację kobiet 
za kwestie centralne, i domaga się, by 
priorytet ten był konkretnie realizowany w 
programach geograficznych; wzywa 
również do lepszej koordynacji z 
programami tematycznymi finansowanymi 
w ramach współpracy między krajami 
AKP oraz w ramach instrumentu 
finansowania współpracy na rzecz 
rozwoju;

Or. fr
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Poprawka 11
Mikael Gustafsson

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wyraża zadowolenie z tego, że w 
różnych planach działań i komunikacji
uznano równość płci i emancypację kobiet 
za kwestie centralne, i domaga się, by 
priorytet ten był konkretnie realizowany w 
programach geograficznych; wzywa 
również do lepszej koordynacji z 
programami tematycznymi finansowanymi 
w ramach instrumentu współpracy w 
zakresie rozwoju;

1. wyraża zadowolenie z tego, że w 
różnych planach działań i komunikatach
uznano równość płci i emancypację kobiet 
za kwestie centralne, i domaga się, by 
priorytet ten był konkretnie realizowany w 
programach geograficznych; wzywa 
również do lepszej koordynacji z 
programami tematycznymi finansowanymi 
w ramach instrumentu współpracy w 
zakresie rozwoju; uważa, że programy te 
powinny wspierać trwały, sprzyjający 
włączeniu społecznemu i przyjazny 
klimatowi rozwój przez niwelowanie 
nierówności społecznych i regionalnych, 
podkreślanie znaczenia światowych dóbr 
publicznych i wspieranie lokalnych grup 
społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza 
organizacji walczących o prawa kobiet;

Or. en

Poprawka 12
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. życzy sobie intensyfikacji starań 
zmierzających do osiągnięcia milenijnych 
celów rozwoju dotyczących równości płci 
oraz zdrowia młodych matek i zwraca się o 
rozważenie już teraz środków na okres po 
2015 r.;

2. apeluje o intensyfikację starań 
zmierzających do osiągnięcia milenijnych 
celów rozwoju dotyczących równości płci 
oraz zdrowia matek i zwraca się o 
rozważenie już teraz środków na okres po 
2015 r., zwłaszcza w odniesieniu do celu 3. 
dotyczącego równości płci oraz 
wzmocnienia pozycji kobiet i celu 5. 
dotyczącego zdrowia matek, zdrowia 
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reprodukcyjnego i dostępu do usług z 
zakresu planowania rodziny;

Or. fr

Poprawka 13
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. życzy sobie intensyfikacji starań 
zmierzających do osiągnięcia milenijnych 
celów rozwoju dotyczących równości płci 
oraz zdrowia młodych matek i zwraca się o 
rozważenie już teraz środków na okres po 
2015 r.;

2. apeluje o intensyfikację starań 
zmierzających do osiągnięcia milenijnych 
celów rozwoju dotyczących równości płci, 
ze szczególnym naciskiem na 
przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, 
a także dotyczących zdrowia matek, i 
zwraca się o rozważenie już teraz środków 
na okres po 2015 r.;

Or. en

Poprawka 14
Andrea Češková

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. życzy sobie intensyfikacji starań 
zmierzających do osiągnięcia milenijnych 
celów rozwoju dotyczących równości płci 
oraz zdrowia młodych matek i zwraca się o 
rozważenie już teraz środków na okres po 
2015 r.;

2. z naciskiem apeluje do Komisji o 
większy nacisk na zdrowie matek; 
podkreśla znaczenie kształcenia i oświaty 
w dziedzinie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego jako nieodłącznego 
elementu programu na rzecz zdrowia 
kobiet, gdyż realizacja tego milenijnego 
celu rozwoju przyniosła jak dotąd bardzo 
niezadowalające wyniki; zwraca się 
ponadto o rozważenie już teraz środków na 
okres po 2015 r.;
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Or. cs

Poprawka 15
Mikael Gustafsson

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. życzy sobie intensyfikacji starań 
zmierzających do osiągnięcia milenijnych 
celów rozwoju dotyczących równości płci 
oraz zdrowia młodych matek i zwraca się o 
rozważenie już teraz środków na okres po 
2015 r.;

2.  apeluje o intensyfikację starań 
zmierzających do osiągnięcia milenijnych 
celów rozwoju dotyczących równości płci 
oraz zdrowia matek i zwraca się o 
rozważenie już teraz środków na okres po 
2015 r., ze szczególnym naciskiem na 
wspieranie i uwzględnianie zasad zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego kobiet i 
dziewcząt, gdyż urzeczywistnianie praw do 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego to 
nie tylko cel sam w sobie, ale również 
istotny sposób zwalczania ubóstwa i 
realizacji milenijnych celów rozwoju;

Or. en

Poprawka 16
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
UNFPA dotyczącą utworzenia grupy 
zadaniowej wysokiego szczebla mającej 
dokonać przeglądu Międzynarodowej 
Konferencji na temat Ludności i Rozwoju, 
zwłaszcza jeśli chodzi o zagadnienia 
związane z prawami seksualnymi i 
reprodukcyjnymi kobiet, zdrowiem 
reprodukcyjnym i zwalczaniem AIDS;
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Or. fr

Poprawka 17
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie celu dotyczącego 
poprawy zdrowia matek dla ograniczenia 
śmiertelności matek i uzyskania 
powszechnego dostępu do usług z zakresu 
zdrowia reprodukcyjnego, co zakłada 
poszanowanie praw związanych ze 
zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym 
kobiet bez żadnego przymusu i 
ograniczeń;

Or. es

Poprawka 18
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. apeluje do UE o wspieranie 
programów mentorskich, w których 
Europejki na dalszych etapach edukacji i 
życia zawodowego będą współpracować z 
kobietami z krajów rozwijających się;

Or. en

Poprawka 19
Iratxe García Pérez
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na edukację obu płci w kwestiach 
dotyczących płci, i to od początku nauki 
szkolnej, by stopniowo zmieniać postawy i 
stereotypy społeczne oraz osiągnąć 
sytuację, w której równość kobiet i 
mężczyzn stanie się podstawową zasadą 
tworzącą społeczeństwa w krajach AKP;

Or. es

Poprawka 20
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę na fakt, że postępy w 
realizacji 2. milenijnego celu rozwoju, 
dotyczącego edukacji, są cząstkowe, gdyż 
w działaniach tych skupiono się na 
dostępie dziewcząt do szkół, a nie na 
poziomie, na jakim kończą one naukę; 
wzywa kraje AKP i wszystkich partnerów 
międzynarodowych do opracowania i 
wdrożenia wszelkich środków 
niezbędnych, by dziewczęta kończyły 
szkołę podstawową i miały dostęp do szkół 
średnich i wyższych, co powinno być 
jednym z priorytetów polityki na rzecz 
rozwoju;

Or. fr

Poprawka 21
Marina Yannakoudakis
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Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. zauważa, że niektóre kraje rozwijające 
się poczyniły znaczne postępy w dziedzinie 
praw człowieka, jednak zdecydowanie 
potępia finansowanie przez UE krajów, 
które nadal za przestępstwo uważają 
określone orientacje seksualne kobiet;

Or. en

Poprawka 22
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. zachęca w związku z tym do 
zwiększenia finansowania programów 
mających na celu zapewnienie wszystkim 
dziewczętom dostępu do edukacji (gdyż 
edukacja dziewcząt to fundament 
społeczeństw w większej mierze opartych 
na zasadach równości), do sprzyjania 
niezależności ekonomicznej kobiet oraz do 
ograniczania wykorzystywania 
seksualnego dziewcząt i kobiet na całym 
świecie;

Or. fr

Poprawka 23
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3c. przypomina, że demokracja oznacza 
pełny udział kobiet w życiu publicznym, co 
stwierdza się w instrumentach 
międzynarodowych i regionalnych, takich 
jak Protokół w sprawie praw kobiet w 
Afryce załączony do Afrykańskiej karty 
praw człowieka i ludów;

Or. fr

Poprawka 24
Mikael Gustafsson

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa zatem Komisję i Radę do 
dalszego zachęcania państw trzecich do 
przyjęcia wyraźnych ustaleń na rzecz 
uwzględnienia praw kobiet w ich 
ustawodawstwie, do zapewnienia 
poszanowania tych praw oraz do 
wdrożenia uwzględniających problematykę 
płci strategii politycznych i mechanizmów 
w celu zwiększenia zaangażowania kobiet 
w procesy podejmowania decyzji w życiu 
publicznym, czy to politycznym, 
gospodarczym, czy też społecznym.

4. wzywa zatem Komisję i Radę do 
dalszego zachęcania państw trzecich do 
przyjęcia wyraźnych ustaleń na rzecz 
uwzględnienia praw kobiet w ich 
ustawodawstwie, do zapewnienia 
poszanowania tych praw oraz do 
wdrożenia strategii politycznych i 
mechanizmów uwzględniających 
problematykę płci w celu pełnego i 
równoprawnego zaangażowania kobiet w 
procesy podejmowania decyzji w życiu 
publicznym, czy to politycznym, 
gospodarczym i społecznym, czy też w 
sprawach ochrony środowiska.

Or. en

Poprawka 25
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. wzywa zatem Komisję i Radę do
dalszego zachęcania państw trzecich do 
przyjęcia wyraźnych ustaleń na rzecz 
uwzględnienia praw kobiet w ich 
ustawodawstwie, do zapewnienia 
poszanowania tych praw oraz do 
wdrożenia uwzględniających problematykę 
płci strategii politycznych i mechanizmów 
w celu zwiększenia zaangażowania kobiet 
w procesy podejmowania decyzji w życiu 
publicznym, czy to politycznym, 
gospodarczym, czy też społecznym.

4. wzywa zatem Komisję i Radę do 
dalszego zachęcania państw trzecich do 
przyjęcia wyraźnych ustaleń na rzecz 
uwzględnienia praw kobiet w ich 
ustawodawstwie, zwłaszcza przepisów 
chroniących kobiety i dziewczęta przed 
przemocą, do zapewnienia poszanowania 
tych praw oraz do wdrożenia strategii 
politycznych i mechanizmów 
uwzględniających problematykę płci w 
celu zwiększenia zaangażowania kobiet w 
procesy podejmowania decyzji w życiu 
publicznym, czy to politycznym, 
gospodarczym, czy też społecznym.

Or. en

Poprawka 26
Andrea Češková

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa zatem Komisję i Radę do 
dalszego zachęcania państw trzecich do 
przyjęcia wyraźnych ustaleń na rzecz 
uwzględnienia praw kobiet w ich 
ustawodawstwie, do zapewnienia 
poszanowania tych praw oraz do 
wdrożenia uwzględniających problematykę 
płci strategii politycznych i mechanizmów
w celu zwiększenia zaangażowania kobiet 
w procesy podejmowania decyzji w życiu 
publicznym, czy to politycznym, 
gospodarczym, czy też społecznym.

4. wzywa zatem Komisję i Radę do 
aktywnego wspierania poprawy pozycji 
kobiet i dziewcząt w społeczeństwie oraz 
do zobowiązania państw trzecich do 
przyjęcia wyraźnych ustaleń na rzecz 
uwzględnienia praw kobiet w ich 
ustawodawstwie, do zapewnienia 
poszanowania tych praw oraz do 
wdrożenia strategii politycznych i 
mechanizmów uwzględniających 
problematykę płci w celu zwiększenia 
zaangażowania kobiet w procesy 
podejmowania decyzji w życiu 
publicznym, czy to politycznym, 
gospodarczym, czy też społecznym.

Or. cs
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Poprawka 27
Andrea Češková

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję, by w ramach swoich 
działań programowych zapewniała 
odpowiednią ochronę i doradztwo ofiarom 
przemocy związanej z płcią oraz by 
zwalczała bezkarność sprawców i 
zobowiązywała państwa trzecie do 
wprowadzania skutecznych przepisów w 
tej dziedzinie;

Or. cs

Poprawka 28
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. z naciskiem wzywa Komisję i Radę, by 
zachęcały kraje trzecie do opracowywania 
praktycznych środków pomocy kobietom, 
które padły ofiarą przemocy związanej z 
płcią, na przykład do udostępniania 
ofiarom ośrodków dla uchodźców i 
doradztwa;

Or. en

Poprawka 29
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. zdecydowanie opowiada się za 
włączeniem doradców ds. płci lub osób 
odpowiedzialnych za sprawy płci w skład 
delegatur Unii i misji realizowanych w 
ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i 
obrony (WPBiO), a ponadto wzywa 
wysoką przedstawiciel/ 
wiceprzewodniczącą Komisji do 
zapewnienia im odpowiednich zasobów, 
środków i zakresu uprawnień;

Or. fr

Poprawka 30
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie uwzględnienia 
sytuacji kobiet nie tylko jako słabszej 
grupy społecznej, ale także jako czynnej 
siły napędowej polityki rozwoju; zaznacza 
w związku z tym, że kobiety odgrywają 
zasadniczą rolę w dziedzinie żywienia i 
bezpieczeństwa żywnościowego, gdyż to 
one odpowiadają za 80% działalności 
rolnej w Afryce, chociaż nadal niemal nie 
mają dostępu do własności uprawianych 
przez nie gruntów; zauważa również 
udowodnione kompetencje kobiet w 
rozwiązywaniu problemów i konfliktów, 
dlatego nalega, by Komisja i kraje AKP 
zwiększyły udział kobiet w grupach 
zadaniowych i roboczych;

Or. es
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Poprawka 31
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla znaczenie zwalczania 
wszelkich form przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt: molestowania, gwałtów i 
nadużyć seksualnych, zmuszania do 
prostytucji, niewolnictwa seksualnego, 
wykorzystywania, zabójstw kobiet, 
okaleczania żeńskich narządów 
płciowych, zmuszania do małżeństwa, 
przemocy w rodzinie itd.; podkreśla, że 
obrona praw kobiet, w tym ich praw 
seksualnych i reprodukcyjnych, oraz 
zapewnienie poszanowania ich ludzkiej 
godności ma podstawowe znaczenie dla 
zapobiegania i zwalczania przemocy 
uwarunkowanej płcią, udzielania ochrony 
ofiarom i zapewniania im odpowiedniego 
doradztwa, a także karania sprawców; 
wzywa Komisję, aby w polityce pomocy 
rozwojowej priorytetowo traktowała walkę 
z bezkarnością osób dokonujących takich 
aktów przemocy;

Or. es

Poprawka 32
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. zaznacza kluczową rolę kobiet w 
procesach przemian demokratycznych, 
budowy i umacniania państwa oraz 
rozwiązywania konfliktów, przywracania 
pokoju i stabilizacji; zachęca Komisję, 
ESDZ i kraje AKP, by za sprawą 



AM\923489PL.doc 19/20 PE502.215v01-00

PL

konkretnej i zdecydowanej polityki 
wspierały powoływanie kobiet do zespołów 
negocjacyjnych i na stanowiska decyzyjne 
w polityce i gospodarce;

Or. fr

Poprawka 33
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. stwierdza, że zgodnie z zakazem 
jakiegokolwiek przymusu w dziedzinie 
seksualności i zdrowia reprodukcyjnego, 
sformułowanym przez Międzynarodową 
Konferencję w sprawie Ludności 
i Rozwoju (ICPD), która odbyła się w 
Kairze, a także w odniesieniu do prawnie 
wiążących międzynarodowych 
instrumentów dotyczących praw 
człowieka, do dorobku pranego UE oraz 
jej właściwości politycznych w tym 
zakresie, nie można przyznawać pomocy 
Unii żadnemu organowi, organizacji ani 
programowi, który wspiera, popiera lub 
uczestniczy w zarządzaniu wszelkimi 
działaniami, w których dochodzi do takich 
naruszeń praw człowieka, jak zmuszanie 
do aborcji, przymusowa sterylizacja kobiet 
i mężczyzn, określanie płci płodu w celu 
dokonania selekcji prenatalnej lub 
dzieciobójstwa, zwłaszcza gdy priorytety 
tych działań są ustalane w odpowiedzi na 
presję psychologiczną, społeczną, 
gospodarczą lub prawną;

Or. es

Poprawka 34
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier
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Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. wzywa Komisję do stosowania 
wskaźników skuteczności działania 
określonych w europejskim planie działań 
na rzecz równości płci i uniezależnienia 
kobiet w działaniach dotyczących 
rozwoju: 1) przynajmniej 80% funduszy 
powinno obejmować wskaźniki dotyczące 
płci, 2) przynajmniej 75% wszystkich 
projektów lub programów powinno 
stawiać kwestie płci na pierwszym planie 
(G-2) lub uwzględniać te kwestie w 
znacznej mierze (G-1), 3) przynajmniej 
50% wieloletnich programów 
orientacyjnych powinno obejmować 
działania dotyczące równości płci;

Or. fr

Poprawka 35
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. zwraca się do Komisji o przedstawienie 
Parlamentowi Europejskiemu stanu 
zaawansowania wdrażania europejskiego 
planu działań na rzecz równości płci i 
uniezależnienia kobiet w działaniach 
dotyczących rozwoju;

Or. fr


