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Amendamentul 1
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât politica Uniunii în domeniul 
cooperării pentru dezvoltare se bazează pe 
Obiectivele de dezvoltare ale mileniului 
(ODM), iar două dintre aceste obiective
sunt dedicate specific femeilor − ODM3 
(promovarea egalității de gen și a 
autonomizării femeilor) și ODM5 
(îmbunătățirea sănătății materne);

A. întrucât politica Uniunii în domeniul 
cooperării pentru dezvoltare se bazează pe 
Obiectivele de dezvoltare ale mileniului 
(ODM), dintre care două sunt dedicate 
specific femeilor − ODM3 (promovarea 
egalității de gen și a autonomizării 
femeilor) și ODM5 (îmbunătățirea sănătății 
materne) – iar trei contribuie direct la 
îmbunătățirea condițiilor de viață ale 
femeilor și fetelor – ODM 2 (asigurarea 
învățământului primar pentru toți), ODM 
4 (reducerea mortalității infantile) și 
ODM 6 (combaterea HIV/SIDA, malariei 
și altor boli);

Or. fr

Amendamentul 2
Andrea Češková

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât politica Uniunii în domeniul 
cooperării pentru dezvoltare se bazează pe 
Obiectivele de dezvoltare ale mileniului 
(ODM), iar două dintre aceste obiective 
sunt dedicate specific femeilor − ODM3 
(promovarea egalității de gen și a 
autonomizării femeilor) și ODM5 
(îmbunătățirea sănătății materne);

A. întrucât politica Uniunii în domeniul 
cooperării pentru dezvoltare se bazează pe 
Obiectivele de dezvoltare ale mileniului 
(ODM), iar două dintre aceste obiective 
sunt dedicate specific femeilor − ODM3 
(promovarea egalității de gen și a 
autonomizării femeilor) și ODM5 
(îmbunătățirea sănătății materne); întrucât 
aceste obiective contribuie cu succes la 
reducerea sărăciei;

Or. cs



PE502.215v01-00 4/20 AM\923489RO.doc

RO

Amendamentul 3
Andrea Češková

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât creșterea sărăciei afectează 
mai multe femei decât bărbați;

Or. cs

Amendamentul 4
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât Acordul 2005/483/CE de 
parteneriat între statele din Africa, zona 
Caraibelor și Pacific, pe de o parte, și 
Comunitatea Europeană și statele sale 
membre, pe de altă parte, semnat în 
Cotonou, la 23 iunie 2000 prevede că 
situația femeilor și problemele de egalitate 
între sexe vor fi luate în considerare 
sistematic în toate mediile, politice, 
economice sau sociale;

Or. es

Amendamentul 5
Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Considerentul B
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Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât Planul de acțiune al Uniunii 
Europene recunoaște importanța implicării 
femeilor și a perspectivei egalității de gen 
în dezvoltarea țărilor partenere, pentru 
îndeplinirea ODM; întrucât în Agenda 
pentru schimbare egalitatea între bărbați și 
femei reprezintă un element fundamental al 
UE,

B. întrucât Planul de acțiune al Uniunii 
Europene recunoaște importanța implicării 
femeilor și a perspectivei egalității de gen 
în dezvoltarea țărilor partenere, pentru 
îndeplinirea ODM-urilor; întrucât în 
Agenda pentru schimbare egalitatea între 
bărbați și femei reprezintă un element 
fundamental al UE, pe baza acestui ajutor, 
programele speciale ar trebui să vizeze 
autonomizarea femeilor, independența 
socioeconomică, antidiscriminarea, 
realizarea ODM-urilor și a priorităților 
globale privind egalitatea de gen,

Or. en

Amendamentul 6
Andrea Češková

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât violența bazată pe gen devine 
tot mai răspândită, în special violența și 
exploatarea sexuale și uciderea femeilor 
și a fetelor;

Or. cs

Amendamentul 7
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât violențele sexuale sub forma 
violurilor în masă, a traficului de 
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persoane și a altor abuzuri sexuale comise 
împotriva femeilor și copiilor continuă să 
fie utilizată ca tactică de război de către 
forțele armate și de infractorii care 
săvârșesc acte de violență sexuală în 
regiunile conflictuale, în special în 
anumite țări ACP; întrucât violurile în 
timpul războaielor au fost recunoscute de 
Organizația Națiunilor Unite drept „crime 
împotriva umanității” și întrucât, din 
2008, Consiliul de Securitate al ONU s-a 
angajat să combată utilizarea violenței 
sexuale ca tactică de război;

Or. fr

Amendamentul 8
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât diverse studii realizate 
demonstrează că, dacă femeile sunt 
educate și pot câștiga și controla 
veniturile, se produc diverse rezultate 
pozitive: se diminuează mortalitatea 
maternă și infantilă, se îmbunătățește 
sănătatea și nutriția femeilor și a copiilor, 
crește productivitatea agricolă, se pot 
atenua schimbările climatice, se 
încetinește creșterea populației, se 
dezvoltă economiile și se sparg ciclurile 
sărăciei; 

Or. es

Amendamentul 9
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)



AM\923489RO.doc 7/20 PE502.215v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât, atunci când mai multe femei 
sunt implicate în procesele de soluționare 
a conflictelor și de consolidare a păcii, ele 
joacă un rol-cheie în negocierea păcii, 
extinzând astfel domeniul de aplicare al 
reconstruirii, reabilitării și consolidării 
păcii; 

Or. fr

Amendamentul 10
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. se declară mulțumit de recunoașterea 
rolului central al egalității de gen și al 
capacitării femeilor în contextul 
dezvoltării, în cadrul diferitelor planuri de 
acțiune și comunicări și solicită 
transpunerea în practică a acestei priorități 
în cadrul programelor geografice; solicită, 
de asemenea, o mai bună comunicare cu 
programele tematice finanțate de ICD;

1. se declară mulțumit de recunoașterea 
rolului central al egalității de gen și al 
autonomizării femeilor în contextul 
dezvoltării, în cadrul diferitelor planuri de 
acțiune și comunicări și solicită 
transpunerea în practică a acestei priorități 
în cadrul programelor geografice; solicită, 
de asemenea, o mai bună comunicare cu 
programele tematice finanțate prin 
cooperarea INTRA-ACP și de ICD;

Or. fr

Amendamentul 11
Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. se declară mulțumit de recunoașterea 1. se declară mulțumit de recunoașterea 
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rolului central al egalității de gen și al 
capacitării femeilor în contextul 
dezvoltării, în cadrul diferitelor planuri de 
acțiune și comunicări și solicită 
transpunerea în practică a acestei priorități 
în cadrul programelor geografice; solicită, 
de asemenea, o mai bună comunicare cu
programele tematice finanțate de ICD;

rolului central al egalității de gen și al 
autonomizării femeilor în contextul 
dezvoltării, în cadrul diferitelor planuri de 
acțiune și comunicări și solicită 
transpunerea în practică a acestei priorități 
în cadrul programelor geografice; solicită, 
de asemenea, o mai bună comunicare cu 
programele tematice finanțate de ICD; 
aceste programe ar trebui să promoveze o 
dezvoltare favorabilă incluziunii, durabilă 
și favorabilă climei prin soluționarea 
inegalităților sociale și regionale, prin 
sublinierea importanței bunurilor publice 
mondiale, precum și să sprijine grupurile 
locale ale societății civile, în special 
organizațiile pentru drepturile femeilor;

Or. en

Amendamentul 12
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită o intensificare a eforturilor în 
vederea îndeplinirii ODM-urilor care 
vizează egalitatea de gen și sănătatea 
maternă, precum și introducerea unor 
prevederi și chiar a unor măsuri pentru 
după 2015;

2. solicită o intensificare a eforturilor în 
vederea îndeplinirii ODM-urilor care 
vizează egalitatea de gen și sănătatea 
maternă, precum și introducerea unor 
prevederi și chiar a unor măsuri pentru 
după 2015, în special ODM 3 privind 
egalitatea de gen și autonomizarea 
femeilor și ODM 5 privind sănătatea 
maternă, îngrijirea medicală reproductivă 
și accesul la planningul familial;

Or. fr

Amendamentul 13
Marina Yannakoudakis
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită o intensificare a eforturilor în 
vederea îndeplinirii ODM-urilor care 
vizează egalitatea de gen și sănătatea 
maternă, precum și introducerea unor 
prevederi și chiar a unor măsuri pentru 
după 2015;

2. solicită o intensificare a eforturilor în 
vederea îndeplinirii ODM-urilor care 
vizează egalitatea de gen, acordându-se o 
atenție deosebită abordării violenței 
împotriva femeilor, și sănătatea maternă, 
precum și introducerea unor prevederi și 
chiar a unor măsuri pentru după 2015;

Or. en

Amendamentul 14
Andrea Češková

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită o intensificare a eforturilor în 
vederea îndeplinirii ODM-urilor care 
vizează egalitatea de gen și sănătatea 
maternă, precum și introducerea unor 
prevederi și chiar a unor măsuri pentru 
după 2015;

2. îndeamnă Comisia să acorde o mai 
mare atenție sănătății mamelor; 
subliniază importanța educației și a 
sensibilizării privind domeniul sănătății 
sexuale și a reproducerii ca o parte 
integrantă a agendei privind sănătatea 
femeilor, deoarece acesta este Obiectivul
de dezvoltare al mileniului în privința 
căruia s-au înregistrat cel mai puțin 
satisfăcătoare progrese până în prezent;
solicită în plus introducerea unor prevederi 
și chiar a unor măsuri pentru după 2015;

Or. cs

Amendamentul 15
Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită o intensificare a eforturilor în 
vederea îndeplinirii ODM-urilor care 
vizează egalitatea de gen și sănătatea 
maternă, precum și introducerea unor 
prevederi și chiar a unor măsuri pentru 
după 2015;

2. solicită o intensificare a eforturilor în 
vederea îndeplinirii ODM-urilor care 
vizează egalitatea de gen și sănătatea 
maternă, precum și introducerea unor 
prevederi și chiar a unor măsuri pentru 
după 2015; afirmând în special 
promovarea și incluziunea principiilor de 
sănătate sexuală și a reproducerii și a 
drepturilor aferente (SRHR) pentru fete și 
femei; întrucât transpunerea în realitate a 
SRHR nu este doar un obiectiv în sine, ci 
este un mijloc important de combatere a 
sărăciei și de realizare a ODM-urilor;

Or. en

Amendamentul 16
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. salută inițiativa UNFPA de a crea un 
grup operativ de înalt nivel care va revizui 
conferința internațională pe tema 
populației și a dezvoltării, în special cu 
privire la temele referitoare la drepturile 
sexuale și reproductive ale femeilor, la 
îngrijirea medicală reproductivă și la 
combaterea HIV/SIDA;

Or. fr

Amendamentul 17
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanța obiectivului 
referitor la îmbunătățirea sănătății 
maternă pentru a reduce mortalitatea 
maternă și a obține accesul universal la 
sănătatea reproductivă, ceea ce implică 
respectarea drepturilor la sănătate 
sexuală și reproductivă ale femeilor, fără 
constrângeri sau limitări de niciun fel;

Or. es

Amendamentul 18
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. îndeamnă UE să promoveze programe 
de îndrumare acolo unde femeile 
europene, pe parcursul educației lor 
suplimentare și al vieții lor profesionale, 
lucrează împreună cu femei din țări în 
curs de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 19
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că trebuie să se acorde o 
atenție specială educației ambelor sexe în 
aspecte legate de gen, de la începerea 
școlarizării, astfel încât să se schimbe 
gradual atitudinile și stereotipurile sociale 
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și să se ajungă la faptul că egalitatea între 
femei și bărbați este consolidată drept
principiu fundamental al societății în 
țările ACP;

Or. es

Amendamentul 20
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. atrage atenția asupra faptului că 
progresele legate de ODM 2 privind 
învățământul sunt atenuate pentru că au 
fost realizate cu privire la accesul fetelor 
la educație și nu cu privire la terminarea 
studiilor; solicită statelor ACP și tuturor 
partenerilor internaționali să elaboreze și 
să pună în aplicare toate măsurile 
necesare astfel încât fetele să termine 
școala primară și să aibă acces la 
învățământul secundar și superior, ca 
priorități ale politicilor de dezvoltare;

Or. fr

Amendamentul 21
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. deși observă că unele țări în curs de 
dezvoltare au înregistrat progrese 
considerabile în domeniul drepturilor 
omului, dezaprobă cu fermitate finanțarea 
de către UE a țărilor în care femeile sunt 
încă incriminate pe motive de orientare 
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sexuală;

Or. en

Amendamentul 22
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită, de asemenea, finanțări 
consolidate acordate programelor care 
vizează asigurarea accesului la educație 
pentru toate fetele (ținând seama de faptul 
că menținerea fetelor în sistemul de 
educație reprezintă un element esențial 
pentru edificarea unor societăți în care 
nivelul egalității de gen este mai ridicat), 
promovarea independenței economice a 
femeilor și reducerea exploatării sexuale 
a fetelor și a femeilor la nivel mondial;

Or. fr

Amendamentul 23
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. amintește că democrația implică 
deplina participare a femeilor la viața 
publică, astfel cum prevăd instrumentele 
internaționale și regionale precum 
protocolul privind drepturile femeilor în 
Africa anexat la Carta africană a 
drepturilor omului și popoarelor;

Or. fr
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Amendamentul 24
Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. îndeamnă, prin urmare, Comisia și 
Consiliul să încurajeze în continuare țările 
terțe să introducă dispoziții explicite 
privind drepturile femeilor în legislația lor, 
să garanteze respectarea acestor drepturi și 
să implementeze politici și mecanisme care 
să ia în considerare problematica de gen, 
pentru a consolida implicarea mai mare a 
femeilor în procesul decizional din viața 
publică, indiferent dacă este vorba de viața 
politică, economică sau socială.

4. îndeamnă, prin urmare, Comisia și 
Consiliul să încurajeze în continuare țările 
terțe să introducă dispoziții explicite 
privind drepturile femeilor în legislația lor, 
să garanteze respectarea acestor drepturi și 
să implementeze politici și mecanisme care 
să ia în considerare problematica de gen, 
pentru a consolida implicarea deplină și 
egală a femeilor în procesul decizional din 
viața publică, indiferent dacă este vorba de 
viața politică, economică, socială sau de 
domeniul mediului.

Or. en

Amendamentul 25
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. îndeamnă, prin urmare, Comisia și 
Consiliul să încurajeze în continuare țările 
terțe să introducă dispoziții explicite 
privind drepturile femeilor în legislația lor, 
să garanteze respectarea acestor drepturi și 
să implementeze politici și mecanisme care 
să ia în considerare problematica de gen, 
pentru a consolida implicarea mai mare a 
femeilor în procesul decizional din viața 
publică, indiferent dacă este vorba de viața 
politică, economică sau socială.

4. îndeamnă, prin urmare, Comisia și 
Consiliul să încurajeze în continuare țările 
terțe să introducă dispoziții explicite 
privind drepturile femeilor în legislația lor, 
în special o legislație de protejare a fetelor 
și femeilor împotriva violenței, să 
garanteze respectarea acestor drepturi și să 
implementeze politici și mecanisme care să 
ia în considerare problematica de gen, 
pentru a consolida implicarea mai mare a 
femeilor în procesul decizional din viața 
publică, indiferent dacă este vorba de viața 
politică, economică sau socială.
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Or. en

Amendamentul 26
Andrea Češková

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. îndeamnă, prin urmare, Comisia și 
Consiliul să încurajeze în continuare țările 
terțe să introducă dispoziții explicite 
privind drepturile femeilor în legislația lor, 
să garanteze respectarea acestor drepturi și 
să implementeze politici și mecanisme care 
să ia în considerare problematica de gen, 
pentru a consolida implicarea mai mare a 
femeilor în procesul decizional din viața 
publică, indiferent dacă este vorba de viața 
politică, economică sau socială.

4. îndeamnă, prin urmare, Comisia și 
Consiliul să promoveze cu fermitate 
îmbunătățirea poziției femeilor și a fetelor 
în societate, obligând țările terțe să 
introducă dispoziții explicite privind 
drepturile femeilor în legislația lor, să 
garanteze respectarea acestor drepturi și să 
implementeze politici și mecanisme care să 
ia în considerare problematica de gen, 
pentru a consolida implicarea mai mare a 
femeilor în procesul decizional din viața 
publică, indiferent dacă este vorba de viața 
politică, economică sau socială.

Or. cs

Amendamentul 27
Andrea Češková

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită Comisiei ca, în cadrul 
activităților din programele sale, să 
asigure protecție și consiliere 
corespunzătoare victimelor violenței 
bazate pe gen, să lupte împotriva 
impunității făptașilor și să oblige țările 
terțe să instituie dispoziții juridice eficace;

Or. cs
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Amendamentul 28
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. îndeamnă Comisia și Consiliul să 
încurajeze țările terțe să elaboreze măsuri 
practice care să ajute femeile care au fost 
victimele violenței bazate pe gen, de 
exemplu, să fie puse la dispoziția 
victimelor centre pentru refugiați și 
servicii de consiliere;

Or. en

Amendamentul 29
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. sprijină ferm includerea unor 
consilieri pe probleme de gen sau a unor 
puncte focale cu competențe în materie de 
gen în cadrul delegațiilor UE și al 
misiunilor care țin de Politica de 
securitate și apărare comună (PSAC) și 
invită Înaltul 
Reprezentant/Vicepreședintele Comisiei 
să le ofere acestora resursele și domeniile 
de acțiune adecvate;

Or. fr

Amendamentul 30
Iratxe García Pérez
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Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța analizării 
situației femeilor, nu doar considerându-
le o categorie vulnerabilă, ci și un 
segment de populație care promovează
activ politicile de dezvoltare; subliniază, 
în această privință, că rolul femeilor este 
esențial în materie de nutriție și siguranță 
alimentară, dat fiind faptul că sunt 
responsabile de 80 % din agricultura din 
Africa, chiar dacă continuă să aibă acces 
la proprietatea terenurilor pe care le 
cultivă; subliniază în aceeași măsură 
competențele dovedite ale femeilor în 
soluționarea problemelor și a conflictelor, 
de aceea, solicită Comisiei și țărilor ACP 
să consolideze participarea femeilor în 
cadrul grupurilor de acțiune și al 
grupurilor de muncă;

Or. es

Amendamentul 31
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. insistă asupra faptului că importanța 
combaterii tuturor formelor de violență 
împotriva copiilor și a femeilor: hărțuire, 
viol și abuzuri sexuale, prostituție forțată, 
sclavie sexuală, exploatare, uciderea
femeilor, mutilarea genitală a femeilor, 
căsătorii forțate, violență domestică etc. 
subliniază că apărarea drepturilor 
femeilor, inclusiv a drepturilor sexuale și 
reproductive, și respectarea demnității lor 
umane este esențială, prin prevenirea și 
combaterea violenței de gen, asigurarea 
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protecției și furnizarea de consiliere 
adecvată pentru victime și prin pedepsirea 
celor care comit abuzuri; invită Comisia 
să acorde combaterii impunității în cazul 
autorilor acestor acte de violență un rol 
prioritar în cadrul politicilor sale de 
asistență pentru dezvoltare;

Or. es

Amendamentul 32
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. afirmă rolul-cheie al femeilor în 
procesul de tranziție democratică, de 
construire și consolidare a statului și în 
procesul de soluționare a conflictelor, de 
pacificare și stabilizare; încurajează 
Comisia, SEAE și țările ACP să 
promoveze participarea femeilor la mesele 
de negociere și la pozițiile de luare a 
deciziilor politice și economice prin 
intermediul unor politici concrete și 
voluntare;

Or. fr

Amendamentul 33
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. afirmă că, pentru a asigura punerea în 
aplicare a interdicției specifice a 
Conferinței Internaționale privind 
Populația și Dezvoltarea (CIPD) de la 
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Cairo privind constrângerea sau 
obligarea în materie de sănătate sexuală 
și reproductivă, referitor la instrumentele 
internaționale obligatorii din punct de 
vedere juridic în materie de drepturi ale 
omului, nu ar trebui să se acorde 
asistență din partea Uniunii autorităților, 
organizațiilor sau programelor care 
promovează, sprijină sau participă la 
gestionarea unei acțiuni care implică 
încălcări ale drepturilor omului, cum ar fi 
avortul forțat, sterilizarea forțată a 
femeilor și a bărbaților, determinarea 
sexului fătului ce conduce la selectarea 
prenatală în funcție de sex, sau 
infanticidul, mai ales în cazurile în care 
astfel de acțiuni reprezintă consecința 
unor presiuni psihologice, sociale, 
economice sau juridice;

Or. es

Amendamentul 34
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. solicită Comisiei să aplice indicatorii 
de performanță stabiliți în Planul de 
acțiune al Uniunii Europene privind 
egalitatea de gen și autonomizarea 
femeilor în cadrul dezvoltării - 1) cel puțin 
80 % dintre fonduri trebuie să includă 
indicatori de gen, 2) cel puțin 75 % dintre 
toate proiectele și programele trebuie 
calificate ca având genul drept obiectiv 
principal (G-2) sau ca având genul drept 
obiectiv semnificativ (G-1) și 3) cel puțin 
50 % dintre programele multianuale 
indicative trebuie să identifice acțiuni 
privind egalitatea de gen;

Or. fr
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Amendamentul 35
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. solicita Comisiei să prezinte 
Parlamentului European stadiul punerii 
în aplicare a Planului de acțiune al 
Uniunii Europene privind egalitatea de 
gen și autonomizarea femeilor în cadrul 
dezvoltării;

Or. fr


