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Predlog spremembe 1
Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker politiko Unije na področju 
razvojnega sodelovanja vodijo razvojni 
cilji tisočletja in ker dva izmed teh ciljev 
posebej zadevata ženske – razvojni cilj 
tisočletja 3 (zagotoviti enakost med 
spoloma in dati več moči ženskam) in 
razvojni cilj tisočletja 5 (izboljšati zdravje 
mater);

A. ker politiko Unije na področju 
razvojnega sodelovanja vodijo razvojni 
cilji tisočletja, dva izmed teh ciljev pa
posebej zadevata ženske – razvojni cilj 
tisočletja 3 (zagotoviti enakost med 
spoloma in dati več moči ženskam) in 
razvojni cilj tisočletja 5 (izboljšati zdravje 
mater) – trije drugi pa neposredno 
prispevajo k izboljšanju življenjskih 
pogojev žensk in deklet – razvojni cilj 2 
(zagotovljena osnovnošolska izobrazba za 
vse), razvojni cilj 4 (manjša smrtnost 
otrok) in razvojni cilj 6 (boj proti virusu 
HIV/aidsu, malariji in drugim boleznim);

Or. fr

Predlog spremembe 2
Andrea Češková

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker politiko Unije na področju 
razvojnega sodelovanja vodijo razvojni 
cilji tisočletja in ker dva izmed teh ciljev 
posebej zadevata ženske – razvojni cilj 
tisočletja 3 (zagotoviti enakost med 
spoloma in dati več moči ženskam) in 
razvojni cilj tisočletja 5 (izboljšati zdravje 
mater);

A. ker politiko Unije na področju 
razvojnega sodelovanja vodijo razvojni 
cilji tisočletja in ker dva izmed teh ciljev 
posebej zadevata ženske – razvojni cilj 
tisočletja 3 (zagotoviti enakost med 
spoloma in dati več moči ženskam) in 
razvojni cilj tisočletja 5 (izboljšati zdravje 
mater); ker ti cilji uspešno prispevajo k 
zmanjševanju revščine;

Or. cs
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Predlog spremembe 3
Andrea Češková

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker porast revščine bolj prizadene 
ženske kot moške;

Or. cs

Predlog spremembe 4
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A a. ker Sporazum 2005/483/ES o 
partnerstvu med članicami skupine 
afriških, karibskih in pacifiških držav na 
eni strani ter Evropsko skupnostjo in 
njenimi državami članicami na drugi, ki 
je bil 23. junija 2000 podpisan v 
Cotonouju, določa, da je treba položaj 
žensk in vprašanja spolov dosledno 
upoštevati na vseh področjih – političnem, 
gospodarskem in socialnem;

Or. es

Predlog spremembe 5
Mikael Gustafsson

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker akcijski načrt Evropske unije 
priznava pomen sodelovanja žensk in 
vidika enakosti med spoloma za razvoj 
partnerskih držav in za dosego razvojnih 
ciljev tisočletja in ker predstavlja v „agendi 
za spremembe“ enakost med spoloma 
prednostno os ukrepanja Unije;

B. ker akcijski načrt Evropske unije 
priznava pomen sodelovanja žensk in 
vidika enakosti med spoloma za razvoj 
partnerskih držav in za dosego razvojnih 
ciljev tisočletja in ker predstavlja v „agendi 
za spremembe“ enakost med spoloma 
prednostno os ukrepanja Unije, se morajo v 
okviru te pomoči določeni programi 
posvečati krepitvi vloge žensk, socialno-
ekonomski neodvisnosti, boju proti 
diskriminaciji, uresničevanju razvojnih 
ciljev tisočletja ter krovnemu cilju 
enakosti spolov;

Or. en

Predlog spremembe 6
Andrea Češková

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker je nasilje na podlagi spola, zlasti 
spolno nasilje, izkoriščanje ter uboji žensk 
in deklet, čedalje bolj razširjeno;

Or. cs

Predlog spremembe 7
Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker oborožene sile, pa tudi storilci 
spolnega nasilja še vedno uporabljajo 
spolno nasilje v obliki množičnih 
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posilstev, trgovino z ljudmi in druge oblike 
spolne zlorabe žensk in otrok kot vojno 
taktiko v regijah v konfliktu, kar zlasti 
velja v nekaterih državah AKP; ker so 
Združeni narodi posilstvo v vojnem času 
opredelili kot zločin proti človečnosti in se 
je Varnostni svet Združenih narodov leta 
2008 zavezal k boju proti uporabi 
spolnega nasilja kot vojne taktike;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B a. ker različne študije, ki so bile 
izvedene, kažejo, da izobraženost žensk ter 
to, da lahko služijo in nadzorujejo 
dohodke, prinaša več dobrih rezultatov:
stopnja smrtnosti mater in otrok se 
znižuje, zdravje in prehrana matere in 
otroka se izboljšujeta, kmetijska 
produktivnost se povečuje, podnebne 
spremembe je mogoče ublažiti, rast 
prebivalstva se upočasnjuje, gospodarstva 
rastejo in začarani krogi revščine se 
prekinejo;

Or. es

Predlog spremembe 9
Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bb. ker tedaj, ko je v proces reševanja 
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konfliktov in utrjevanja miru vključenih 
več žensk, te igrajo ključno vlogo v 
mirovnih pogajanjih, s čimer se poveča  
obseg obnove, rehabilitacije in utrjevanja 
miru;

Or. fr

Predlog spremembe 10
Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izraža zadovoljstvo nad priznanjem 
osrednje vloge enakosti med spoloma in 
krepitvijo vloge žensk v razvoju v različnih 
akcijskih načrtih in sporočilih ter zahteva, 
da se v geografskih programih ta 
prednostna naloga konkretno udejanji;
poziva tudi k boljšemu usklajevanju s 
tematskimi programi, ki se financirajo prek 
instrumenta za razvojno sodelovanje;

1. izraža zadovoljstvo nad priznanjem 
osrednje vloge enakosti med spoloma in 
krepitvijo vloge žensk v razvoju v različnih 
akcijskih načrtih in sporočilih ter zahteva, 
da se v geografskih programih ta 
prednostna naloga konkretno udejanji;
poziva tudi k boljšemu usklajevanju s 
tematskimi programi, ki se financirajo v 
okviru sodelovanja znotraj držav AKP in 
prek instrumenta za razvojno sodelovanje;

Or. fr

Predlog spremembe 11
Mikael Gustafsson

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izraža zadovoljstvo nad priznanjem 
osrednje vloge enakosti med spoloma in 
krepitvijo vloge žensk v razvoju v različnih 
akcijskih načrtih in sporočilih ter zahteva, 
da se v geografskih programih ta 
prednostna naloga konkretno udejanji;
poziva tudi k boljšemu usklajevanju s 

1. izraža zadovoljstvo nad priznanjem 
osrednje vloge enakosti med spoloma in 
krepitvijo vloge žensk v razvoju v različnih 
akcijskih načrtih in sporočilih ter zahteva, 
da se v geografskih programih ta 
prednostna naloga konkretno udejanji;
poziva tudi k boljšemu usklajevanju s 
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tematskimi programi, ki se financirajo prek 
instrumenta za razvojno sodelovanje;

tematskimi programi, ki se financirajo prek 
instrumenta za razvojno sodelovanje; ti 
programi bi morali spodbujati vključujoč, 
trajnosten in podnebju prijazen razvoj, 
tako da bi obravnavali družbene in 
regionalne neenakosti, pri tem pa 
poudarjali pomen svetovnih javnih dobrin 
in podpirali lokalne skupine civilne 
družbe, zlasti organizacije za pravice 
žensk;  

Or. en

Predlog spremembe 12
Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. zahteva večje prizadevanje za dosego 
razvojnih ciljev tisočletja na področju 
enakosti med spoloma in zdravja mater ter 
poziva, da se že zdaj predvidijo ukrepi za 
obdobje po letu 2015;

2. zahteva večje prizadevanje za dosego 
razvojnih ciljev tisočletja na področju 
enakosti med spoloma in zdravja mater ter 
poziva, da se že zdaj predvidijo ukrepi za 
obdobje po letu 2015, zlasti za razvojni cilj 
3 za enakost med spoloma in 
opolnomočenje žensk in razvojni cilj 5 za 
boljše zdravje mater, reproduktivno 
zdravje in dostop do družinskega 
načrtovanja;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. zahteva večje prizadevanje za dosego 
razvojnih ciljev tisočletja na področju 

2. zahteva večje prizadevanje za dosego 
razvojnih ciljev tisočletja na področju 
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enakosti med spoloma in zdravja mater ter 
poziva, da se že zdaj predvidijo ukrepi za 
obdobje po letu 2015;

enakosti med spoloma, pri čemer se 
poseben poudarek nameni obravnavi 
nasilja nad ženskami, in zdravja mater ter 
poziva, da se že zdaj predvidijo ukrepi za 
obdobje po letu 2015;

Or. en

Predlog spremembe 14
Andrea Češková

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. zahteva večje prizadevanje za dosego 
razvojnih ciljev tisočletja na področju 
enakosti med spoloma in zdravja mater ter
poziva, da se že zdaj predvidijo ukrepi za 
obdobje po letu 2015;

2. poziva Komisijo, naj večjo pozornost 
posveti zdravju mater; poudarja, kako 
pomembna sta izobraževanje in 
ozaveščanje na področju spolnega in 
reproduktivnega zdravja kot sestavnega 
dela načrta za varovanje zdravja žensk, 
saj gre za razvojni cilj tisočletja, pri 
katerem je bil doslej dosežen napredek 
najmanj zadovoljiv; prav tako zahteva, naj
se že zdaj predvidijo ukrepi za obdobje po 
letu 2015;

Or. cs

Predlog spremembe 15
Mikael Gustafsson

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. zahteva večje prizadevanje za dosego 
razvojnih ciljev tisočletja na področju 
enakosti med spoloma in zdravja mater ter 
poziva, da se že zdaj predvidijo ukrepi za 
obdobje po letu 2015;

2. zahteva večje prizadevanje za dosego 
razvojnih ciljev tisočletja na področju 
enakosti med spoloma in zdravja mater ter 
poziva, da se že zdaj predvidijo ukrepi za 
obdobje po letu 2015; zlasti zagovarja 
spodbujanje in vključevanje načel 
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spolnega in reproduktivnega zdravja ter 
pravic za dekleta in ženske; ker 
uresničevanje teh načel ni zgolj cilj sam 
po sebi, temveč je tudi pomemben način 
boja proti revščini in doseganja razvojnih 
ciljev tisočletja;

Or. en

Predlog spremembe 16
Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. pozdravlja pobudo UNFPA za 
ustanovitev projektne skupine na visoki 
ravni, ki bo dobila nalogo, da pregleda 
mednarodno konferenco o prebivalstvu in 
razvoju, zlasti glede vprašanj spolnih in 
reproduktivnih pravic žensk, 
reproduktivnega zdravja in boja proti 
virusu HIV in aidsu;

Or. fr

Predlog spremembe 17
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a. poudarja pomen cilja, povezanega z 
izboljšanjem zdravja mater, za zmanjšanje 
smrtnosti med njimi in doseganje 
splošnega dostopa do reproduktivnega 
zdravja, kar je pogojeno s spoštovanjem 
pravic žensk do spolnega in 
reproduktivnega zdravja brez vsakršne 
prisile in omejitev;
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Or. es

Predlog spremembe 18
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. poziva EU, naj spodbuja programe 
mentorstva, pri katerih bi evropske ženske 
v nadaljnjem izobraževanju in strokovnem 
življenju sodelovale z ženskami iz držav v 
razvoju; 

Or. en

Predlog spremembe 19
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. navaja, da je treba izobraževanju 
obeh spolov o vprašanjih spolov nameniti 
posebno pozornost že od začetka šolanja, 
da se bo postopoma spremenil odnos in 
družbeni stereotipi ter da bo enakost 
spolov postala osnovno načelo družbe v 
državah AKP;

Or. es

Predlog spremembe 20
Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opozarja na dejstvo, da doseženi 
napredek pri razvojnem cilju 2 o 
izobraževanju ni povsem zadovoljiv, saj je 
napredek dosežen le pri dostopanju deklet 
do šole, ne pa pri tem, da šolanje dejansko 
tudi zaključijo; poziva države AKP in vse 
mednarodne partnerje, naj kot prednostne 
naloge razvojnih politik pripravijo in 
začnejo izvajati vse potrebne ukrepe, da bi 
dekleta zaključila osnovno šolo in imela 
dostop do srednje-, višje- in 
visokošolskega izobraževanja;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 b. čeprav ugotavlja, da so nekatere 
države v razvoju dosegle velik napredek 
na področju človekovih pravic, ostro 
obstoja, da EU financira tiste države, ki še 
zmeraj kriminalizirajo ženske na podlagi 
njihove spolne usmerjenosti;

Or. en

Predlog spremembe 22
Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. zato poziva, naj se nameni več 
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finančnih sredstev programom za 
zagotavljanje dostopa vseh deklet do 
izobrazbe, saj je to, da se dekleta obdrži v 
sistemu izobraževanja, bistveno za 
izgradnjo družbe z več enakosti med 
spoloma, s čimer se spodbuja ekonomska 
neodvisnost žensk in se zmanjšuje spolno 
izkoriščanje deklet in žensk po vsem 
svetu;

Or. fr

Predlog spremembe 23
Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. opozarja na to, da demokracija s seboj 
prinese polno udeležbo žensk v javnem 
življenju, kar je navedeno v mednarodnih 
in regionalnih instrumentih, kakršen je 
protokol o pravicah žensk v Afriki, ki je 
priložen Afriški listini o človekovih 
pravicah in pravicah ljudstev;

Or. fr

Predlog spremembe 24
Mikael Gustafsson

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. zato poziva Komisijo in Svet, naj še 
naprej spodbujata države nečlanice, da v 
svojo zakonodajo vključijo izrecno 
določbo o pravicah žensk, da bi tako 
zagotovile spoštovanje teh pravic, ter 
izvajajo politike in mehanizme, ki 

4. zato poziva Komisijo in Svet, naj še 
naprej spodbujata države nečlanice, da v 
svojo zakonodajo vključijo izrecno 
določbo o pravicah žensk, da bi tako 
zagotovile spoštovanje teh pravic, ter 
izvajajo politike in mehanizme, ki 



PE502.215v01-00 14/19 AM\923489SL.doc

SL

upoštevajo različnost spolov, da bi bile 
ženske bolj udeležene pri odločanju v 
javnem življenju, najsi bo to politično, 
gospodarsko ali družbeno;

upoštevajo različnost spolov, da bi bile 
ženske v celoti in enakopravno udeležene 
pri odločanju v javnem življenju, najsi bo 
to politično, gospodarsko, družbeno ali 
okoljsko;

Or. en

Predlog spremembe 25
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. zato poziva Komisijo in Svet, naj še 
naprej spodbujata države nečlanice, da v 
svojo zakonodajo vključijo izrecno 
določbo o pravicah žensk, da bi tako 
zagotovile spoštovanje teh pravic, ter 
izvajajo politike in mehanizme, ki 
upoštevajo različnost spolov, da bi bile 
ženske bolj udeležene pri odločanju v 
javnem življenju, najsi bo to politično, 
gospodarsko ali družbeno;

4. zato poziva Komisijo in Svet, naj še 
naprej spodbujata države nečlanice, da v 
svojo zakonodajo vključijo izrecno 
določbo o pravicah žensk, zlasti takšno, ki 
bi dekleta in ženske obvarovala pred 
nasiljem, da bi tako zagotovile spoštovanje 
teh pravic, ter izvajajo politike in 
mehanizme, ki upoštevajo različnost 
spolov, da bi bile ženske bolj udeležene pri 
odločanju v javnem življenju, najsi bo to 
politično, gospodarsko ali družbeno;

Or. en

Predlog spremembe 26
Andrea Češková

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. zato poziva Komisijo in Svet, naj še 
naprej spodbujata države nečlanice, da v 
svojo zakonodajo vključijo izrecno 
določbo o pravicah žensk, da bi tako 
zagotovile spoštovanje teh pravic, ter 
izvajajo politike in mehanizme, ki 

4. zato poziva Komisijo in Svet, naj 
odločno spodbujata izboljšanje položaja 
žensk in deklet v družbi, tako da obvežeta
države nečlanice, da v svojo zakonodajo 
vključijo izrecno določbo o pravicah žensk, 
da bi tako zagotovile spoštovanje teh 
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upoštevajo različnost spolov, da bi bile 
ženske bolj udeležene pri odločanju v 
javnem življenju, najsi bo to politično, 
gospodarsko ali družbeno.

pravic, ter izvajajo politike in mehanizme, 
ki upoštevajo različnost spolov, da bi bile 
ženske bolj udeležene pri odločanju v 
javnem življenju, najsi bo to politično, 
gospodarsko ali družbeno;

Or. cs

Predlog spremembe 27
Andrea Češková

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj v okviru svojih 
programskih dejavnosti zagotovi ustrezno 
zaščito in svetovanje žrtvam nasilja na 
podlagi spola, naj se bori proti 
nekaznovanju storilcev ter naj tretje 
države obveže k oblikovanju učinkovitih 
pravnih določb;

Or. cs

Predlog spremembe 28
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. poziva Komisijo in Svet, naj 
spodbujata tretje države k oblikovanju 
praktičnih ukrepov, s katerimi bi 
pomagali ženskam, ki so bile žrtve nasilja 
na podlagi spola, na primer z zatočišči ali 
terapijami zanje;

Or. en

Predlog spremembe 29
Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Elisabeth Morin-Chartier
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. odločno podpira vključitev svetovalcev 
ali kontaktnih točk za vprašanja enakosti 
spolov v delegacije Unije in misije skupne 
varnostne in obrambne politike, visoko 
predstavnico/podpredsednico Komisije pa  
poziva, naj jim zagotovi ustrezne vire, 
sredstva in pristojnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 30
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. poudarja, da je pomembno upoštevati 
položaj žensk, ne samo kot ranljive 
skupine prebivalstva, ampak tudi kot 
aktivnih pospeševalcev razvojne politike;
pri tem poudarja, da imajo ženske 
bistveno vlogo pri zanesljivi preskrbi s 
hrano in prehranski varnosti, saj so 
odgovorne za 80 % kmetijstva v Afriki, 
čeprav nimajo veliko možnosti, da bi 
postale lastnice zemlje, ki jo obdelujejo;
poudarja tudi, da imajo ženske dokazano 
sposobnost za reševanje problemov in 
konfliktov, zaradi česar Komisijo in 
države AKP poziva, naj povečajo udeležbo 
žensk v akcijskih in delovnih skupinah;

Or. es

Predlog spremembe 31
Iratxe García Pérez



AM\923489SL.doc 17/19 PE502.215v01-00

SL

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 b. poudarja, da se je pomembno boriti 
proti vsem oblikam nasilja zoper otroke in 
ženske: nadlegovanje, posilstvo in spolne 
zlorabe, prisilna prostitucija, spolno 
suženjstvo, izkoriščanje, umori žensk, 
pohabljenje ženskih spolovil, prisilne 
poroke, nasilje v družini itd.; poudarja, da 
je spoštovanje pravic žensk, vključno z 
njihovimi spolnimi in reproduktivnimi 
pravicami, ter zagotovitev spoštovanja 
njihovega človeškega dostojanstva 
bistvenega pomena, da se prepreči nasilje 
na podlagi spola in boj proti njemu, 
zaščiti žrtve in jim ponudi ustrezno 
svetovanje ter zagotovi kaznovanje 
storilcev; poziva Komisijo, naj boj proti 
nekaznovanosti storilcev teh zločinov 
uvrsti med prednostne naloge politike 
razvojne pomoči;

Or. es

Predlog spremembe 32
Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. ponovno opozarja na ključno vlogo 
žensk v procesu demokratične tranzicije, 
izgradnje in krepitve države v procesih 
reševanja konfliktov, izgradnje miru in 
stabilizacije razmer; spodbuja Komisijo, 
Evropsko službo za zunanje delovanje in 
države AKP, naj s konkretnimi in 
prostovoljnimi politikami spodbujajo 
udeležbo žensk v pogajanjih in pri 
sprejemanju političnih in gospodarskih 
odločitev;
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Or. fr

Predlog spremembe 33
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 c. zatrjuje, da pri izvajanju prepovedi 
prisilnega ravnanja na področju spolnega 
in reproduktivnega zdravja, sprejete na 
mednarodni konferenci o prebivalstvu in 
razvoju v Kairu (MKPR), in ob 
upoštevanju pravno zavezujočih 
mednarodnih instrumentov človekovih 
pravic, pravnega reda Evropske unije in 
pristojnosti Unije na tem področju, Unija 
ne bi smela zagotavljati pomoči nobeni 
vladi, organizaciji ali programu, ki 
spodbuja, podpira ali sodeluje pri 
dejanjih, ki vključujejo kršenje človekovih 
pravic, kot so prisilna prekinitev 
nosečnosti, prisilna sterilizacija žensk in 
moških, določanje spola zarodka za izbiro 
spola pred rojstvom ali detomor, predvsem 
ko je pri takšnih dejanjih uporabljen 
psihološki, družbeni, gospodarski ali 
pravni pritisk;

Or. es

Predlog spremembe 34
Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poziva Komisijo, naj uporablja 
kazalnike uspešnosti iz evropskega 
akcijskega načrta za enakost med spoloma 
in opolnomočenje žensk v razvoju – 1) 
vsaj 80 % skladov mora vključevati 
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kazalnike o položaju žensk in moških, 2) 
vsaj 75 % vseh projektov ali programov 
mora biti opredeljenih tako, da je njihov 
glavni cilj enakost spolov (G-2) oziroma 
tako, da je enakost spolov pomemben cilj 
(G-1), in 3) vsaj 50 % večletnih okvirnih 
programov mora opredeljevati ukrepe v 
zvezi z enakostjo spolov;

Or. fr

Predlog spremembe 35
Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4d. poziva Komisijo, naj Evropskemu 
parlamentu predstavi doseženi napredek 
pri izvajanju evropskega akcijskega 
načrta za enakost med spoloma in 
opolnomočenje žensk v razvoju;

Or. fr


