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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по развитие да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Европейският съюз предоставя 
помощ за сътрудничество за развитие от 
1957 г. насам и е най-големият донор на 
официална помощ за развитие в света.

(2) Европейският съюз предоставя 
помощ за сътрудничество за развитие от 
1957 г. насам и е най-големият донор на 
официална помощ за развитие в света. 
Външната дейност на ЕС е 
необходимо да има широк отзвук и да 
бъде недвусмислена по отношение на 
ролята и участието на жените и 
момичетата в третите държави.

Or. en

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В рамките на Европейския 
консенсус за развитие равенството 
между половете се признава за цел 
само по себе си и се определя като 
един от петте основни принципа, от 
които се ръководи сътрудничеството 
за развитие.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Като се има предвид 
законодателната рамка на ЕС, както 
и фактът, че Европейската година на 
развитието (2015 г.) може да доведе 
до повишаване на обществената 
осведоменост и да привлече 
вниманието към ролята на ЕС за 
развитието в международен план, 
проблематиката, свързана с 
равенството между половете, следва 
да бъде предмет на задълбочено 
разглеждане.

Or. en

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Насилието, основано на пола, 
продължава да бъде широко 
разпространено явление в световен 
план, което оказва силно негативно 
въздействие върху живота и здравето 
на жените и момичетата и има 
значителни социално-икономически 
последици. Изнасилвания и други 
форми на сексуално насилие се 
извършват в многобройни ситуации и 
също така те все повече се използват 
като военна тактика с цел 
унижаване и упражняване на власт.

Or. en
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Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) 2015 г. следва да бъде 
емблематична година от ключово 
значение, тъй като тя е последната 
година за постигане на съвместно 
договорените Цели на хилядолетието за 
развитие, предоставяйки по този начин 
уникална възможност да се направи 
равносметка на международните 
ангажименти от 2000 г. 2015 г. ще бъде 
и годината, в която следва да се вземе 
важно международно решение относно 
рамката за развитие, която ще замени 
рамката на ЦХР през следващите 
десетилетия.

(11) 2015 г. следва да бъде 
емблематична година от ключово 
значение, тъй като тя е последната 
година за постигане на съвместно 
договорените Цели на хилядолетието за 
развитие, предоставяйки по този начин 
уникална възможност да се направи 
равносметка на международните 
ангажименти от 2000 г., включително 
на ангажиментите с подчертан 
акцент върху равенството между 
половете и участието на жените, 
които са от съществено значение за 
постигането на Целите на 
хилядолетието за развитие (ЦХР).  
2015 г. ще бъде и годината, в която 
следва да се вземе важно международно 
решение относно рамката за развитие, 
която ще замени рамката на ЦХР през 
следващите десетилетия.

Or. en

Изменение 6

Предложение за решение
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) В съобщението на Комисията 
от 2007 г. относно равенството 
между половете и участие на 
жените в сътрудничеството за 
развитие, както и в свързаните с него 
заключения на Съвета, беше отправен 
призив за насърчаване на целите и 
показателите във връзка с 
равенството между половете чрез 
възлагане за тази цел на ясни задачи и 
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отговорности на водещите донори 
във всички сектори.

Or. en

Изменение 7

Предложение за решение
Член 2 – тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- да стимулира активния интерес на 
гражданите на ЕС и да укрепи 
водещата роля на ЕС по отношение 
на насърчаването на равенството 
между половете и участието на 
жените в развитието; да повиши 
осведомеността и да насърчи 
дебатите относно 
сътрудничеството и борбата срещу 
насилието срещу жени, защитата на 
жените по време на въоръжени 
конфликти и на война, участието на 
жените в процесите на изграждане 
на мира, възстановяването след 
конфликти, овластяването на 
жените посредством собствеността 
върху земята, икономическите 
дейности в рамките на малките и 
средните предприятия и 
политическата ангажираност;

Or. en


