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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Desenvolvimento, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações 
no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A União Europeia tem vindo a 
proporcionar ajuda à cooperação para o 
desenvolvimento desde 1957 e constitui o 
principal doador mundial de ajuda pública 
ao desenvolvimento.

(2) A União Europeia tem vindo a 
proporcionar ajuda à cooperação para o 
desenvolvimento desde 1957 e constitui o 
principal doador mundial de ajuda pública 
ao desenvolvimento. A ação externa da 
UE tem de ser visível e clara no que diz 
respeito ao papel e à capacitação das 
mulheres e das raparigas nos países 
terceiros.

Or. en

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento reconhece que a 
igualdade dos géneros é um objetivo por si 
só e identifica-o como um dos cinco 
princípios essenciais da cooperação para 
o desenvolvimento.

Or. en
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Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Tendo em conta o quadro legislativo 
da União Europeia e, uma vez que o Ano 
Europeu para o Desenvolvimento poderá 
aumentar a sensibilização do público e 
colocar o papel da UE em matéria de 
desenvolvimento a nível internacional no 
centro das atenções, a dimensão de 
género deve ser seriamente tomada em 
consideração.

Or. en

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A violência com base no género 
continua a constituir um fenómeno global 
generalizado, com sérios efeitos negativos 
nas vidas e na saúde das mulheres e das 
raparigas e com consequências 
socioeconómicas significativas. A 
violação e outras formas de violência 
sexual são infligidas em muitos contextos 
e são cada vez mais utilizadas como uma 
tática de guerra de humilhação e de 
dominação.

Or. en
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Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O ano de 2015 será um ano 
emblemático e crucial uma vez que é o 
último ano para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio 
coletivamente aprovados, proporcionando 
assim uma oportunidade única para fazer o 
balanço dos compromissos internacionais 
desde 2000. Será igualmente o ano em que 
deve ser tomada uma importante decisão a 
nível internacional sobre o quadro de 
desenvolvimento que irá substituir o 
quadro dos ODM nas próximas décadas.

(11) O ano de 2015 será um ano 
emblemático e crucial uma vez que é o 
último ano para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio 
coletivamente aprovados, proporcionando 
assim uma oportunidade única para fazer o 
balanço dos compromissos internacionais 
desde 2000, designadamente os 
compromissos centrados na igualdade de 
géneros e na capacitação das mulheres, 
que são essenciais para a consecução dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio 
(ODM). Será igualmente o ano em que 
deve ser tomada uma importante decisão a 
nível internacional sobre o quadro de 
desenvolvimento que irá substituir o 
quadro dos ODM nas próximas décadas.

Or. en

Alteração 6

Proposta de decisão
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A Comunicação da Comissão 
sobre a igualdade de género e o 
empoderamento das mulheres no âmbito 
da cooperação para o desenvolvimento, de 
2007, e as correspondentes conclusões do 
Conselho solicitaram a promoção de 
objetivos e de indicadores relativos à 
igualdade dos géneros, atribuindo para tal 
tarefas e responsabilidades claras aos 
principais doadores em todos os setores. 
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Or. en

Alteração 7

Proposta de decisão
Artigo 2 – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- estimular o interesse ativo dos cidadãos 
da UE e reforçar o papel de liderança da 
UE na promoção da igualdade de géneros 
e da capacitação das mulheres no âmbito 
do desenvolvimento, sensibilizar a opinião 
pública e fomentar o debate sobre a 
cooperação e o combate à violência 
contra as mulheres, a proteção das 
mulheres em conflitos armados e em 
tempos de guerra, bem como a 
participação das mulheres nos processos 
de consolidação da paz, na reconstrução 
pós-conflito, a capacitação das mulheres 
através da aquisição de terras, das 
atividades económicas nas PME e do 
empenhamento político;

Or. en


