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AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru dezvoltare, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Uniunea Europeană acordă ajutor în 
domeniul cooperării pentru dezvoltare din 
1957 și este cel mai mare donator de ajutor 
oficial pentru dezvoltare din lume.

(2) Uniunea Europeană acordă ajutor în 
domeniul cooperării pentru dezvoltare din 
1957 și este cel mai mare donator de ajutor 
oficial pentru dezvoltare din lume. 
Acțiunea externă a Uniunii Europene 
trebuie să fie vizibilă și clară în ceea ce 
privește rolul și emanciparea femeilor și a 
fetelor din țările terțe.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Consensul european privind 
dezvoltarea recunoaște egalitatea de gen 
drept un obiectiv în sine și o consideră 
unul dintre cele cinci principii esențiale 
ale cooperării pentru dezvoltare.

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Având în vedere cadrul legislativ al 
UE și faptul că Anul european pentru 
dezvoltare 2015 poate să asigure o mai 
mare sensibilizare a publicului și poate să 
pună în centrul atenției rolul UE în 
domeniul dezvoltării internaționale, ar 
trebui să se analizeze în profunzime 
aspectul dimensiunii de gen .

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Violența pe criterii de gen rămâne un 
fenomen răspândit la nivel global, care 
are efecte negative importante asupra 
vieții și sănătății femeilor și a fetelor, 
precum și consecințe socio-economice 
semnificative. Violul și alte forme de 
violență sexuală sunt comise în multe 
contexte și sunt, de asemenea, din ce în ce 
mai utilizate ca tactică de război în 
vederea umilirii și a dominării.

Or. en



PA\1004124RO.doc 5/6 PE519.683v01-00

RO

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Anul 2015 ar trebui să fie un an 
emblematic și esențial întrucât este ultimul 
an în care se pot realiza Obiectivele de 
dezvoltare ale mileniului stabilite în mod 
colectiv, oferind astfel o oportunitate unică 
pentru a analiza angajamentele 
internaționale din 2000. 2015 va fi, de 
asemenea, anul în care ar trebui luată o 
decizie internațională majoră privind 
cadrul de dezvoltare care va înlocui cadrul 
ODM în deceniile următoare.

(11) Anul 2015 ar trebui să fie un an 
emblematic și esențial întrucât este ultimul 
an în care se pot realiza Obiectivele de 
dezvoltare ale mileniului stabilite în mod 
colectiv, oferind astfel o oportunitate unică 
pentru a analiza angajamentele 
internaționale din 2000, inclusiv 
angajamentele care prevăd menținerea 
atenției asupra egalității de gen și a 
emancipării femeilor, care sunt esențiale 
pentru realizarea Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului (ODM). 2015 va 
fi, de asemenea, anul în care ar trebui luată 
o decizie internațională majoră privind 
cadrul de dezvoltare care va înlocui cadrul 
ODM în deceniile următoare.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Comunicarea Comisiei din 2007 
privind egalitatea între sexe și 
emanciparea femeilor în cadrul 
cooperării pentru dezvoltare și concluziile 
Consiliului pe această temă au solicitat 
promovarea unor obiective și indicatori 
privind egalitatea de gen prin atribuirea 
unor sarcini și responsabilități clare în 
domeniu donatorilor principali din toate 
sectoarele.

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de decizie
Articolul 2 - liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- de a stimula interesul activ al cetățenilor 
europeni și de a consolida rolul de lider al 
UE în promovarea egalității de gen și a 
emancipării femeilor în cadrul dezvoltării, 
de a sensibiliza și de a stimula dezbaterea 
privind cooperarea și combaterea 
violenței împotriva femeilor, protejarea 
femeilor în cazul conflictelor armate și pe 
timp de război, precum și cu privire la 
participarea femeilor la procesele de 
consolidare a păcii, reconstrucția 
postconflict, emanciparea femeilor prin 
deținerea de proprietăți funciare, 
participarea la activități economice în 
cadrul IMM-urilor, precum și cu privire 
la angajamentul politic al acestora;

Or. en


