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Изменение 1
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. изтъква, че в сферата на 
външните отношения равното 
третиране на мъжете и жените има 
както количествено, така и 
качествено измерение, което изисква 
да се гледа отвъд показателите за 
броя на персонала и контролните 
списъци, както и насочване на 
вниманието към въпроса как 
равнопоставеността между половете 
може активно да допринесе за 
ефективността и успеха на 
политиките и мисиите на ЕС;

Or. en

Изменение 2
Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. призовава Съвета да определи 
европейски пратеник по правата на 
жените, който да работи за 
засилване на ангажимента на ЕС за 
овластяването на жените във 
външната политика и политиката за 
развитие;

Or. en
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Изменение 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. изтъква, че макар и назначаването 
на съветници по въпросите на 
социалния пол в операцията на ЕПСО 
да представлява важна стъпка 
напред, основните предизвикателства 
все още са отсъствието на конкретна 
политика на ЕС в сферата на 
равното третиране на мъжете и 
жените, най-вече политика, 
адаптирана към свързаните със 
сигурността аспекти; недостатъчно 
разбиране и осведоменост по 
отношение на въпросите на
социалния пол и/ или нежеланието да 
се отчете тяхното значение, както и 
липса на предварителни действия в 
сферата на социалния пол;

Or. en

Изменение 4
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. подчертава, че изнасилването и 
сексуалното насилие се използват 
като военно оръжие; подчертава, че 
за тези деяния следва да се прилагат 
наказания като за военни 
престъпления и престъпления срещу 
човечеството; призовава за повече 
програми за оказване на подкрепа на 
жертвите;
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Or. en

Изменение 5
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. приветства назначаването на 
съветник по въпросите на социалния 
пол при почти всички мисии на 
ЕПСО, в съответствие със 
заключенията на Съвета от ноември 
20061; при все това подчертава, че 
липсата на бюджетни редове за 
дейности в сферата на социалния пол 
при финансирането на мисиите на 
ЕПСО може да попречи на тяхната 
работа; в това отношение призовава 
за предоставянето на адекватни 
финансови средства и предвиждането 
на персонал на пълно работно време и 
изтъква, че въпросите на социалния 
пол следва да бъдат представлявани 
на всички командни равнища, както в 
Брюксел, така и на местата на 
операциите;

Or. en

Изменение 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. отбелязва, че понастоящем се 
полагат сериозни усилия за 
прилагането на интегриран подход за 
равно третиране на жените и 
мъжете в културата на сигурност и 
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отбрана на ЕПСО, включително 
посредством разработването на 
количествено измерение на равното 
третиране на мъжете и жените в 
ЕПСО (например посредством 
въпросници, разработване на 
контролни списъци, проследяване на 
броя на мъжете и жените в операции 
на ЕПСО, и т. н.); при все това 
подчертава необходимостта от 
разработването на концептуална 
рамка за разбирането на социално-
икономическия контекст, в който се 
разгръщат мисиите на ЕПСО 
(например конфликтни райони) и 
проявяване на интерес по въпросите 
на социалния пол при 
осъществяването на 
операциите/програмите;

Or. en

Изменение 7
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. отбелязва, че понастоящем 
жените заемат едва два от 16-те 
поста на представители и пратеници 
на ЕС, назначени от ГС/ВП Javier 
Solana; припомня поетия от Съвета 
ангажимент да подобри 
съотношението между броя на 
мъжете и жените в операциите на 
ЕПСО, също и на високо управленско 
равнище, и призовава държавите-
членки да номинират повече жени 
кандидати за предстоящи назначения 
по линия на ОВППС/ЕПСО, по-
специално за постовете на специални 
представители на ЕС и ръководител 
на мисия;
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Изменение 8
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Проектостановище
Параграф 3 в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. изтъква значението на взетите по 
време на мисии на ЕС поуки, а именно, 
че въпросите на социалния пол следва 
да бъдат включвани в операциите още 
при проучвателната фаза и да бъдат 
представяни по ясен, конкретен и 
практичен начин; изтъква, че 
обучението по въпросите на 
социалния пол следва да се установява 
преди разполагането на персонала, а 
съответните центрове следва да 
бъдат определяни колкото се може 
по-рано и на базата на специфични 
критерии; освен това подчертава 
значението на периодичното 
докладване по проблемите на 
социалния пол, така че да се 
упражнява контрол върху 
напредването на мисиите при 
интегрирането на аспектите на 
социалния пол в тях и да се извършва 
оценка на положението в областта 
на операциите;

Or. en

Изменение 9
Maria Petre

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. изразява задоволство, че в 
стратегическите документи за страни и 
региони и в националните 
ориентировъчни програми системно се 
включва позоваване на равенството 
между половете и правата на жените; 
посочва необходимостта от включване в 
програмирането на всестранен подход 
за жените в региони на конфликт и 
укрепване на мира и приканва 
Комисията да модернизира измерението 
на пола в отрасловите области на 
предоставяните от нея помощи в 
рамките на сътрудничеството за 
развитие, като например правосъдие, 
управление, здравеопазване и 
образование;

4. Не се отнася до българския текст

Or. ro

Изменение 10
Ana Maria Gomes

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява задоволство, че в 
стратегическите документи за страни и 
региони и в националните 
ориентировъчни програми системно се 
включва позоваване на равенството 
между половете и правата на жените; 
посочва необходимостта от включване в 
програмирането на всестранен подход 
за жените в региони на конфликт и 
укрепване на мира и приканва 
Комисията да модернизира измерението 
на пола в отрасловите области на 
предоставяните от нея помощи в 
рамките на сътрудничеството за 
развитие, като например правосъдие, 

4. изразява задоволство, че в 
стратегическите документи за страни и 
региони и в националните 
ориентировъчни програми системно се 
включва позоваване на равенството 
между половете и правата на жените, но 
в същото време изразява съжаление, 
че социалният пол често се споменава 
като повсеместен въпрос, без каквото 
и да било позоваване на специфични 
действия, фиксирани цели и срокове 
или разпределен бюджет; посочва 
необходимостта от включване в 
програмирането на всестранен подход 
за жените в региони на конфликт и 
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управление, здравеопазване и 
образование;

укрепване на мира и приканва 
Комисията да модернизира измерението 
на пола в отрасловите области на 
предоставяните от нея помощи в 
рамките на сътрудничеството за 
развитие, като например правосъдие, 
управление, здравеопазване и 
образование;

Or. en

Изменение 11
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява задоволство, че в 
стратегическите документи за страни и 
региони и в националните 
ориентировъчни програми системно се 
включва позоваване на равенството 
между половете и правата на жените; 
посочва необходимостта от включване в 
програмирането на всестранен подход 
за жените в региони на конфликт и 
укрепване на мира и приканва 
Комисията да модернизира измерението 
на пола в отрасловите области на 
предоставяните от нея помощи в 
рамките на сътрудничеството за 
развитие, като например правосъдие, 
управление, здравеопазване и 
образование;

4. изразява задоволство, че в 
стратегическите документи за страни и 
региони и в националните 
ориентировъчни програми системно се 
включва позоваване на равенството 
между половете и правата на жените; 
посочва необходимостта от включване в 
програмирането на всестранен подход 
за жените в региони на конфликт и 
укрепване на мира и приканва 
Комисията да модернизира измерението 
на пола в отрасловите области на 
предоставяните от нея помощи в 
рамките на сътрудничеството за 
развитие, като например правосъдие, 
управление, здравеопазване и 
образование; настоятелно призовава в 
бъдещите стратегии да бъдат 
включени специфични дейности и 
цели, свързани с въпросите на 
социалния пол;

Or. es
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Изменение 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. изразява своята убеденост, че 
планирането на мисиите на ЕПСО 
следва да взима под внимание 
включването на местните женски 
организации в мирния процес, за да се 
оползотвори специфичният принос, 
който те могат да дадат, и да се 
отчетат конкретните форми, под 
които жените биват засегнати от 
конфликтите;

Or. en

Изменение 13
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. изтъква необходимостта от 
прилагането на интегриран подход 
при свързаните със социалния пол 
съображения в стремежа към мир, 
предотвратяването и разрешаването 
на конфликти, мироопазващите 
операции, рехабилитацията и 
възстановяването след конфликтите 
и да се гарантира, че свързаните със 
социалния пол компоненти се 
отчитат във всички програми в тази 
сфера;

Or. en
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Изменение 14
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. подчертава, че понастоящем 
квотите представляват необходимо 
средство за гарантиране на 
равенството между мъжете и 
жените в мисии в сферата на 
мироопазването и сигурността, при 
вземането на решения в контекста на 
национални и международни процеси 
на възстановяване, за да се гарантира 
политическото присъствие на 
жените на масата на преговорите; 
призовава поне 40 % от лицата, 
участващи в мирния процес като 
цяло, да бъдат жени, като този 
процент следва да бъде валиден в 
сферата на посредничеството, 
мироопазването, омиротворяването, 
изграждането на мира и 
предотвратяването на конфликти, 
включително при задачи по 
информиране и наблюдение, както и 
при мирни преговори;

Or. en

Изменение 15
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. изтъква значението на 
прилагането на интегриран подход 
при свързаните със социалния пол 
съображения в политиките на 
сътрудничество за добросъседство и 



PE418.358v01-00 12/15 AM\764240BG.doc

BG

развитие, с оглед постигането на 
равенство между половете и 
овластяване на жените, като 
ключово средство за подобряването 
на правата на човека и за борба с 
бедността;

Or. es

Изменение 16
Maria Petre

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че всички финансови 
инструменти относно политиките на ЕС 
в областта на външните отношения, 
разширяването и развитието включват 
повсеместно позоваване на равенството 
между половете и правата на жените, но 
изглежда, че заделените финансови и 
човешки ресурси не са достатъчни; 
приканва Комисията да консолидира 
бюджетирането във връзка с пола в тези 
области на политика и да осигури 
целеви финансови средства за 
въпросите на пола.

5. отбелязва, че всички финансови 
инструменти относно политиките на ЕС 
в областта на външните отношения, 
разширяването и развитието включват 
повсеместно позоваване на равенството 
между половете и правата на жените, но 
изглежда, че заделените финансови и 
човешки ресурси не са достатъчни; 
приканва Комисията да консолидира 
бюджетирането във връзка с пола в тези 
области на политика и да осигури 
целеви финансови средства за 
въпросите на пола.в разумни срокове;

Or. ro

Изменение 17
Ana Maria Gomes

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че всички финансови 
инструменти относно политиките на ЕС 
в областта на външните отношения, 

5. отбелязва, че всички финансови 
инструменти относно политиките на ЕС 
в областта на външните отношения, 
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разширяването и развитието включват 
повсеместно позоваване на равенството 
между половете и правата на жените, но 
изглежда, че заделените финансови и 
човешки ресурси не са достатъчни; 
приканва Комисията да консолидира 
бюджетирането във връзка с пола в тези 
области на политика и да осигури 
целеви финансови средства за 
въпросите на пола.

разширяването и развитието включват 
повсеместно позоваване на равенството 
между половете и правата на жените, но 
изглежда, че заделените финансови и 
човешки ресурси не са достатъчни; 
приканва Комисията да консолидира 
бюджетирането във връзка с пола в тези 
области на политика, да осигури целеви 
финансови средства за въпросите на 
пола и да разработи индикатори и 
критерии, които биха помогнали при 
изчисляването на резултатите;

Or. en

Изменение 18
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. изтъква, че ефективният 
интегриран подход за равно 
третиране на мъжете и жените 
изисква по-добра координация между 
донори и участници, механизми за 
отчетност и по-голям собствен 
принос към процеса на развитие от 
страна на националните 
правителства; в това отношение 
подчертава добавената стойност на 
партньорството между ЕО и ООН за 
равенство между половете за 
развитие и мир, както и това на 
бюджетните инициативи, 
отчитащи свързаните със социалния 
пол проблеми; приветства 
създаването на оперативна група 
относно жените, мира и 
сигурността, предвидено във 
всеобхватния подход спрямо 
прилагането от ЕС на Резолюции 
1325 и 1820 на Съвета за сигурност на 
ООН;
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Or. en

Изменение 19
Ana Maria Gomes

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. изразява съжаление във връзка с 
недостатъчните инвестиции от 
страна на Комисията, в рамките на 
политиките й за развитие, в здравето 
на момичетата и жените, както и в 
сектора на здравеопазването; 
изтъква, че според специалния доклад 
на Сметната палата относно 
помощите за развитие, предоставяни 
от ЕО за здравни услуги в Африка 
(януари 2009 г.), помощите за 
здравния сектор в Субсахарска 
Африка не са се увеличавали от 2000 г. 
насам като процент от общото 
подпомагане от страна на ЕО в 
сферата на здравеопазването; 
призовава Комисията съществено да 
увеличи инвестициите в сектора на 
здравеопазването, по-специално що се 
отнася до ЦХР 5 и сексуалното и 
репродуктивно здраве;

Or. en

Изменение 20
Ana Maria Gomes

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. изразява загриженост за това как 
Комисията смята да изпълни 
ангажимента си за предоставяне на 
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20% от помощите на Европейската 
общност за първично здравеопазване и 
основно образование; подчертава 
значението на образованието за 
момичетата, както и това на 
образованието, свързано с въпросите 
на социалния пол, както за 
момичетата, така и за момчетата; 
ето защо призовава за засилена 
подкрепа за образоването в сферата 
на социалния пол в програмите на ЕО 
за предоставяне на помощи;

Or. en


	764240bg.doc

