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Poprawka 1
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wskazuje na fakt, że uwzględnienie 
problematyki równowagi płci w 
stosunkach zewnętrznych ma zarówno 
wymiar ilościowy jak i jakościowy i 
wymaga szerszego spojrzenia, 
nieograniczającego się jedynie do liczby 
pracowników i list kontrolnych, oraz 
skoncentrowania się na sposobie, w jaki 
problematyka równouprawnienia płci 
może aktywnie przyczynić się do 
skuteczności i powodzenia polityk i misji 
UE;

Or. en

Poprawka 2
Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Radę do powołania 
Europejskiego Pełnomocnika ds. Praw 
Kobiet, który wzmocni zaangażowanie UE 
w zakresie rozszerzenia uprawnień kobiet 
w polityce zagranicznej i rozwoju;

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

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że pomimo przełomu, który 
dokonał się w funkcjonowaniu EPBiO, 
wraz z powołaniem doradców ds. płci, 
głównymi wyzwaniami wciąż pozostają 
brak konkretnej polityki UE w zakresie 
równowagi płci, szczególnie polityki 
uwzględniającej kwestie bezpieczeństwa; 
brak zrozumienia problematyki płci oraz 
brak wiedzy w tym zakresie i/lub niechęć 
do wzięcia uwzględnienia wagi tej 
problematyki oraz brak szkoleń w zakresie 
problematyki płci przed rozmieszczeniem 
wojsk na misjach;

Or. en

Poprawka 4
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że gwałt oraz przemoc 
seksualną stosuje się  jako broń w czasie 
wojny; podkreśla, że powinny one 
podlegać karze, jako zbrodnie wojenne 
oraz zbrodnie przeciwko ludzkości; wzywa 
do większej ilości programów wsparcia  
dla ofiar;

Or. en
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Poprawka 5
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. z zadowoleniem przyjmuje powołanie, 
zgodnie z wnioskami Rady1 z listopada 
2006 r., doradcy ds. płci przy prawie 
wszystkich misjach EPBiO; pomimo to 
podkreśla, że brak linii budżetowych na 
działania związane z problematyką 
równouprawniania  płci w finansowaniu 
misji EPBiO może szkodzić  ich pracy; 
wzywa do zapewnienia odpowiednich 
środków finansowych oraz zatrudnienia 
pełnoetatowych pracowników 
zajmujących się tymi zagadnieniami oraz 
wskazuje na fakt, iż problematyka 
równowagi płci powinna być 
reprezentowana na wszystkich szczeblach 
zarządzania, zarówno w Brukseli jak i w 
strefie działań wojennych;

Or. en

Poprawka 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę na znaczne wysiłki 
podejmowane w celu włączenia podejścia 
uwzględniającego problematykę 
równouprawnienia płci do kultury 
bezpieczeństwa i obrony w ramach 

                                               
1 WNIOSKI Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych (GAERC) Rady Europejskiej – dokument 
Sekretariatu (14884/1/06 Wersja 1) w sprawie promowania równouprawnienia płci oraz włączenia problematyki 
równouprawnienia płci do głównego nurtu polityki w zakresie zarządzania kryzysowego. 
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/91617.pdf
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EPBiO, w tym poprzez stworzenie 
ilościowego wymiaru w zakresie 
uwzględniania problematyki równowagi 
płci w polityce w ramach EPBiO (np. 
poprzez kwestionariusze, tworzenie list 
kontrolnych, liczenie mężczyzn i kobiet 
zaangażowanych w działania EPBiO itd.); 
podkreśla, jednakże potrzebę stworzenia 
jakościowych ram pojęciowych 
pomagających w zrozumieniu kontekstu 
społeczno-ekonomicznego tam, gdzie 
rozmieszczane są misje EPBiO (czyli na 
obszarach konfliktu) oraz problematyki 
równouprawnienia płci podczas 
wdrażania działań/programów;

Or. en

Poprawka 7
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. zwraca uwagę na fakt, że kobiety 
obecnie piastują 2 spośród 16 funkcji 
przedstawicieli i wysłanników EU, 
powołanych przez sekretarza 
generalnego/wysokiego przedstawiciela 
Javiera Solanę; przypomina 
zaangażowanie Rady w poprawienie 
równowagi płci w działaniach EPBiO, 
także na poziomie wyższej kadry 
zarządzającej oraz wzywa państwa 
członkowskie do nominowania kobiet do 
przyszłych działań WPZiB/EPBiO, 
szczególnie na stanowiska specjalnych 
przedstawicieli UE oraz szefów misji;

Or. en
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Poprawka 8
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. podkreśla znaczenie wniosków 
wyciągniętych z misji UE, to znaczy faktu, 
że problematykę równouprawnienia płci 
należy uwzględniać w działaniach już na 
etapie badania okoliczności oraz 
prezentować ją w jasny, precyzyjny i 
praktyczny sposób; że należy stworzyć 
szkolenia dotyczące równouprawnienia 
płci przed wysłaniem pracowników na 
misje oraz że należy w najkrótszym 
możliwym czasie zdefiniować i określić 
kluczowe zagadnienia w zakresie 
równouprawnienia płci w oparciu o 
konkretne kryteria; co więcej podkreśla 
znaczenie sprawozdawczości okresowej 
poświęconej problematyce 
równouprawnienia płci, pozwalającej na 
kontrolę postępów misji w uwzględnianiu 
tej perspektywy oraz ocenę sytuacji w 
zakresie równouprawnienia płci na 
terenie działań wojennych;

Or. en

Poprawka 9
Maria Petre

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża zadowolenie z faktu, że krajowe 
i regionalne dokumenty strategiczne oraz 
krajowe programy orientacyjne 
systematycznie odnoszą się do równości 
płci i praw kobiet; wskazuje na potrzebę 
włączenia do programowania 

4. wyraża zadowolenie z faktu, że krajowe 
i regionalne dokumenty strategiczne oraz 
krajowe programy orientacyjne 
systematycznie odnoszą się do równości 
płci i praw kobiet; wskazuje na potrzebę 
włączenia do programowania 
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kompleksowego podejścia do kwestii roli 
kobiet w konfliktach i budowaniu pokoju 
oraz zwraca się do Komisji o uwypuklenie 
wymiaru płci w obszarach sektorowych 
pomocy w zakresie współpracy i rozwoju, 
takich jak sprawiedliwość, rządzenie, 
zdrowie i edukacja;

kompleksowego podejścia do kwestii roli 
kobiet na obszarach konfliktów i w 
budowaniu pokoju oraz zwraca się do 
Komisji o uwypuklenie wymiaru płci w 
obszarach sektorowych pomocy w zakresie 
współpracy i rozwoju, takich jak 
sprawiedliwość, rządzenie, zdrowie i 
edukacja;

Or. ro

Poprawka 10
Ana Maria Gomes

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża zadowolenie z faktu, że krajowe 
i regionalne dokumenty strategiczne oraz 
krajowe programy orientacyjne 
systematycznie odnoszą się do równości 
płci i praw kobiet; wskazuje na potrzebę 
włączenia do programowania 
kompleksowego podejścia do kwestii roli 
kobiet w konfliktach i budowaniu pokoju 
oraz zwraca się do Komisji o uwypuklenie 
wymiaru płci w obszarach sektorowych 
pomocy w zakresie współpracy i rozwoju, 
takich jak sprawiedliwość, rządzenie, 
zdrowie i edukacja;

4. wyraża zadowolenie z faktu, że krajowe 
i regionalne dokumenty strategiczne oraz 
krajowe programy orientacyjne 
systematycznie odnoszą się do równości 
płci i praw kobiet, ale jednocześnie wyraża 
ubolewanie, że problematyka 
równouprawnienia płci jest często 
traktowana, jako zagadnienie 
przekrojowe, bez wskazania konkretnych 
działań, zdefiniowania celów oraz 
harmonogramu lub przydzielenia budżetu; 
wskazuje na potrzebę włączenia do 
programowania kompleksowego podejścia 
do kwestii roli kobiet w konfliktach i 
budowaniu pokoju oraz zwraca się do 
Komisji o uwypuklenie wymiaru płci w 
obszarach sektorowych pomocy w zakresie 
współpracy i rozwoju, takich jak 
sprawiedliwość, rządzenie, zdrowie i 
edukacja;

Or. en
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Poprawka 11
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża zadowolenie z faktu, że krajowe 
i regionalne dokumenty strategiczne oraz 
krajowe programy orientacyjne 
systematycznie odnoszą się do równości 
płci i praw kobiet; wskazuje na potrzebę 
włączenia do programowania 
kompleksowego podejścia do kwestii roli 
kobiet w konfliktach i budowaniu pokoju 
oraz zwraca się do Komisji o uwypuklenie 
wymiaru płci w obszarach sektorowych 
pomocy w zakresie współpracy i rozwoju, 
takich jak sprawiedliwość, rządzenie, 
zdrowie i edukacja;

4. wyraża zadowolenie z faktu, że krajowe 
i regionalne dokumenty strategiczne oraz 
krajowe programy orientacyjne 
systematycznie odnoszą się do równości 
płci i praw kobiet; wskazuje na potrzebę 
włączenia do programowania 
kompleksowego podejścia do kwestii roli 
kobiet w konfliktach i budowaniu pokoju 
oraz zwraca się do Komisji o uwypuklenie 
wymiaru płci w obszarach sektorowych 
pomocy w zakresie współpracy i rozwoju, 
takich jak sprawiedliwość, rządzenie, 
zdrowie i edukacja; zdecydowanie wzywa 
do uwzględnienia celów i działań w 
zakresie problematyki równouprawnienia 
płci w przyszłych strategiach;

Or. es

Poprawka 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wyraża przekonanie, że podczas 
planowania misji w ramach EPBiO należy 
wziąć pod uwagę włączenie lokalnych 
organizacji kobiecych w proces pokojowy, 
aby wykorzystać swoisty wkład, jaki mogą 
one wnieść oraz uznać szczególny sposób, 
w jaki kobiety są dotknięte przez konflikt;

Or. en



PE418.358v01-00 10/14 AM\764240PL.doc

PL

Poprawka 13
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla potrzebę włączenia 
rozważań nad problematyką równowagi 
płci w dążeniu do pokoju, zapobieganiu 
konfliktom oraz ich rozwiązywaniu, 
działaniach związanych z utrzymaniem 
pokoju jak również adaptacji i odbudowie 
po zakończeniu konfliktu oraz 
zagwarantowania, że problematyka 
równowagi płci zostanie uwzględniona we 
wszystkich programach w tym zakresie;

Or. es

Poprawka 14
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla, że obecnie parytety są 
niezbędnym środkiem zapewniającym 
równouprawnienie płci w misjach 
pokojowych i bezpieczeństwa, w 
podejmowaniu decyzji w krajowych i 
międzynarodowych programach 
odbudowy, gwarantując polityczną 
obecność kobiet przy stole negocjacyjnym; 
wzywa, by kobiety stanowiły przynajmniej 
40% osób zaangażowanych w cały proces 
pokojowy, a liczba ta dotyczy działań w 
zakresie mediacji, utrzymania pokoju, 
tworzenia i budowania pokoju oraz 
zapobiegania konfliktom, w tym zadań 
informacyjnych i obserwacyjnych oraz 
negocjacji pokojowych;
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Or. en

Poprawka 15
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla znaczenie uwzględnienia 
problematyki równowagi płci w polityce  
współpracy sąsiedzkiej i na rzecz rozwoju 
w celu osiągnięcia równouprawnienia płci 
oraz zwiększenia uprawnień kobiet jako 
kluczowego środka poprawienia sytuacji 
w zakresie praw człowieka oraz 
zwalczania ubóstwa;

Or. es

Poprawka 16
Maria Petre

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że wszelkie instrumenty 
finansowe dotyczące stosunków 
zewnętrznych UE, rozszerzenia i polityki 
rozwoju zawierają przekrojowe odniesienie 
do równości płci i praw kobiet, chociaż 
przyznawane na to zasoby finansowe i 
ludzkie nie wydają się odpowiednie; 
zwraca się do Komisji o skonsolidowanie 
finansowania uwzględniającego kwestie 
płci w tych obszarach politycznych oraz do 
przeznaczenia finansowania na kwestie 
związane z płcią;

5. zauważa, że wszelkie instrumenty 
finansowe dotyczące stosunków 
zewnętrznych UE, rozszerzenia i polityki 
rozwoju zawierają przekrojowe odniesienie 
do równości płci i praw kobiet, chociaż 
przyznawane na to zasoby finansowe i 
ludzkie nie wydają się odpowiednie; 
zwraca się do Komisji o skonsolidowanie 
finansowania uwzględniającego kwestie 
płci w tych obszarach politycznych oraz do 
przeznaczenia finansowania na kwestie 
związane z płcią w rozsądnych ramach 
czasowych;

Or. ro
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Poprawka 17
Ana Maria Gomes

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że wszelkie instrumenty 
finansowe dotyczące stosunków 
zewnętrznych UE, rozszerzenia i polityki 
rozwoju zawierają przekrojowe odniesienie 
do równości płci i praw kobiet, chociaż 
przyznawane na to zasoby finansowe i 
ludzkie nie wydają się odpowiednie; 
zwraca się do Komisji o skonsolidowanie 
finansowania uwzględniającego kwestie 
płci w tych obszarach politycznych oraz do 
przeznaczenia finansowania na kwestie 
związane z płcią;

5. zauważa, że wszelkie instrumenty 
finansowe dotyczące stosunków 
zewnętrznych UE, rozszerzenia i polityki 
rozwoju zawierają przekrojowe odniesienie 
do równości płci i praw kobiet, chociaż 
przyznawane na to zasoby finansowe i 
ludzkie nie wydają się odpowiednie; 
zwraca się do Komisji o skonsolidowanie 
finansowania uwzględniającego kwestie 
płci w tych obszarach politycznych oraz do 
przeznaczenia finansowania na kwestie 
związane z płcią oraz do stworzenia 
wskaźników i wzorców, które pomogłyby 
w pomiarze wyników;

Or. en

Poprawka 18
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wskazuje, że skutecznie uwzględnienie 
problematyki równouprawnienia płci w 
polityce wymaga wzmocnionej 
koordynacji pomiędzy darczyńcami, a 
stronami, mechanizmów 
odpowiedzialności oraz zwiększonego 
udziału rządów krajowych w procesie 
rozwoju; podkreśla w tym kontekście, 
wartość dodaną KE/NZ na rzecz równości 
płci z myślą o rozwoju i pokoju oraz 
inicjatyw budżetowych związanych z 
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problematyką równouprawnienia płci; z 
zadowoleniem przyjmuje stworzenie grupy 
zadaniowej ds. kobiet, pokoju i 
bezpieczeństwa, przewidziane w spójnym 
podejściu do wdrożenia rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i 1820 w 
UE;

Or. en

Poprawka 19
Ana Maria Gomes

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wyraża ubolewanie nad brakiem 
inwestycji ze strony Komisji, w ramach jej 
polityki rozwoju, w zdrowie dziewcząt oraz 
kobiet oraz w służbę zdrowia; wskazuje na 
fakt, że zgodnie ze specjalnym 
sprawozdaniem Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego w sprawie wsparcia 
udzielanego przez Komisję na rozwój 
służby zdrowia w Afryce (styczeń 2009 r.) 
odsetek środków przypisanych w budżecie 
KE na wspieranie rozwoju służby zdrowia, 
przeznaczony na służbę zdrowia w Afryce 
subsaharyjskiej nie wzrósł od 2000 r.; 
wzywa komisję do znaczącego zwiększenia 
inwestycji w służbę zdrowia, w 
szczególności w MCR5 oraz zdrowie 
seksualne i reprodukcyjne;

Or. en

Poprawka 20
Ana Maria Gomes

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5b. wyraża zaniepokojenie sposobem, w 
który Komisja zamierza spełnić swoje 
zobowiązanie przeznaczenia 20% pomocy 
KE na podstawową opiekę medyczną oraz 
edukację; podkreśla znaczenie edukacji 
wśród dziewcząt oraz edukacji dziewcząt i 
chłopców w zakresie problematyki 
równouprawnienia płci i wzywa w związku 
z tym do zwiększenia wsparcia dla 
edukacji dotyczącej kwestii płci w ramach 
programów pomocowych KE;

Or. en
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