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Amendamentul 1
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că, în timp ce integrarea 
perspectivei de gen în domeniul relațiilor 
externe prezintă o dimensiune atât 
cantitativă, cât și calitativă, ceea ce 
impune depășirea unei perspective bazate 
pe efectivele de personal și listele de 
control și analizarea, în paralel, a 
modului în care perspectiva de gen poate 
contribui activ la eficacitatea și succesul 
politicilor și misiunilor UE;

Or. en

Amendamentul 2
Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită Consiliului să desemneze un 
reprezentant european pentru drepturile 
femeii care să consolideze angajamentul 
UE privind responsabilizarea femeilor în 
cadrul politicii externe și de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că, deși s-au înregistrat 
progrese prin numirea consilierilor pe 
probleme de gen în cadrul operațiunilor 
PESC, principala provocare o constituie 
încă lipsa unei politici concrete a UE în 
materie de gen, în special a unei politici 
adaptate să abordeze aspectele legate de 
securitate, lipsa de înțelegere a 
chestiunilor legate de gen și a 
sensibilizării la aceste chestiuni și/sau 
refuzul de a ține seama de importanța 
acestui aspect și lipsa pregătirii prealabile 
privind problematica genului; 

Or. en

Amendamentul 4
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că violul și violența sexuală 
sunt utilizate ca armă de război; 
subliniază că acestea ar trebui pedepsite 
drept crime de război și crime împotriva 
umanității; solicită mai multe programe 
de sprijin pentru victime;

Or. en

Amendamentul 5
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. salută numirea unui consilier pe 
probleme de gen în aproape toate 
misiunile PESC, în conformitate cu 
concluziile Consiliului din noiembrie 
20061; subliniază, cu toate acestea, că 
lipsa liniilor bugetare pentru activitățile 
legate de gen în finanțarea misiunilor 
PESC poate submina munca acestor 
consilieri; solicită furnizarea în acest scop 
a unor resurse financiare 
corespunzătoare și a unui personal cu 
normă întreagă și subliniază că 
problemele de gen ar trebui să fie descrise 
la toate nivelurile decizionale, atât la 
Bruxelles, cât și în teatrul de operațiuni;

Or. en

Amendamentul 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că sunt depuse în prezent 
eforturi susținute pentru integrarea 
abordării care ține cont de egalitatea de 
gen în cadrul culturii de securitate și 
apărare a PESC, inclusiv prin dezvoltarea 
dimensiunii cantitative a perspectivei de 
gen în cadrul PESC (de exemplu, prin 
intermediul chestionarelor, prin 
elaborarea unor liste de control, 
contabilizarea numărului de bărbați și 
femei care participă la operațiunile 
PESC, etc.); subliniază, cu toate acestea, 
necesitatea dezvoltării unui cadru 

                                               
1 Concluziile Consiliului Afaceri Generale și Relații Externe (CAGRE) din cadrul Consiliului Uniunii Europene 
– Document al Secretariatului (14884/1/06 Rev1) privind promovarea egalității de gen și a integrării perspectivei 
de gen în gestionarea crizelor: www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/91617.pdf
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conceptual calitativ pentru înțelegerea 
contextului socio-economic în care se 
desfășoară misiunile PESC (de exemplu, 
zone de conflict) și a preocupărilor 
referitoare la perspectiva de gen în 
procesul de implementare a 
operațiunilor/programelor;

Or. en

Amendamentul 7
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. constată că femeile dețin în prezent 
doar două din cele 16 posturi de 
reprezentanți și trimiși speciali ai UE 
numiți de Înaltul Reprezentant/Secretarul 
General Javier Solana; reamintește 
angajamentul Consiliului de a îmbunătăți 
echilibrul de gen în cadrul operațiunilor 
PESC, inclusiv în ceea ce privește 
posturile de conducere la nivel superior, și 
solicită statelor membre să desemneze mai 
mulți candidați femei pentru viitoarele 
misiuni PESC/PESA, în special pentru 
posturile de Reprezentant Special al UE și 
de șef al misiunii;

Or. en

Amendamentul 8
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. subliniază importanța experienței 
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acumulate în cadrul misiunilor UE, și 
anume a faptului că perspectiva de gen 
trebuie să fie deja integrată în faza de 
cercetări și să fie descrisă în mod clar, 
concret și practic; formarea privind 
problematica genului ar trebui să aibă loc 
înainte de desfășurarea personalului, iar 
punctele-cheie referitoare la gen ar trebui 
selecționate și precizate cât mai curând 
posibil, pe baza unor criterii specifice; 
evidențiază și mai mult importanța 
rapoartelor periodice pe probleme de gen 
pentru ca astfel să poată fi analizate 
progresele înregistrate de către misiuni în 
integrarea perspectivei de gen și pentru a 
evalua situația privind chestiunile de gen 
în zona de operațiuni;

Or. en

Amendamentul 9
Maria Petre

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. își exprimă satisfacția că documentele 
strategice de țară si regiune și programele 
naționale orientative fac sistematic referire 
la egalitatea dintre genuri și drepturile 
femeii; relevă necesitatea de a incorpora în 
programare o abordare globală a 
problematicii femeilor aflate în conflict și 
a consolidării păcii și invită Comisia să 
integreze dimensiunea de gen în cadrul 
domeniilor sectoriale ale asistenței 
acordate pentru cooperare în vederea 
dezvoltării, cum sunt justiția, guvernanța, 
sănătatea și educația;

4. își exprimă satisfacția că documentele 
strategice de țară și regiune și programele 
naționale orientative fac sistematic referire 
la egalitatea dintre genuri și drepturile 
femeii; relevă necesitatea de a incorpora în 
programare o abordare globală a 
problematicii femeilor în zonele de conflict 
și a consolidării păcii și invită Comisia să 
integreze dimensiunea de gen în cadrul 
domeniilor sectoriale ale asistenței 
acordate pentru cooperare în vederea 
dezvoltării, cum sunt justiția, guvernanța, 
sănătatea și educația;

Or. ro
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Amendamentul 10
Ana Maria Gomes

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. își exprimă satisfacția că documentele 
strategice de țară si regiune și programele 
naționale orientative fac sistematic referire 
la egalitatea dintre genuri și drepturile 
femeii; relevă necesitatea de a incorpora în 
programare o abordare globală a 
problematicii femeilor aflate în conflict și a 
consolidării păcii și invită Comisia să 
integreze dimensiunea de gen în cadrul 
domeniilor sectoriale ale asistenței 
acordate pentru cooperare în vederea 
dezvoltării, cum sunt justiția, guvernanța, 
sănătatea și educația;

4. își exprimă satisfacția că documentele 
strategice de țară si regiune și programele 
naționale orientative fac sistematic referire 
la egalitatea dintre genuri și drepturile 
femeii dar, în același timp, regretă că 
problematica genului este adesea 
menționată ca o chestiune transversală, 
fără nici o indicație referitoare la acțiuni 
concrete, obiective precise și termene 
stabilite sau bugete alocate; relevă 
necesitatea de a incorpora în programare o 
abordare globală a problematicii femeilor 
aflate în conflict și a consolidării păcii și 
invită Comisia să integreze dimensiunea de 
gen în cadrul domeniilor sectoriale ale 
asistenței acordate pentru cooperare în 
vederea dezvoltării, cum sunt justiția, 
guvernanța, sănătatea și educația;

Or. en

Amendamentul 11
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. își exprimă satisfacția că documentele 
strategice de țară si regiune și programele 
naționale orientative fac sistematic referire 
la egalitatea dintre genuri și drepturile 
femeii; relevă necesitatea de a incorpora în 
programare o abordare globală a 
problematicii femeilor aflate în conflict și a 
consolidării păcii și invită Comisia să 
integreze dimensiunea de gen în cadrul 

4. își exprimă satisfacția că documentele 
strategice de țară si regiune și programele 
naționale orientative fac sistematic referire 
la egalitatea dintre genuri și drepturile 
femeii; relevă necesitatea de a incorpora în 
programare o abordare globală a 
problematicii femeilor aflate în conflict și a 
consolidării păcii și invită Comisia să 
integreze dimensiunea de gen în cadrul 



AM\764240RO.doc 9/14 PE418.358v01-00

RO

domeniilor sectoriale ale asistenței 
acordate pentru cooperare în vederea 
dezvoltării, cum sunt justiția, guvernanța, 
sănătatea și educația;

domeniilor sectoriale ale asistenței 
acordate pentru cooperare în vederea 
dezvoltării, cum sunt justiția, guvernanța, 
sănătatea și educația; solicită insistent ca 
viitoarele strategii să includă activități și 
obiective specifice privind aspectele de 
gen;

Or. es

Amendamentul 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. își exprimă convingerea că 
planificarea misiunilor PESC ar trebui să 
prevadă includerea organizațiilor locale 
ale femeilor în procesul de pace, pentru a 
consolida contribuția specifică pe care 
acestea sunt în măsură să o aducă și 
pentru a recunoaște modurile specifice în 
care femeile sunt afectate de conflicte;

Or. en

Amendamentul 13
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază necesitatea integrării 
considerentelor legate de gen în căutarea 
soluțiilor de menținere a păcii, de 
prevenire și soluționare a conflictelor, în 
cadrul operațiunilor de menținere a păcii, 
de reabilitare și reconstrucție post-conflict 
și a garantării luării în considerare a 
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componentei de gen în cadrul tuturor 
programelor din acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 14
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază faptul că, în prezent, cotele 
reprezintă un mijloc indispensabil de 
garantare a egalității de gen în cadrul 
misiunilor de pace și securitate, în luarea 
deciziilor în procesul de reconstrucție la 
nivel național și internațional, pentru 
asigurarea prezenței politice a femeilor la 
masa negocierilor; solicită ca cel puțin 
40% dintre persoanele implicate în 
întregul proces de pace să fie femei; 
această cifră ar trebui să se aplice pentru 
medierea, instaurarea, menținerea și 
consolidarea păcii și prevenirea 
conflictelor, inclusiv pentru sarcinile de 
informare și observare și în negocierile de 
pace;

Or. en

Amendamentul 15
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază importanța integrării 
considerentelor legate de gen în politicile 
de vecinătate și de cooperare pentru 
dezvoltare în vederea realizării egalității 
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de gen și a emancipării femeilor ca 
instrument principal de îmbunătățire a 
situației drepturilor omului și de 
combatere a sărăciei;

Or. es

Amendamentul 16
Maria Petre

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. remarcă faptul că toate instrumentele 
financiare legate de politicile de extindere 
și dezvoltare și de relațiile externe ale UE 
cuprind o referință generală la egalitatea 
dintre genuri și la drepturile femeii, cu 
toate că resursele financiare și umane 
alocate nu par să fie adecvate; invită 
Comisia să-și consolideze bugetul destinat 
acestor domenii politice, alocând fonduri 
pentru soluționarea problematicii legate de 
gen.

5. remarcă faptul că toate instrumentele 
financiare legate de politicile de extindere 
și dezvoltare și de relațiile externe ale UE 
cuprind o referință generală la egalitatea 
dintre genuri și la drepturile femeii, cu 
toate că resursele financiare și umane 
alocate nu par să fie adecvate; invită 
Comisia să-și consolideze bugetul destinat 
acestor domenii de politică, alocând 
fonduri pentru soluționarea problematicii 
legate de gen într-un interval de timp 
rezonabil;

Or. ro

Amendamentul 17
Ana Maria Gomes

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. remarcă faptul că toate instrumentele 
financiare legate de politicile de extindere 
și dezvoltare și de relațiile externe ale UE 
cuprind o referință generală la egalitatea 
dintre genuri și la drepturile femeii, cu 
toate că resursele financiare și umane 

5. remarcă faptul că toate instrumentele 
financiare legate de politicile de extindere 
și dezvoltare și de relațiile externe ale UE 
cuprind o referință generală la egalitatea 
dintre genuri și la drepturile femeii, cu 
toate că resursele financiare și umane 
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alocate nu par să fie adecvate; invită 
Comisia să-și consolideze bugetul destinat 
acestor domenii politice, alocând fonduri 
pentru soluționarea problematicii legate de 
gen.

alocate nu par să fie adecvate; invită 
Comisia să-și consolideze bugetul destinat 
acestor domenii de politică, alocând 
fonduri pentru soluționarea problematicii 
legate de gen și dezvoltând indicatori și 
valori de referință care să permită 
cuantificarea rezultatelor;

Or. en

Amendamentul 18
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că integrarea eficace a 
perspectivei de gen impune o coordonare 
consolidată între donatori și actori, 
mecanisme de responsabilizare și 
asimilarea de către guvernele naționale a 
procesului de dezvoltare; evidențiază, în
acest sens, valoarea adăugată a 
Parteneriatului CE/ONU privind 
egalitatea între sexe pentru dezvoltare și 
pace și a inițiativelor de integrare a 
egalității de gen în alocarea bugetară; 
salută crearea unui grup operativ privind 
femeile, pacea și securitatea, prevăzută în 
cadrul abordării globale privind 
transpunerea în legislația UE a 
rezoluțiilor 1325 și 1820 ale Consiliului 
de Securitate al ONU;

Or. en

Amendamentul 19
Ana Maria Gomes

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. regretă că Comisia nu investește, în 
cadrul politicilor de dezvoltare, pentru 
sănătatea fetelor și a femeilor, precum și 
pentru sectorul sănătății; subliniază că, în 
conformitate cu Raportul special al Curții 
Europene de Conturi privind ajutorul 
pentru dezvoltare acordat de CE în 
domeniul serviciilor de sănătate în Africa 
Subsahariană (ianuarie 2009), alocațiile 
pentru sectorul de sănătate din Africa 
Subsahariană nu au crescut din 2000 ca 
proporție din totalul asistenței CE pentru 
dezvoltare în domeniul sănătății; solicită 
Comisiei să crească în mod substanțial 
investițiile în sectorul de sănătate, în 
special în domeniul ODM5 și al sănătății 
sexuale și reproductive;

Or. en

Amendamentul 20
Ana Maria Gomes

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. este preocupat de modul în care 
Comisia intenționează să își respecte 
angajamentul de a aloca 20% din ajutorul 
CE pentru asistența medicală și educația 
de bază; subliniază importanța educației 
pentru fete și a educației fetelor și a 
băieților privind problematica genului și, 
prin urmare, solicită un sprijin sporit 
pentru educația privind problematica 
genului în cadrul programelor CE de 
asistență;

Or. en
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