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Projekt poprawki 6570   === FEMM/6570=== 

 
Odpowiednia linia budżetowa : 04 01 04 05 
<< Przedłożone przez: Lissy Gröner, Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia >> 

------------------------------- 
Tom 4 (Sekcja 3) – Komisja 

Pozycja 04 01 04 05 Działania wspólnotowe w celu osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn – Wydatki 
na administrację i zarządzanie 

Zmień uwagi w następujący sposób: 
04 01 04 05 DB 2004 PDB 2005 DB 2005 POPRAWKA DB+POPRAWKA 

 Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 

Środki 370 000 370 000 400 000 400 000 400 000 400 000   400 000 400 000

Rezerwa     

Nagłówek: 
Działania wspólnotowe w celu osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn – Wydatki na administrację i 
zarządzanie 

Uwagi: 
Przed akapitem 

Do środków wymienionych w niniejszej pozycji należy dodać składki z ..........wydatkach w tej sekcji, które 
stanowi integralną część budżetu ogólnego.  

Zmień tekst w następujący sposób: 

Środek przeznaczony jest na pokrycie: 
— expenditure on technical and administrative assistance for the implementation of the Community 

measures to achieve equality between men and women. In this context, the appropriation in question 
may cover expenditure on temporary support staff (contractual agents, auxiliaries, seconded national 
experts, staff from agencies) employed at headquarters to perform the tasks of the technical assistance 
office, wydatki na pomoc techniczną i administracyjną, którą Komisja musi delegować na agencję 
wdrożeniową rządzoną prawem wspólnotowym. W tym kontekście przedmiotowy środek może 
pokrywać wydatki na czasowy personel wsparcia (agenci kontraktowi, oddelegowani eksperci krajowi, 
personel pomocniczy, personel agencyjny) zatrudniony w centrali do realizacji zadań biura wsparcia 
technicznego; 

— wydatki na czasowy personel wsparcia w centrali, ograniczone do kwoty 370 000 euro , odpowiadajacej 
w przybliżeniu czterem osobo-latom. Preliminarz ten oparto na rocznym koszcie jednostkowym osobo-
roku, którego 97% stanowi wynagrodzenie personelu a 3% koszt szkoleń, spotkań, misji, technologii 
informatycznych i telekomunikacyjnych związanych z takim personelem; 

— wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z 
realizacją założeń programu lub instrumentami wymienionymi w niniejszej pozycji, plus inne wydatki na 
pomoc techncizną i administracyjną nie obejmujacą zadań administracji publicznej zlecanych przez 
Komisję na podstawie zawieranych ad hoc kontraktów na usługi. 

Podstawa prawna: 

Odpowiedni akt prawny: 
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Uzasadnienie: 
Zgodnie z Kodeksem postępowania w zakresie powoływania agencji wdrażającej Komisja powinna 
powiadomić Parlament o rozważaniu możliwości powołania takiej agencji, zgodnie z procedurą budżetową i 
przy zachowaniu zasady przejrzystości. Z informacji jakimi dysponuje Parlament wynika, że nie powołano 
do tej pory żadnej takiej agencji w ramach działań Wspólnoty w celu osiągnięcia równości kobiet i 
mężczyzn, dlatego też odniesienie do niej  powinno zostać skreślone.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Projekt poprawki 6571   === FEMM/6571=== 

 
Odpowiednia linia budżetowa : 04 03 03 01 
<< Przedłożone przez: Lissy Gröner, Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia >> 

------------------------------- 
Tom 4 (Sekcja 3) – Komisja 

Pozycja 04 03 03 01 Stosunki przemysłowe i dialog społeczny 

Zmień uwagi w następujący sposób: 
04 03 03 01 DB 2004 PDB 2005 DB 2005 POPRAWKA DB+POPRAWKA 

 Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 

Środki 14 850 000 14 000 000 15 400 000 15 000 000 15 400 000 15 000 000   15 400 000 15 000 000

Rezerwa     

Nagłówek: 
Stosunki przemysłowe i dialog społeczny 

Uwagi: 
Po akapicie 

Ten środek może również pokrywać finansowanie innych instrumentów angażujących przedstawicieli 
..........jak i organizacji pracodawców. Dwa ostatnie elementy mają charakter horyzontalny.  

Dodaj następujący tekst: 

Minimalna kwota 20% środków jest przeznaczona wyłącznie na cele związane z osiągnięciem 
zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn w organizacjach partnerów społecznych oraz rokowań 
zbiorowych, oraz z włączeniem kwestii dotyczących równouprawnienia płci do ich polityk. 

Podstawa prawna: 

Odpowiedni akt prawny: 

Uzasadnienie: 
Kobiety stanowią około 40% członków związków zawodowych w UE, ale nie odpowiada to stosunkowi 
pomiędzy liczbą kobiet członków a liczbą kobiet w organach decyzyjnych lub tych sprawujących stanowiska 
kierownicze w organizacjach pracowniczych. Niemniej jednak kobiety stanowią 42% całkowitej siły 
roboczej w UE i powinny być odpowiednio reprezentowane. Kobiety są również w mniejszości na wyższych 
szczeblach organizacji pracowniczych. Partnerzy społeczni odgrywają istotną rolę w promocji równych 
szans poprzez rokowania zbiorowe. 

Strategie oraz programy działań pozytywnych są konieczne do uzyskania zrównoważonej reprezentacji 
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kobiet w organizacjach partnerów społecznych.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Projekt poprawki 6572   === FEMM/6572=== 

 
Odpowiednia linia budżetowa : 04 05 02 
<< Przedłożone przez: Lissy Gröner, Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia >> 

------------------------------- 
Tom 4 (Sekcja 3) – Komisja 

Artykuł 04 05 02 Działania wspólnotowe w celu osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn 

Zmień uwagi w następujący sposób: 
04 05 02 DB 2004 PDB 2005 DB 2005 POPRAWKA DB+POPRAWKA 

 Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 

Środki 10 900 000 10 900 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000   11 000 000 11 000 000

Rezerwa     

Nagłówek: 
Działania wspólnotowe w celu osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn 

Uwagi: 
Pod listą zaczynając od : 

Została ona też przeznaczona na finanowanie instrumentów:podnoszenia świadomości równych szans 
..........opracowywania informacji i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk (oczekiwane propozycje).  
— .......... 

i kończąc na : 

wymiany i opracowywania informacji i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk (oczekiwane propozycje). 

Dodaj następujący tekst: 

Środki te przeznaczone są także na pokrycie kosztów opracowania nowego programu strategii ramowej 
Wspólnoty dotyczącej równouprawnienia płci w okresie po 2005 r. 

Podstawa prawna: 

Odpowiedni akt prawny: 

Uzasadnienie: 
Obecny program związany ze strategią ramową Wspólnoty dotyczącą równouprawnienia płci dobiega końca 
31.12.2005 r. W tym samym czasie  kończy się również program działań Wspólnoty mający na celu 
zwalczanie dyskryminacji. Dlatego konieczne jest przygotowanie nowego programu dotyczącego równości 
płci na okres po 2005 r. i zapewnienie płynnej kontynuacji działań Wspólnoty w tym obszarze. 
Przygotowanie nowego programu ma sie rozpocząć na początku 2005 r. wraz z asygnowaniem niezbędnych 
do tego środków. 

Nowy program powinien być utworzony bez uprzedzeń i jako działanie dodatkowe do utworzenia 
Europejskiego Instytutu ds. Równouprawnienia Płci. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
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Projekt poprawki 6553   === FEMM/6553=== 

 
Odpowiednia linia budżetowa : 04 05 04 
<< Przedłożone przez: Lissy Gröner, Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia >> 

------------------------------- 
Tom 4 (Sekcja 3) – Komisja 

Dodaj: 04 05 04 —  
Zmień klasyfikację: WNO 
Zmień typ: ŚZ 

04 05 04 DB 2004 PDB 2005 DB 2005 POPRAWKA DB+POPRAWKA 
 Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 

Środki   0 0 p.m. p.m.

Rezerwa     

Nagłówek: 
Europejski Instytut ds. Równouprawnienia Płci 

Uwagi: 
Dodaj następujący tekst: 

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na założenie Instytutu i na prowadzenie przez niego 
działalności. 

Podstawa prawna: 

Odpowiedni akt prawny: 

Uzasadnienie: 
Instytut ds. Równouprawnienia Płci powinien powstać jak najszybciej, zgodnie z wnioskami przyjętymi na 
posiedzeniu Ministrów, które odbyło się w maju 2004 r. w Limerick, oraz z wynikami obrad Rady 
Ministrów ds. zatrudnienia, polityki społecznej, zdrowia i konsumentów w dniach 1-2 czerwca 2004 r. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Projekt poprawki 6574   === FEMM/6574=== 

 
Odpowiednia linia budżetowa : 09 03 01 
<< Przedłożone przez: Lissy Gröner, Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia >> 

------------------------------- 
Tom 4 (Sekcja 3) – Komisja 

Artykuł 09 03 01 Społeczeństwo informacyjne 

Zmień uwagi w następujący sposób: 
09 03 01 DB 2004 PDB 2005 DB 2005 POPRAWKA DB+POPRAWKA 

 Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 

Środki p.m. 5 100 000 7 720 000 6 300 000 7 720 000 6 300 000   7 720 000 6 300 000

Rezerwa 6 720 000 2 400 000    
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Nagłówek: 
Społeczeństwo informacyjne 

Uwagi: 
Pod listą zaczynając od : 

Na podstawowe cele tych działań składają się:monitorowanie wyników uzyskiwanych przez 
..........promowanie bezpieczeństwa sieci przy pomocy badań, ankiet i wymianę doświadczenia.  
— .......... 

i kończąc na : 

wsparcie i promowanie bezpieczeństwa sieci przy pomocy badań, ankiet i wymianę doświadczenia. 

Zmień tekst w następujący sposób: 

Opisane powyżej zagadnienia staną się przedmiotemWyżej opisane działania będą stanowiły przedmiot 
umów obejmujących:obejmujących następujące elementy: analizę, raporty eksperckie, 
ewaluację,ekspertów, oszacowanie, badania specjalistyczne, operacjeszczegółowe, działania techniczne, 
koordynację, granty,dotacje, udział w międzynarodowych projektach współpracy, udziałpartycypacja w 
wydatkach na sprzęt oraz środki towarzyszące i pomocnicze (studia,związanych ze sprzętem i działania 
towarzyszące, i pomocowe (badania, seminaria, warsztaty, publikacje, tworzenie stronwitryn internetowych 
w celach rozpowszechnianiasłużących upowszechnianiu informacji oraz inicjowania w siecii prowadzenie 
dyskusji w formie elektronicznej). Wszelkie wykorzystywane instrumenty muszą brać pod uwagę wymiar 
płci, a także stwarzać warunki do szerszego udziału kobiet w społeczeństwie informacyjnym.za 
pośrednictwem Internetu). 

Dodaj następujący tekst: 

Minimum 15% funduszy przeznaczone jest do wyłącznego wykorzystania na rzecz instrumentów i 
projektów mających na celu doprowadzenie do pełnej integracji kobiet w społeczeństwie informacyjnym 
poprzez edukację, szkolenia oraz rozpowszechnianie informacji. 

Podstawa prawna: 

Odpowiedni akt prawny: 

Uzasadnienie: 
Planowana w zakresie społeczeństwa informacyjnego polityka unijna pomija wszelkiego rodzaju aspekty 
płci, a także nie dostrzega nierównego udziału mężczyzn i kobiet oraz pojawiającej się ekskluzji społecznej 
wynikającej z nieumiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (analfabetyzm 
informatyczny), co w większym stopniu dotyczy kobiet. Wprowadzenie zasady równouprawnienia płci w 
zakresie tego konkretnego rodzaju polityki UE jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia pełnego udziału 
kobiet w społeczeństwie informacyjnym. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Projekt poprawki 6575   === FEMM/6575=== 

 
Odpowiednia linia budżetowa : 16 02 02 
<< Przedłożone przez: Lissy Gröner, Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia >> 

------------------------------- 
Tom 4 (Sekcja 3) – Komisja 

Artykuł 16 02 02 Informowanie obywateli za pośrednictwem mediów 
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Amend uwagi i dane liczbowe w następujący sposób: 
16 02 02 DB 2004 PDB 2005 DB 2005 POPRAWKA DB+POPRAWKA 

 Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 

Środki 8 165 000 6 651 100 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 1 000 000 1 000 000 10 000 000 10 000 000

Rezerwa 2 000 000 2 000 000    

Nagłówek: 
Informowanie obywateli za pośrednictwem mediów 

Uwagi: 
Po akapicie 

Międzyinstytucjonalna Grupa Informacyjna (Interinstitutional Group on Information) (IGI), której 
współprzewodniczy ..........na lata następne w oparciu o raport sporządzony przez Komisję.  

Dodaj następujący tekst: 

Wyniki wyborów europejskich z czerwca 2004 r. dają podstawę dla wzmocnionej współpracy między 
Komisją i Parlamentem Europejskim w dziedzinie upowszechniania informacji wśród obywateli o 
kształcie, politykach i działalności UE. Szczególna uwaga powinna być poświęcona metodom 
informowania kobiet, gdyż z zasady w mniejszym stopniu biorą one udział w technologiach oferowanych 
przez społeczeństwo informacyjne.   

Podstawa prawna: 

Odpowiedni akt prawny: 

Uzasadnienie: 
Wobec niskiej frekwencji w wyborach europejskich i wzrostu sceptycznych nastrojów w stosunku do Unii 
Europejskiej budżet na 2005 r. powinien uwzględnić specjalne wydatki na poprawę rozpowszechniania 
informacji wśród obywateli.  Ten wysiłek powinien być podjęty wspólnie przez Komisję i Parlament 
Europejski; Parlament Europejski powinien również organizować samodzielne kampanie informacyjne.   W 
tym kontekście aspekty płci powinny być traktowane w ten sposób, aby zwiększyć udział kobiet biorąc pod 
uwagę szczególne trudności z jakimi się one stykają w społeczeństwie informacyjnym (analfabetyzm 
informatyczny...). 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Projekt poprawki 6556   === FEMM/6556=== 

 
Odpowiednia linia budżetowa : 18 04 05 
<< Przedłożone przez: Lissy Gröner, Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia >> 

------------------------------- 
Tom 4 (Sekcja 3) – Komisja 

Dodaj: 18 04 05 —  
Zmień klasyfikację: WNO 
Zmień typ: ŚZ 

18 04 05 DB 2004 PDB 2005 DB 2005 POPRAWKA DB+POPRAWKA 
 Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 

Środki   0 0 p.m. p.m.
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18 04 05 DB 2004 PDB 2005 DB 2005 POPRAWKA DB+POPRAWKA 
 Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 

Rezerwa     

Nagłówek: 
Europejski rok walki z przemocą 

Uwagi: 
Dodaj następujący tekst: 

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniami do Europejskiego roku 
walki z przemocą 2006. 

Podstawa prawna: 

Odpowiedni akt prawny: 

Uzasadnienie: 
Należy utworzyć pozycję budżetową dla pokrycia wydatków na działania jakie zostaną podjęte w ramach 
Europejskiego roku walki z przemocą 2006.  

Ta pozycja budżetowa jest dopełniana przez pozycję 18 04 01 02 (Środki w celu zwalczania przemocy 
przeciw dzieciom, młodzieży i kobietom - Daphne II).Program Daphne II przewiduje mianowicie dodatkowe 
działanie wspólnotowe dla przeanalizowania i oceny finansowanych pojektów w celu przygotowania do 
Europejskiego roku walki z przemocą. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Projekt poprawki 6577   === FEMM/6577=== 

 
Odpowiednia linia budżetowa : 19 04 02 
<< Przedłożone przez: Lissy Gröner, Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia >> 

------------------------------- 
Tom 4 (Sekcja 3) – Komisja 

Artykuł 19 04 02 Wsparcie dla ofiar naruszeń praw człowieka 

Amend uwagi i dane liczbowe w następujący sposób: 
19 04 02 DB 2004 PDB 2005 DB 2005 POPRAWKA DB+POPRAWKA 

 Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 

Środki 7 000 000 10 000 000 p.m. 7 000 000 p.m. 7 000 000 0 1 000 000 p.m. 8 000 000

Rezerwa  6 000 000 6 000 000 1 000 000  7 000 000

Nagłówek: 
Wsparcie dla ofiar naruszeń praw człowieka 

Uwagi: 
Zmień tekst w następujący sposób: 

This appropriation covers support for the establishment and maintenance of rehabilitation centres for 
torture victims, especially women and girls, and their families and other organisations offering concrete 
help to victims of human rights abuses, as well as support for torture prevention measures.Środek 
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pokrywa wsparcie dla tworzenia i utrzymania ośrodków rehabilitacji dla ofiar tortur i ich rodzin, i innych 
organizacji oferujących konkretną pomoc dla ofiar przemocy, jak i wsparcie w zapobieganiu stosowania 
tortur. 

Podstawa prawna: 

Odpowiedni akt prawny: 

Uzasadnienie: 
Konsekwencje wojen i konfliktów w niewspółmiernie dużym stopniu dotykają kobiety i dziewczęta. 
Nieustająca przemoc wobec kobiet jest skrajna i wszechobecna. Należy złożyć wniosek, aby środki na 
pomoc na rzecz odbudowy i odnowy Iraku były uzupełnione przez wydatki z Artykułu 19 04 02 (Wsparcie 
dla ofiar naruszeń praw człowieka) w celu utworzenia i utrzymywania ośrodków pomocy dla kobiet i dzieci 
będących ofiarami wojny w Iraku. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Projekt poprawki 6578   === FEMM/6578=== 

 
Odpowiednia linia budżetowa : 19 04 03 
<< Przedłożone przez: Lissy Gröner, Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia >> 

------------------------------- 
Tom 4 (Sekcja 3) – Komisja 

Artykuł 19 04 03 Rozwój i konsolidacja demokracji i państwa prawa – Poszanowanie praw człowieka i 
podstawowych wolności 

Zmień uwagi w następujący sposób: 
19 04 03 DB 2004 PDB 2005 DB 2005 POPRAWKA DB+POPRAWKA 

 Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 

Środki 110 500 000 94 500 000 p.m. 100 000 000 p.m. 99 000 000 0 0 p.m. 99 000 000

Rezerwa  91 500 000 88 500 000 0  88 500 000

Nagłówek: 
Rozwój i konsolidacja demokracji i państwa prawa – Poszanowanie praw człowieka i podstawowych 
wolności 

Uwagi: 
Po akapicie 

Jeśli chodzi o zasięg geograficzny i tematyczny projektu, to kraje, ..........(EIDHR), ze szczególnym 
uwzględnieniem sytuacji w krajach, które zostaną wybrane.  

Dodaj następujący tekst: 

Ni mniej niż 10% środków jest przeznaczone na wspieranie aktywnego udziału irackich kobiet w misji 
pokojowej i w zaprowadzaniu pokoju w ich kraju, a przede wszystkim na zapewnienie ich udziału w 
procesie podejmowania decyzji we wszystkich obszarach i na wszystkich poziomach.   

Podstawa prawna: 

Odpowiedni akt prawny: 
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Uzasadnienie: 
Wobec tego, że odnowa i odbudowa Iraku (Artykuł 19 08 07) jest uzupełniona wydatkami z tego artykułu 
oraz zgodnie z wnioskami szczytu Rady UE w Salonikach kobiety mają do odegrania aktywną rolę w 
misjach pokojowych i w zaprowadzaniu pokoju.   Informowanie i kształcenie kobiet oraz umożliwienie im 
aktywnego udziału w rozwoju demokracji i poszanowania praw człowieka w ich kraju mają kluczowe 
znaczenie.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Projekt poprawki 6583   === FEMM/6583=== 

 
Odpowiednia linia budżetowa : 19 07 01 
<< Przedłożone przez: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia >> 

------------------------------- 
Tom 4 (Sekcja 3) – Komisja 

Artykuł 19 07 01 Pomoc dla krajów Bałkanów Zachodnich 

Zmień uwagi w następujący sposób: 
19 07 01 DB 2004 PDB 2005 DB 2005 POPRAWKA DB+POPRAWKA 

 Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 

Środki 254 000 000 256 500 000 246 000 000 212 000 000 230 000 000 212 000 000 0 0 230 000 000 212 000 000

Rezerwa 13 000 000 13 500 000    

Nagłówek: 
Pomoc dla krajów Bałkanów Zachodnich 

Uwagi: 
Po akapicie 

Środek ten jest przeznaczony na pokrycie finansowania programu pomocy, którego ..........jest wsparcie 
udziału krajów beneficjentów w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.  

Zmień tekst w następujący sposób: 

Pomoc taka będzie włączana w szczególności do zadań: 
— - odbudowy, pomocy w powrocie uchodźców i przesiedleńców i stabilizacji regionu, 

— - ustanowienie ram instytucjonalnych i legislacyjnych dla wspierania demokracji, państwa prawnego, 
praw człowieka i praw mniejszości, pojednania i konsolidacji społeczeństwa obywatelskiego, 
finansowanie rozgłośni radiowych i audycji, niezależności mediów i wzmocnienie praworządności oraz 
walka ze zorganizowaną przestępczością, 

— - trwały rozwój gospodarczy i reformy ukierunkowane na gospodarkę rynkową, w tym programy 
budujące instytucje w celu wspomagania instytucji finansowych w dostarczaniu pomocy dla MSP-stw, 

— - rozwój społeczny, w szczególności łagodzenie ubóstwa, równość płci, edukacja, nauczanie i szkolenie 
oraz odradzanie środowiska, 

— promowanie udziału kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym, 
— - współpraca regionalna, ponadnarodowa, transgraniczna i międzyregionalna. 

Podstawa prawna: 
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Odpowiedni akt prawny: 

Uzasadnienie: 
Szczególnie ważne jest zwiększenie roli kobiet w konsolidowaniu społeczeństwa obywatelskiego i 
umożliwienie im aktywnego udziału w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. Specyficzne 
trudności jakie napotykają kobiety w czasie wojny lub podczas długotrwałych konfliktów powinny być 
wzięte pod uwagę i odpowiednio wspomagane finansowo. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Projekt poprawki 6579   === FEMM/6579=== 

 
Odpowiednia linia budżetowa : 19 08 02 01 
<< Przedłożone przez: Lissy Gröner, Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia >> 

------------------------------- 
Tom 4 (Sekcja 3) – Komisja 

Pozycja 19 08 02 01 MEDA (działania towarzyszące reformom struktur gospodarczych i społecznych 
trzecich krajach śródziemnomorskich nie będących członkami UE) 

Zmień uwagi w następujący sposób: 
19 08 02 01 DB 2004 PDB 2005 DB 2005 POPRAWKA DB+POPRAWKA 

 Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 

Środki 648 400 000 428 000 000 714 253 000 500 000 000 689 253 000 490 000 000   689 253 000 490 000 000

Rezerwa 34 000 000 22 000 000    

Nagłówek: 
MEDA (działania towarzyszące reformom struktur gospodarczych i społecznych trzecich krajach 
śródziemnomorskich nie będących członkami UE) 

Uwagi: 
Po akapicie 

Środek ten przeznaczony jest na finansowanie różnych działań, zwłaszcza w ..........Środkowego Wschodu, 
gdzie branże te nie są objęte programami szczegółowymi.  

Zmień tekst w następujący sposób: 

All the actions should include gender mainstreaming. Furthermore, no less than 20% of the 
appropriations is earmarked for projects aiming to improve situation of women and to achieve better 
balance between men and women, especially by promoting women's active participation in economic and 
political decision-making.W ramach wszystkich działań powinna realizowana być polityka równości kobiet 
i mężćzyzn. 

Podstawa prawna: 

Odpowiedni akt prawny: 

Uzasadnienie: 
Sytuacja polityczna w całym regionie zdominowana jest przez konflikt na Bliskim Wschodzie, 
charakteryzuje się poważnymi napięciami i nieustannie się pogarszała, szczególnie pod koniec zeszłego roku 
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i na początku obecnego.   

Trwały pokój nie jest możliwy jeśli zabraknie perspektywy kulturowej tożsamości płci, w której kobiety 
mają ważną rolę do odegrania.  Na szczycie Rady UE w Salonikach w 2003 r. uznano ważną rolę kobiet w 
procesie pokojowym i w zaprowadzaniu pokoju. 

Udział kobiet w zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów, w negocjacjach pokojowych, w procesie 
pojednania i odbudowy w celu zapewnienia rozwoju, w procesie stabilizacji pokoju i demokratyzacji 
regionu śródziemnomorskiego powinien zostać zapewniony poprzez umożliwienie kobietom uczestniczenia 
w sprawowaniu władzy. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Projekt poprawki 6584   === FEMM/6584=== 

 
Odpowiednia linia budżetowa : 19 08 05 
<< Przedłożone przez: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia >> 

------------------------------- 
Tom 4 (Sekcja 3) – Komisja 

Artykuł 19 08 05 Działania na rzecz odbudowy i odnowy w krajach śródziemnomorskich i w krajach 
Bliskiego Wschodu 

Zmień uwagi w następujący sposób: 
19 08 05 DB 2004 PDB 2005 DB 2005 POPRAWKA DB+POPRAWKA 

 Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 

Środki p.m. 8 000 000 p.m. 6 400 000 p.m. 6 400 000   p.m. 6 400 000

Rezerwa     

Nagłówek: 
Działania na rzecz odbudowy i odnowy w krajach śródziemnomorskich i w krajach Bliskiego Wschodu 

Uwagi: 
Po akapicie 

Środek ten przeznaczony jest na finansowanie działań umożliwiających powrót do ..........powstałych w 
wyniku działań wojennych, konfliktów cywilnych lub klęsk żywiołowych.  

Zmień tekst w następujący sposób: 

Działania będące przedmiotem finansowania obejmują: 
— wznowienie produkcji na trwałych zasadach, 

— fizyczne i operacyjne przywrócenie podstawowej infrastruktury, w tym rozminowywanie, 

— reintegrację społeczną, zwłaszcza uchodźców, przesiedleńców i oddziałów zdemobilizowanych, 

— przywrócenie zdolności instytucjonalnej potrzebnej w okresie odbudowy, zwłaszcza na poziomie 
lokalnym, 

— wspomaganie osób niepełnosprawnych i organizacji osób niepełnosprawnych, w celu zagwarantowania, 
że ich szczególne potrzeby będą zaspokojone w kontekście działań rehabilitacyjnych, 

— promowanie reintegracji kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym (edukacja, życie 
zawodowe), 

— zapewnienie, że w trakcie realizacji działań pomocowych i odbudowy pod uwagę brane są potrzeby 
kobiet, dzieci i osób starszych. 
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Podstawa prawna: 

Odpowiedni akt prawny: 

Uzasadnienie: 
Szczególnie ważne jest zwiększenie roli kobiet w odbudowie ich krajów i umożliwienie im aktywnego 
udziału w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. Specyficzne trudności jakie napotykają kobiety 
w czasie wojny lub podczas długotrwałych konfliktów powinny być wzięte pod uwagę i odpowiednio 
wspomagane finansowo. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Projekt poprawki 6580   === FEMM/6580=== 

 
Odpowiednia linia budżetowa : 19 08 07 
<< Przedłożone przez: Lissy Gröner, Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia >> 

------------------------------- 
Tom 4 (Sekcja 3) – Komisja 

Artykuł 19 08 07 Pomoc na rzecz odbudowy i odnowy Iraku 

Zmień uwagi w następujący sposób: 
19 08 07 DB 2004 PDB 2005 DB 2005 POPRAWKA DB+POPRAWKA 

 Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 

Środki 160 000 000 128 000 000 190 000 000 192 000 000 190 000 000 192 000 000   190 000 000 192 000 000

Rezerwa     

Nagłówek: 
Pomoc na rzecz odbudowy i odnowy Iraku 

Uwagi: 
Przed akapitem 

Komisja będzie monitorowała przestrzeganie warunków udzielenia wkładu Wspólnoty w ten ..........Będzie 
również informowała władze budżetowe o swoich ustaleniach i wnioskach.  

Dodaj następujący tekst: 

This appropriation is intended to cover Community operations in the framework of the Iraqi 
reconstruction process. It may be supplemented by expenditure committed under other chapters and 
articles, notably Chapter 23 02 (Humanitarian aid), Chapter 21 02 (Food aid), Chapter 19 04 (Human 
Rights and Democratisation),  Article 19 02 05 (Rapid reaction mechanism) and Article 19 04 02 (Support 
for the victims of human rights abuses). 
Zmień tekst w następujący sposób: 

Ni mniej niż 10% środkówŚrodek ten przeznaczony jest przeznaczone na wspieranie aktywnego udziału 
irackich kobiet w misji pokojowej i w zaprowadzaniu pokoju w ich kraju, a przede wszystkim na 
zapewnienie ich udziału w procesie podejmowania decyzji we wszystkich obszarach i na wszystkich 
poziomach. na finansowanie działań wspólnotowych w ramach procesu odbudowy Iraku. Mogą je 
uzupełniać wydatki określone w ramach innych rozdziałów i artykułów, zwłaszcza rozdziału 23 02 (Pomoc 
humanitarna), rozdziału 21 02 (Pomoc żywnościowa), rozdziału 19 04 (Prawa człowieka i proces 
demokratyzacji) i art. 19 02 05 (Mechanizm szybkiego reagowania). 
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Podstawa prawna: 

Odpowiedni akt prawny: 

Uzasadnienie: 
Konsekwencje wojen i konfliktów w niewspółmiernie dużym stopniu dotykają kobiety i dziewczęta. 
Nieustająca przemoc wobec kobiet jest skrajna i wszechobecna. Środki na pomoc na rzecz odbudowy i 
odnowy Iraku powinny zostać również uzupełnione przez wydatki z Artykułu 19 04 02 (Wsparcie dla ofiar 
naruszeń praw człowieka).    

Aktywny udział kobiet w procesie pokojowym i w budowaniu demokracji oraz ich udział w procesach 
decyzyjnych powinien zostać zapewniony od samego początku odbudowy Iraku.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Projekt poprawki 6581   === FEMM/6581=== 

 
Odpowiednia linia budżetowa : 19 10 06 
<< Przedłożone przez: Lissy Gröner, Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia >> 

------------------------------- 
Tom 4 (Sekcja 3) – Komisja 

Artykuł 19 10 06 Pomoc na rzecz odbudowy i odnowy Afganistanu 

Zmień uwagi w następujący sposób: 
19 10 06 DB 2004 PDB 2005 DB 2005 POPRAWKA DB+POPRAWKA 

 Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 

Środki 168 000 000 113 500 000 183 000 000 164 000 000 183 000 000 164 000 000   183 000 000 164 000 000

Rezerwa 15 000 000 15 000 000    

Nagłówek: 
Pomoc na rzecz odbudowy i odnowy Afganistanu 

Uwagi: 
Po akapicie 

Środek ten finansuje również działania organizacji kobiecych pracujących od dłuższego czasu na rzecz praw 
kobiet afgańskich. 

Zmień tekst w następujący sposób: 

Nie mniej niż 20% środków jest przeznaczone na poprawę sytuacji kobiet, przede wszystkim na działania w 
obszarze zdrowia i edukacji oraz na wspieranie ich aktywnego udziału w procesach podejmowania decyzji 
we wszystkich obszarachWe wszystkich działaniach realizowanych w ramach tego środka, szczególną 
uwagę zawracać się będzie na sytuację kobiet i na wszystkich szczeblach.dziewczyn, a znaczenie 
priorytetowe będą miały działania w dziedzinie ochrony zdrowia i edukacji. 

Dodaj następujący tekst: 

Particular attention will also be paid to the situation of women and girls in all other actions and projects 
supported by this appropriation. 

Podstawa prawna: 
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Odpowiedni akt prawny: 

Uzasadnienie: 
Należy przeznaczyć pewien procent środków na projekty wsparcia dla kobiet z uwagi na cierpienia jakich 
doświadczyły pod reżimem Talibów, jak również z powodu trudności z jakimi wciąż się borykają pod 
aktualnie panującymi w kraju rządami. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Projekt poprawki 6582   === FEMM/6582=== 

 
Odpowiednia linia budżetowa : 22 02 04 01 
<< Przedłożone przez: Lissy Gröner, Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia >> 

------------------------------- 
Tom 4 (Sekcja 3) – Komisja 

Pozycja 22 02 04 01 Pomoc przedakcesyjna dla Turcji 

Zmień uwagi w następujący sposób: 
22 02 04 01 DB 2004 PDB 2005 DB 2005 POPRAWKA DB+POPRAWKA 

 Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 

Środki 235 600 000 100 000 000 277 700 000 150 000 000 277 700 000 100 000 000   277 700 000 100 000 000

Rezerwa     

Nagłówek: 
Pomoc przedakcesyjna dla Turcji 

Uwagi: 
Pod listą zaczynając od : 

Pomoc w ramach tego programu bedzie się skupiała głównie na ..........służące propagowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego oraz poprawy aspektów humanitarych w Turcji.  
— .......... 

i kończąc na : 

instrumenty szkoleniowe, informacyjne i edukacyjne służące propagowaniu społeczeństwa obywatelskiego 
oraz poprawy aspektów humanitarych w Turcji. 

Dodaj następujący tekst: 

Ni mniej niż 20% środków jest przeznaczone na poprawę sytuacji kobiet i na wspieranie ich aktywnego 
udziału w procesach podejmowania decyzji we wszystkich obszarach i na wszystkich szczeblach.  
Zmień tekst w następujący sposób: 

  These figures are for indicative purposes only and may vary according to the particular circumstances of 
the sector concerned.Około 30% budżetu programu Phare zarezerwowano na pierwszy z priorytetów, 
budowanie instytucji, a około 70% na finansowanie infrastruktury. Liczby te mają charakter orientacyjny i 
mogą sie różnić w zależności od konkretnej sytuacji danego sektora. 

Podstawa prawna: 

Odpowiedni akt prawny: 
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Uzasadnienie: 
Raport Komisji na temat postępów Turcji na drodze ku akcesji stwierdza, że przemoc domowa i inne formy 
przemocy wobec kobiet są szeroko rozpowszechnione w tym kraju. Wyroki w przypadku tzw. zbrodni 
honorowych są zmniejszane z uwagi na zwyczaje i tradycję. W Turcji wciąż praktykuje się zmuszanie do 
małżeństwa. Nadal słyszy się o przypadkach ukamienowania. 

Partnerstwo dla Członkostwa jest kamieniem węgielnym stosunków UE-Turcja. Z uwagi na decyzję, jaka 
ma być podjęta na szczycie Rady UE w grudniu 2004 r. szczególnie istotne jest wspieranie Turcji, aby nadal 
poprawiała przestrzeganie praw człowieka, szczególnie praw kobiet, oraz aby spełniła kryteria kopenhaskie.  
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