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Изменение 1
Charles Goerens

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. настоява, че ЕС и държавите членки 
трябва да възприемат сериозно своето 
партньорство с финансираните от ИСР 
развиващи се страни, които получават 
финансиране в рамките на ИСР, и че 
дългосрочната предвидимост е 
съществен елемент от това 
партньорство; настоява, че най-бедното 
и уязвимо население в страните 
бенефициенти по ИСР не следва да бъде 
принуждавано да поема тежестта на 
значителното увеличение на 
финансирането на Европейския 
инструмент за съседство и партньорство 
в отговор на Арабската пролет;

3. настоява, че ЕС и държавите членки 
трябва да възприемат сериозно своето 
партньорство с финансираните от ИСР 
развиващи се страни, които получават 
финансиране в рамките на ИСР, и че 
дългосрочната предвидимост е 
съществен елемент от това 
партньорство; настоява, че най-бедното 
и уязвимо население в страните 
бенефициенти по ИСР не следва да бъде 
принуждавано да поема тежестта на 
значителното увеличение на 
финансирането на Европейския 
инструмент за съседство и партньорство 
в отговор на Арабската пролет; обръща 
внимание на ангажимента, поет във 
връзка с Програмата за промяна, за 
постепенно намаляване на 
програмите на ЕС, които все още са в 
ход в страните със средни доходи, 
считано от следващата 
многогодишна финансова рамка (2014–
2020 г.);

Or. fr

Изменение 2
Patrizia Toia

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подкрепя по принцип значителното 
увеличение на финансирането за 
тематичната програма на ИСР за 
околната среда и устойчивото 

5. подкрепя значителното увеличение на 
финансирането за тематичната програма 
на ИСР за околната среда и устойчивото 
управление на природните ресурси; 
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управление на природните ресурси; 
разбира, че Комисията търси 
допълнителна подкрепа за 
насърчаването на устойчивата енергия 
за развиващите се страни преди 
конференцията на ООН „Рио+20“ през 
2012 г. и за финансирането на наскоро 
обявената инициатива на ЕС за 
„Стимулиране на развитието“, която 
разглежда неравенството в областта на 
енергетиката в развиващия се свят; 
отново заявява обаче, че финансирането 
на борбата с изменението на климата 
трябва да допълва програмираното към 
момента финансиране на развитието и 
че средствата за ключови сектори на 
ЦХР, като например образованието и 
здравеопазването, не следва да се 
отклоняват към действията по климата;

разбира, че Комисията търси 
допълнителна подкрепа за 
насърчаването на устойчивата енергия 
за развиващите се страни преди 
конференцията на ООН „Рио+20“ през 
2012 г. и за финансирането на наскоро 
обявената инициатива на ЕС за 
„Стимулиране на развитието“, която 
разглежда неравенството в областта на 
енергетиката в развиващия се свят; 
отново заявява обаче, че финансирането 
на борбата с изменението на климата 
трябва да допълва програмираното към 
момента финансиране на развитието и 
че средствата за ключови сектори на 
ЦХР, като например основното 
образование и здравеопазването, не 
следва да се отклоняват към действията 
по климата; приветства 
предложеното увеличение за 
бюджетния ред „Инвестиране в 
хората“ и припомня на Комисията 
установените критерии на ЕС и 
предходните ангажименти след ИСР 
от 2005 г. за разпределяне на най-
малко 20 % от ИСР за здравеопазване 
и основно образование, като се обръща 
особено внимание на напредъка по 
отношение на ЦХР, чието постигане 
е най-изостанало;

Or. en

Изменение 3
Patrizia Toia

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава Комисията да осигури 
възприемането на по-контролиран и 
съгласуван подход към финансирането 
на алтернативните източници на 
енергия в борбата срещу изменението 



AM\902016BG.doc 5/9 PE489.499v01-00

BG

на климата, за да се гарантира, че ЕС 
не предоставя косвено финансова 
подкрепа за дейности, които водят до 
изкривяване на цените и спекулации 
във връзка с хранителните суровини 
или благоприятстват заграбването 
на земи;

Or. it

Изменение 4
Patrizia Toia

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. призовава Комисията да 
предостави финансова подкрепа за 
целеви мерки за сътрудничество за 
развитие с цел предотвратяване и 
борба със заграбването на земи, което 
е все по-често срещано явление, и да 
насърчи изготвянето на кодекс за 
поведение на равнището на ЕС и на 
международно равнище;

Or. it

Изменение 5
Patrizia Toia

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. настоятелно призовава Комисията да 
внесе финансиране за подобряването на 
достъпа до осигуряване в развиващите 
се страни, по-конкретно за здравно и 
пенсионно осигуряване; насърчава 
Комисията да подкрепи страните 
партньори при въвеждането на 

6. настоятелно призовава Комисията да 
внесе финансиране за подобряването на 
достъпа до справедливи здравни и 
пенсионни системи, основани на 
взаимни осигурителни схеми с 
нестопанска цел в съответствие с 
моделите на социалната икономика; 
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осигурителни схеми с широко покритие, 
които включват най-бедните и уязвими 
слоеве на обществото; изразява 
убеждение, че подобни схеми, ако са 
добре проектирани, имат потенциала не 
само да избавят хората от бедността и да 
повишат устойчивостта на най-
уязвимите лица чрез осигуряването на 
защита на техните активи, но също и да 
насърчат по-голямо социално 
сближаване и по-приобщаващ растеж.

насърчава Комисията да подкрепи 
страните партньори при въвеждането на 
осигурителни схеми с широко покритие, 
които включват най-бедните и уязвими 
слоеве на обществото; изразява 
убеждение, че подобни схеми, ако са 
добре проектирани, имат потенциала не 
само да избавят хората от бедността и да 
повишат устойчивостта на най-
уязвимите лица чрез осигуряването на 
защита на техните активи, но също и да 
насърчат по-голямо социално 
сближаване и по-приобщаващ растеж.

Or. it

Изменение 6
Bill Newton Dunn

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. настоятелно призовава Комисията да 
внесе финансиране за подобряването на 
достъпа до осигуряване в развиващите 
се страни, по-конкретно за здравно и 
пенсионно осигуряване; насърчава 
Комисията да подкрепи страните 
партньори при въвеждането на 
осигурителни схеми с широко покритие, 
които включват най-бедните и уязвими 
слоеве на обществото; изразява 
убеждение, че подобни схеми, ако са 
добре проектирани, имат потенциала не 
само да избавят хората от бедността и да 
повишат устойчивостта на най-
уязвимите лица чрез осигуряването на 
защита на техните активи, но също и да 
насърчат по-голямо социално 
сближаване и по-приобщаващ растеж.

6. настоятелно призовава Комисията да 
отдели значително финансиране за 
подобряването на достъпа до 
осигуряване в развиващите се страни, 
по-конкретно за здравно и пенсионно 
осигуряване; насърчава Комисията да 
подкрепи страните партньори при 
въвеждането на осигурителни схеми с 
широко покритие, които включват най-
бедните и уязвими слоеве на 
обществото, включително чрез 
подкрепа за сектора на 
микрофинансовите услуги; изразява 
убеждение, че подобни схеми, ако са 
добре проектирани, имат потенциала не 
само да избавят хората от бедността и да 
повишат устойчивостта на най-
уязвимите лица чрез осигуряването на 
защита на техните активи, но също и да 
насърчат по-голямо социално 
сближаване и по-приобщаващ растеж.
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Or. en

Изменение 7
Patrizia Toia

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава необходимостта 
Комисията да гарантира, че 
помощта е ефективна и има пряко 
въздействие върху премахването на 
бедността, човешкото развитие и 
социалното сближаване; в тази 
връзка отправя искане към 
Комисията да въведе, като част от 
мерките за изграждане на капацитет 
за недържавните участници, 
механизми за финансиране на 
проекти от малък мащаб с 
участието на заинтересовани частни 
лица, като например МСП, 
кооперации и местни сдружения;

Or. it

Изменение 8
Patrizia Toia

Проектостановище
Параграф 7 (нов)

Проектостановище Изменение

7. настоява Европейският консенсус 
за развитие да продължи да бъде 
ръководният документ за помощта 
на ЕС и сътрудничеството за 
развитие, особено по отношение на 
здравеопазването и образованието; 
настоятелно призовава Комисията да 
гарантира, че Инструментът за 
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сътрудничество за развитие 
продължава да бъде приложим и 
ефективен инструмент за 
изпълнението на Европейския 
консенсус за развитие, особено по 
отношение на подпомагането и 
интегрирането на здравеопазването, 
образованието и съответните 
въпроси с отражение върху всички 
сектори, като равенството между 
половете и ХИВ/СПИН; 

Or. en

Изменение 9
Gay Mitchell

Проектостановище
Параграф 7 (нов)

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че е важно да се 
поддържа достатъчно равнище на 
финансиране за бюджетните редове 
за хуманитарна помощ, както и за 
Резерва за спешна помощ; настоява, 
че като се има предвид 
чувствителното повишение на 
честотата, сериозността и мащаба 
на хуманитарните кризи и 
природните бедствия, което се 
наблюдава през последните няколко 
години, ЕС трябва да бъде готов да 
мобилизира бързо средства в отговор 
на подобни кризи в чужбина;

Or. en

Изменение 10
Gay Mitchell

Проектостановище
Параграф 8 (нов)
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Проектостановище Изменение

8. изразява загриженост относно 
предложените съкращения на 
административните разходи, наред с 
другото за техническа помощ, оценки 
и одити, както в централните офиси, 
така и в делегациите на ЕС в 
чужбина, тъй като тези дейности са 
от ключово значение за 
поддържането на възможно най-
строги стандарти за оценка и одит;
като има предвид, че през 2011 г. 
Комисията поиска 18 допълнителни 
служители на пълен работен ден за 
2012 г., за да гарантира правилното и 
доброто финансово управление на 
големия брой безвъзмездни средства с 
малък размер в рамките на ИСР1, 
изразява загриженост относно 
предложеното значително 
преразпределение на персонала от 
дейности по ИСР към дейности по 
ЕИСП и посочва рисковете от гледна 
точка на качеството на финансовото 
управление на ИСР, до които може да 
доведе намаляването на числеността 
на персонала;

Or. en

                                               
1 Проект на общ бюджет на Европейската комиссия за финансовата 2012 година, Работен документ II, 
„Човешки ресурси на Комисията“, COM(2011)300, май 2011 г., стр. 87.


