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Pozměňovací návrh 1
Charles Goerens

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. trvá na tom, že EU a členské státy musí 
své partnerství s rozvojovými zeměmi, 
které jsou financovány z nástroje pro 
rozvojovou spolupráci, brát vážně, a dále 
připomíná, že dlouhodobá předvídatelnost 
je klíčovou součástí tohoto partnerství; 
zdůrazňuje, že nejchudší a nejzranitelnější 
obyvatelé v zemích, které jsou financovány 
z nástroje pro rozvojovou spolupráci, by 
neměli nést následky toho, že bylo 
v návaznosti na Arabské jaro výrazně 
navýšeno financování evropského nástroje 
sousedství a partnerství;

3. trvá na tom, že EU a členské státy musí 
své partnerství s rozvojovými zeměmi, 
které jsou financovány z nástroje pro 
rozvojovou spolupráci, brát vážně, a dále 
připomíná, že dlouhodobá předvídatelnost 
je klíčovou součástí tohoto partnerství; 
zdůrazňuje, že nejchudší a nejzranitelnější 
obyvatelé v zemích, které jsou financovány 
z nástroje pro rozvojovou spolupráci, by 
neměli nést následky toho, že bylo 
v návaznosti na Arabské jaro výrazně 
navýšeno financování evropského nástroje 
sousedství a partnerství; poukazuje na 
závazek přijatý v souvislosti s Agendou 
pro změnu, a to od příštího víceletého 
finančního rámce (2014–2020) postupně 
omezovat programy EU, které probíhají 
v zemích se středními příjmy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Patrizia Toia

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. v zásadě souhlasí s výrazným navýšením 
financování na tematický program nástroje 
pro rozvojovou spolupráci v oblasti 
životního prostředí a udržitelného řízení 
přírodních zdrojů; chápe, že Komise 
usiluje v předvečer konference OSN 
Rio+20 v roce 2012 o dodatečnou podporu 
udržitelných zdrojů energie pro rozvojové 
země a o financování nedávno oznámené 

5. souhlasí s výrazným navýšením 
financování na tematický program nástroje 
pro rozvojovou spolupráci v oblasti 
životního prostředí a udržitelného řízení 
přírodních zdrojů; chápe, že Komise 
usiluje v předvečer konference OSN 
Rio+20 v roce 2012 o dodatečnou podporu 
udržitelných zdrojů energie pro rozvojové 
země a o financování nedávno oznámené 
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iniciativy EU týkající se „energie pro 
rozvoj“, jež se zaměřuje na nerovnoměrné 
rozdělení energie v rozvojovém světě; 
opakuje však, že financování klimatu musí 
stávající plánované financování rozvoje 
doplňovat a že finanční prostředky na 
klíčové oblasti rozvojových cílů tisíciletí, 
např. na vzdělávání a zdravotnictví, by se 
neměly přesouvat na opatření v oblasti 
klimatu;

iniciativy EU týkající se „energie pro 
rozvoj“, jež se zaměřuje na nerovnoměrné 
rozdělení energie v rozvojovém světě; 
opakuje však, že financování klimatu musí 
stávající plánované financování rozvoje 
doplňovat a že finanční prostředky na 
klíčové oblasti rozvojových cílů tisíciletí, 
např. na základní vzdělávání 
a zdravotnictví, by se neměly přesouvat na 
opatření v oblasti klimatu; vítá navrhované 
zvýšení rozpočtové položky „Investice do 
lidí“ a připomíná Komisi stanovená 
kritéria EU a předchozí závazky od roku 
2005 v rámci nástroje pro rozvojovou 
spolupráci, a to přidělit alespoň 20 % 
z nástroje pro rozvojovou spolupráci na 
zdraví a základní vzdělávání, se zvláštním 
důrazem na pokrok, jehož bylo dosaženo 
v rozvojových cílech tisíciletí, jejichž 
plnění je nejvíc opožděno;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Patrizia Toia

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi k zajištění větší kontroly 
a soudržnějšího přístupu k financování 
alternativních zdrojů energie v boji proti 
změně klimatu tak, aby bylo zaručeno, že 
EU neposkytuje nepřímo finanční 
podporu na činnosti, které vedou 
k narušení cen a spekulacím v souvislosti 
s potravinářskými surovinami nebo vedou 
k zabírání půdy;

Or. it
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Pozměňovací návrh 4
Patrizia Toia

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá Komisi, aby poskytla finanční 
podporu na opatření cílené rozvojové 
spolupráce určená k předcházení 
a potírání zabírání půdy, jež je stále 
běžnější, a aby podpořila vytvoření kodexu 
chování na úrovni EU a na mezinárodní 
úrovni;

Or. it

Pozměňovací návrh 5
Patrizia Toia

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. naléhavě vyzývá Komisi, aby zavedla 
financování, které zlepší přístup k pojištění 
v rozvojových zemích, zejména ke 
zdravotnímu a penzijnímu pojištění; 
vybízí Komisi, aby podporovala partnerské 
země při zavádění široce zaměřených 
systémů pojištění, jež se budou vztahovat 
i na nejchudší a nezranitelnější části 
společnosti; je přesvědčen, že takovéto 
systémy, pokud jsou správně navrženy, 
umožňují nejenom pomoci lidem 
z chudoby a posílit odolnost těch 
nejzranitelnějších ochranou jejich majetku, 
ale zvyšují také sociální soudržnost a růst 
celé společnosti.

6. naléhavě vyzývá Komisi, aby zavedla 
financování, které zlepší přístup ke 
spravedlivým systémům zdravotního 
a penzijního pojištění založeným na 
vzájemném a neziskovém pojištění 
v souladu s modely sociální ekonomiky;  
vybízí Komisi, aby podporovala partnerské 
země při zavádění široce zaměřených 
systémů pojištění, jež se budou vztahovat 
i na nejchudší a nezranitelnější části 
společnosti; je přesvědčen, že takovéto 
systémy, pokud jsou správně navrženy, 
umožňují nejenom pomoci lidem 
z chudoby a posílit odolnost těch 
nejzranitelnějších ochranou jejich majetku, 
ale zvyšují také sociální soudržnost a růst 
celé společnosti.

Or. it
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Pozměňovací návrh 6
Bill Newton Dunn

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. naléhavě vyzývá Komisi, aby zavedla 
financování, které zlepší přístup
k pojištění v rozvojových zemích, zejména 
ke zdravotnímu a penzijnímu pojištění; 
vybízí Komisi, aby podporovala partnerské 
země při zavádění široce zaměřených 
systémů pojištění, jež se budou vztahovat 
i na nejchudší a nezranitelnější části 
společnosti; je přesvědčen, že takovéto 
systémy, pokud jsou správně navrženy, 
umožňují nejenom pomoci lidem 
z chudoby a posílit odolnost těch 
nejzranitelnějších ochranou jejich majetku, 
ale zvyšují také sociální soudržnost a růst 
celé společnosti.

6. naléhavě vyzývá Komisi, aby věnovala 
značné finanční prostředky na zlepšení 
přístupu k pojištění v rozvojových zemích, 
zejména ke zdravotnímu a penzijnímu 
pojištění; vybízí Komisi, aby podporovala 
partnerské země při zavádění široce 
zaměřených systémů pojištění, jež se 
budou vztahovat i na nejchudší 
a nezranitelnější části společnosti, mimo 
jiné podporou odvětví mikrofinancování;
je přesvědčen, že takovéto systémy, pokud 
jsou správně navrženy, umožňují nejenom 
pomoci lidem z chudoby a posílit odolnost 
těch nejzranitelnějších ochranou jejich 
majetku, ale zvyšují také sociální 
soudržnost a růst celé společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Patrizia Toia

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je nutné, aby Komise 
zajistila, aby pomoc byla účinná a měla 
přímý vliv na vymýcení chudoby, lidský 
rozvoj a sociální soudržnost; žádá v této 
souvislosti Komisi, aby jako součást 
opatření k budování kapacity pro nestátní 
subjekty zavedla způsoby financování 
malých projektů, do nichž jsou zapojeny 
soukromé subjekty, jako jsou malé 
a střední podniky, družstva a místní 
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sdružení;

Or. it

Pozměňovací návrh 8
Patrizia Toia

Návrh stanoviska
Bod 7 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. trvá na tom, že hlavním dokumentem 
pro podporu EU a rozvojovou spolupráci 
zůstává Evropský konsensus o rozvoji, 
zejména ve vztahu ke zdraví a vzdělávání;
naléhavě žádá Komisi o zajištění toho, aby 
nástroj rozvojové spolupráce zůstal 
i nadále podstatným a účinným nástrojem 
provádění Evropského konsensu o rozvoji, 
zejména pokud jde o podporu a začlenění 
zdravotní péče, vzdělávání a příslušných 
průřezových témat, jako je rovnost žen 
a mužů a HIV/AIDS;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Gay Mitchell

Návrh stanoviska
Bod 7 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zachování 
dostatečné úrovně finančních prostředků 
pro rozpočtové položky určené na 
humanitární pomoc, stejně jako na 
rezervu na pomoc při mimořádných 
událostech; trvá na tom, že s ohledem na 
výrazný nárůst četnosti, závažnosti 
a rozsahu humanitárních krizí 
a přírodních katastrof, jichž jsme 
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v posledních několika letech svědky, musí 
být EU připravena rychle mobilizovat 
finanční prostředky v reakci na takové 
krize v zahraničí;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Gay Mitchell

Návrh stanoviska
Bod 8 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. je znepokojen navrhovaným snížením 
administrativních nákladů, mimo jiné na 
technickou pomoc, hodnocení a audity, 
a to jak v ústředí, tak v delegacích EU 
v zahraničí, jelikož tyto činnosti jsou pro 
zachování nejpřísnějších norem  
hodnocení a auditu zásadní; vzhledem 
k tomu, že v roce 2011 Komise požádala 
o dalších 18 zaměstnanců na plný úvazek 
pro rok 2012 „k zajištění řádného 
finančního řízení velkého množství grantů 
obnášejících malé částky v rámci nástroje 
pro rozvojovou spolupráci“1, je 
znepokojen navrhovaným značným 
přesunem pracovníků z činností 
spadajících do nástroje pro rozvojovou 
spolupráci na činnosti v rámci nástroje 
pro evropskou politiku sousedství 
a poukazuje na rizika, pokud jde o kvalitu 
finančního řízení nástroje pro rozvojovou 
spolupráci, k nimž může toto snížení 
personálního obsazení vést;

Or. en

                                               
1 Návrh souhrnného rozpočtu Evropské komise na rozpočtový rok 2012, pracovní dokument, část II Lidské 
zdroje Komise, COM(2011)300, květen 2011, str. 87.
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