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Ændringsforslag 1
Charles Goerens

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. insisterer på, at EU og medlemsstaterne 
bør tage deres partnerskab med DCI-
finansierede udviklingslande, der modtager 
støtte under instrumentet, alvorligt, og at 
langsigtet forudsigelighed er en væsentlig 
del af dette partnerskab; insisterer på, at de 
fattigste og mest sårbare befolkninger i 
DCI-modtagerlandene ikke bør bære 
byrden af de betydelige stigninger i 
finansieringen af det europæiske 
naboskabs- og partnerskabsinstrument, 
som følge af det arabiske forår;

3. insisterer på, at EU og medlemsstaterne 
bør tage deres partnerskab med DCI-
finansierede udviklingslande, der modtager 
støtte under instrumentet, alvorligt, og at 
langsigtet forudsigelighed er en væsentlig 
del af dette partnerskab; insisterer på, at de 
fattigste og mest sårbare befolkninger i 
DCI-modtagerlandene ikke bør bære 
byrden af de betydelige stigninger i 
finansieringen af det europæiske 
naboskabs- og partnerskabsinstrument, 
som følge af det arabiske forår; henleder 
opmærksomheden på de forpligtelser, der 
blev indgået med "En dagsorden for 
forandring" om gradvist at reducere EU-
programmer, som endnu ikke er afsluttet i 
mellemindkomstlande fra påbegyndelsen 
af den næste flerårlige finansielle ramme; 

Or. fr

Ændringsforslag 2
Patrizia Toia

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. støtter i princippet de betydelige 
stigninger i finansieringen af DCI's 
tematiske program om miljøet og den 
bæredygtige forvaltning af naturressourcer; 
forstår, at Kommissionen søger yderligere 
støtte for at fremme bæredygtig energi for 
udviklingslandene i forløbet op til FN's 
Rio+20-konference og til finansiering af 

5. støtter de betydelige stigninger i 
finansieringen af DCI's tematiske program 
om miljøet og den bæredygtige forvaltning 
af naturressourcer; forstår, at
Kommissionen søger yderligere støtte for 
at fremme bæredygtig energi for 
udviklingslandene i forløbet op til FN's 
Rio+20-konference og til finansiering af 
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EU's initiativ om energiudvikling, som 
blev annonceret for nylig og behandler 
forskelle på energiområdet i 
udviklingslandene; gentager imidlertid, at 
finansiering i forbindelse med 
klimaspørgsmål bør være et supplement til 
den udviklingsfinansiering, der i øjeblikket 
er programmeret, og at midler til de 
vigtigste sektorer, der er omfattet af 2015-
målene, f.eks. uddannelse og sundhed, ikke 
bør omdirigeres til klimaindsatsen;

EU's initiativ om energiudvikling, som 
blev annonceret for nylig og behandler 
forskelle på energiområdet i 
udviklingslandene; gentager imidlertid, at 
finansiering i forbindelse med 
klimaspørgsmål bør være et supplement til 
den udviklingsfinansiering, der i øjeblikket 
er programmeret, og at midler til de 
vigtigste sektorer, der er omfattet af 2015-
målene, f.eks. grundlæggende uddannelse 
og sundhed, ikke bør omdirigeres til 
klimaindsatsen; glæder sig over den 
foreslåede forhøjelse af budgetposten 
"Investering i mennesker" og minder 
Kommissionen om fastsatte EU-
benchmarks og tidligere forpligtelser 
siden DCI af 2005 om tildeling af mindst 
20 % af DCI til sundhed og 
grundlæggende uddannelse, under særlig 
hensyntagen til de fremskridt, der gøres 
mod de 2015-mål, der er længst fra at 
opfylde målene; 

Or. en

Ændringsforslag 3
Patrizia Toia

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. opfordrer Kommissionen til at sørge 
for mere kontrol og bedre sammenhæng 
for så vidt angår finansieringen af 
alternative energier i bekæmpelsen af 
klimaændringer med henblik på at sikre, 
at EU ikke indirekte yder finansiel støtte 
til aktiviteter, der skaber prisforvridninger 
og spekulation i forbindelse med råvarer 
eller fremmer ulovlig tilegnelse af jord;

Or. it
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Ændringsforslag 4
Patrizia Toia

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. opfordrer Kommissionen til at yde 
finansiel støtte til de instrumenter for 
udviklingssamarbejdet, der sigter mod at 
forebygge og bekæmpe ulovlig tilegnelse 
af jord, der bliver mere og mere udbredt, 
og fremme etableringen af en 
adfærdskodeks på EU-plan og på 
internationalt plan; 

Or. it

Ændringsforslag 5
Patrizia Toia

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer kraftigt Kommissionen til at 
indføre finansiering med henblik på at 
forbedre adgang til forsikring i 
udviklingslandene, navnlig i forbindelse 
med sundhed og pensioner; opfordrer 
Kommissionen til at støtte partnerlande ved 
at iværksætte globalt dækkende 
forsikringsordninger, der omfatter de 
fattigste og mest sårbare samfundsgrupper;
er overbevist om, at sådanne ordninger, 
hvis de er velgennemtænkte, har potentiale 
til ikke blot at bringe mennesker ud af 
fattigdom og styrke de mest sårbare 
gruppers modstandskraft ved at beskytte 
deres aktiver, men også til at fremme større 
social sammenhæng og mere inklusiv 
vækst.

6. opfordrer kraftigt Kommissionen til at 
indføre finansiering med henblik på at 
forbedre adgang til retfærdige sundheds-
og pensionssystemer, baseret på gensidige 
nonprofit forsikringsordninger inden for 
rammerne af de socialøkonomiske 
modeller; opfordrer Kommissionen til at 
støtte partnerlande ved at iværksætte 
globalt dækkende forsikringsordninger, der 
omfatter de fattigste og mest sårbare 
samfundsgrupper; er overbevist om, at 
sådanne ordninger, hvis de er 
velgennemtænkte, har potentiale til ikke 
blot at bringe mennesker ud af fattigdom 
og styrke de mest sårbare gruppers 
modstandskraft ved at beskytte deres 
aktiver, men også til at fremme større 
social sammenhæng og mere inklusiv 
vækst.
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Or. it

Ændringsforslag 6
Bill Newton Dunn

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer kraftigt Kommissionen til at
indføre finansiering med henblik på at 
forbedre adgang til forsikring i 
udviklingslandene, navnlig i forbindelse 
med sundhed og pensioner; opfordrer 
Kommissionen til at støtte partnerlande ved 
at iværksætte globalt dækkende 
forsikringsordninger, der omfatter de 
fattigste og mest sårbare samfundsgrupper;
er overbevist om, at sådanne ordninger, 
hvis de er velgennemtænkte, har potentiale 
til ikke blot at bringe mennesker ud af 
fattigdom og styrke de mest sårbare 
gruppers modstandskraft ved at beskytte 
deres aktiver, men også til at fremme større 
social sammenhæng og mere inklusiv 
vækst.

6. opfordrer kraftigt Kommissionen til at
afsætte betydelig finansiering med henblik 
på at forbedre adgang til forsikring i 
udviklingslandene, navnlig i forbindelse 
med sundhed og pensioner; opfordrer 
Kommissionen til at støtte partnerlande ved 
at iværksætte globalt dækkende 
forsikringsordninger, der omfatter de 
fattigste og mest sårbare samfundsgrupper, 
herunder gennem støtte til sektoren for 
mikrofinansieringstjenester; er overbevist 
om, at sådanne ordninger, hvis de er 
velgennemtænkte, har potentiale til ikke 
blot at bringe mennesker ud af fattigdom 
og styrke de mest sårbare gruppers 
modstandskraft ved at beskytte deres 
aktiver, men også til at fremme større 
social sammenhæng og mere inklusiv 
vækst.

Or. en

Ændringsforslag 7
Patrizia Toia

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. understreger, at det er nødvendigt at 
Kommissionen sikrer, at bistanden er 
effektiv og har en direkte indvirkning på 
udryddelse af fattigdom, menneskelig 
udvikling og social sammenhæng; 



AM\902016DA.doc 7/9 PE489.499v01-00

DA

opfordrer i den forbindelse Kommissionen 
til, som et led i 
kapacitetsopbygningsforanstaltningerne 
for ikke-statslige aktører, at indføre 
ordninger til finansiering af mindre 
projekter, der inddrager private 
interessenter, f.eks. SMV'er, kooperativer 
og lokale sammenslutninger; 

Or. it

Ændringsforslag 8
Patrizia Toia

Udkast til udtalelse
Punkt 7 (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. insisterer på, at den europæiske 
konsensus om udvikling forbliver det 
dokument, der angiver retningslinjerne 
for EU's bistands og -
udviklingssamarbejde, navnlig i 
forbindelse med sundhed og uddannelse; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til 
at sikre, at instrumentet for 
udviklingssamarbejdet forbliver et
relevant og effektivt redskab for 
gennemførelsen af den europæiske 
konsensus om udvikling, navnlig for støtte 
til og integration af sundhed, uddannelse 
og relevante tværgående spørgsmål om 
ligestilling mellem kønnene og 
HIV/AIDS; 

Or. en

Ændringsforslag 9
Gay Mitchell

Udkast til udtalelse
Punkt 7 (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. understreger vigtigheden af at bevare 
tilstrækkelige finansieringsniveauer til 
budgetposterne for humanitær bistand 
samt reserven til nødhjælp; insisterer på, 
at EU, i betragtning af den markante 
stigning for så vidt angår hyppighed, 
alvorlighed og omfang af humanitære 
kriser og naturkatastrofer, som har fundet 
sted de seneste år, skal være rede til 
hurtigt at mobilisere finansiering som 
reaktion på sådanne kriser i udlandet;

Or. en

Ændringsforslag 10
Gay Mitchell

Udkast til udtalelse
Punkt 8 (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. er bekymret over de foreslåede 
nedskæringer i administrative udgifter, 
bl.a. til teknisk bistand, evalueringer og 
revisioner, både i hovedsæderne og i EU-
delegationerne i udlandet, idet disse 
aktiviteter er centrale for opretholdelsen 
af strenge evaluerings- og 
revisionsstandarder; er, idet 
Kommissionen i 2011 anmodede om 
yderligere 18 fuldtidsansatte for 2012 med 
henblik på at sikre korrekt, forsvarlig 
økonomisk forvaltning af det store antal 
bevillinger af mindre beløb1 under DCI, 
bekymret over den foreslåede betydelige 
omplacering af personale fra DCI- til 
ENPI-aktiviteter og påpeger de risici, som 
et svækket personaleantal kan medføre 
for kvaliteten af DCI's økonomiske 

                                               
1 Kommissionens forslag til det almindelige budget for regnskabsåret 2012, Arbejdsdokument Del II, 
Kommissionens menneskelige ressourcer, COM(2011)300, maj 2011, s. 87.
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forvaltning;

Or. en


