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Τροπολογία 1
Charles Goerens

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επιμένει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη την 
εταιρική τους σχέση με τις 
χρηματοδοτούμενες από το ΜΑΣ 
αναπτυσσόμενες χώρες και ότι η 
μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα αποτελεί 
βασικό στοιχείο της εν λόγω εταιρικής 
σχέσης· επιμένει ότι οι φτωχότεροι και 
πλέον ευάλωτοι πληθυσμοί στις 
δικαιούχους χώρες του ΜΑΣ δεν θα πρέπει 
να υποχρεωθούν να υποστούν την 
επιβάρυνση από τις σημαντικές αυξήσεις 
στη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού 
μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης 
σε απάντηση στην Αραβικής άνοιξη·

3. επιμένει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη την 
εταιρική τους σχέση με τις 
χρηματοδοτούμενες από το ΜΑΣ 
αναπτυσσόμενες χώρες και ότι η 
μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα αποτελεί 
βασικό στοιχείο της εν λόγω εταιρικής 
σχέσης· επιμένει ότι οι φτωχότεροι και 
πλέον ευάλωτοι πληθυσμοί στις 
δικαιούχους χώρες του ΜΑΣ δεν θα πρέπει 
να υποχρεωθούν να υποστούν την 
επιβάρυνση από τις σημαντικές αυξήσεις 
στη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού 
μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης 
σε απάντηση στην Αραβικής άνοιξη· 
υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί στο πλαίσιο του 
προγράμματος δράσης για αλλαγή για τη 
σταδιακή μείωση των προγραμμάτων της 
ΕΕ που βρίσκονται σε εξέλιξη στις χώρες
μεσαίου εισοδήματος, αρχής γενομένης 
από το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (2014-2020)·

Or. fr

Τροπολογία 2
Patrizia Toia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υποστηρίζει κατ’ αρχήν τη σημαντική 
αύξηση της χρηματοδότησης στο πλαίσιο 
του ΜΑΣ για το θεματικό πρόγραμμα για 
το περιβάλλον και την βιώσιμη διαχείριση 

5. υποστηρίζει τη σημαντική αύξηση της 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΜΑΣ για 
το θεματικό πρόγραμμα για το περιβάλλον 
και την βιώσιμη διαχείριση των φυσικών 
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των φυσικών πόρων περιλαμβανομένης και 
της ενέργειας· κατανοεί ότι η Επιτροπή 
επιδιώκει πρόσθετη στήριξη για την 
προώθηση της αειφόρου ενέργειας για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες με την ευκαιρία 
της προετοιμασίας της Διάσκεψης του 
ΟΗΕ «Ρίο + 20» το 2012 και για τη 
χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας της ΕΕ 
που εξαγγέλθηκε πρόσφατα με θέμα 
«Ενεργοποίηση της Ανάπτυξης» η οποία 
εξετάζει τις ανισότητες στον τομέα της 
ενέργειας στον αναπτυσσόμενο κόσμο· 
επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι η 
χρηματοδότηση ενεργειών για το κλίμα 
πρέπει να προστεθεί στην επί του παρόντος 
προγραμματισμένη χρηματοδότηση της 
ανάπτυξης και ότι οι πόροι για καίριους 
τομείς των ΑΣΧ, π.χ. εκπαίδευση και 
υγεία, δεν πρέπει να εκτραπούν προς 
ενέργειες για το κλίμα·

πόρων περιλαμβανομένης και της 
ενέργειας· κατανοεί ότι η Επιτροπή 
επιδιώκει πρόσθετη στήριξη για την 
προώθηση της αειφόρου ενέργειας για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες με την ευκαιρία 
της προετοιμασίας της Διάσκεψης του 
ΟΗΕ «Ρίο + 20» το 2012 και για τη 
χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας της ΕΕ 
που εξαγγέλθηκε πρόσφατα με θέμα 
«Ενεργοποίηση της Ανάπτυξης» η οποία 
εξετάζει τις ανισότητες στον τομέα της 
ενέργειας στον αναπτυσσόμενο κόσμο· 
επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι η 
χρηματοδότηση ενεργειών για το κλίμα 
πρέπει να προστεθεί στην επί του παρόντος 
προγραμματισμένη χρηματοδότηση της 
ανάπτυξης και ότι οι πόροι για καίριους 
τομείς των ΑΣΧ, π.χ. βασική εκπαίδευση 
και υγεία, δεν πρέπει να εκτραπούν προς 
ενέργειες για το κλίμα· χαιρετίζει την 
προτεινόμενη αύξηση στο κονδύλιο του 
προϋπολογισμού για την επένδυση στον 
άνθρωπο και υπενθυμίζει στην Επιτροπή 
τα κριτήρια αναφοράς που έχει θεσπίσει η 
ΕΕ και τις προηγούμενες δεσμεύσεις από 
το ΜΑΣ του 2005 για τη διάθεση του 20% 
τουλάχιστον του ΜΑΣ στην υγεία και τη 
βασική εκπαίδευση, με ιδιαίτερη έμφαση 
στην πρόοδο που σημειώνεται στους ΑΣΧ 
για την επίτευξη των οποίων έχει 
πραγματοποιηθεί μικρότερη πρόοδος·

Or. en

Τροπολογία 3
Patrizia Toia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί από την Επιτροπή μεγαλύτερο 
έλεγχο και συνέπεια στις 
χρηματοδοτήσεις που προορίζονται για 
την καταπολέμηση της κλιματικής 
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αλλαγής μέσω της υποστήριξης των 
εναλλακτικών μορφών ενέργειας, 
προκειμένου να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο να χρηματοδοτεί έμμεσα η 
ΕΕ δράσεις που προκαλούν στρέβλωση 
και φαινόμενα κερδοσκοπίας στις τιμές 
των πρώτων υλών για τα τρόφιμα ή 
ευνοούν τη διαρπαγή γαιών·

Or. it

Τροπολογία 4
Patrizia Toia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει 
στοχευμένα χρηματοδοτικά μέτρα 
αναπτυξιακής συνεργασίας, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση του 
εντεινόμενου φαινομένου της διαρπαγής 
γαιών και να ενθαρρύνει επίσης την 
κατάρτιση κώδικα συμπεριφοράς σε 
ενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο· 

Or. it

Τροπολογία 5
Patrizia Toia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. προτρέπει την Επιτροπή να εισαγάγει 
χρηματοδότηση για τη βελτίωση της 
πρόσβασης στην ασφάλιση στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα για την 
υγεία και τις συντάξεις· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να υποστηρίξει τις χώρες 
εταίρους όσον αφορά τη δημιουργία 

6. προτρέπει την Επιτροπή να εισαγάγει 
χρηματοδότηση για τη βελτίωση της 
πρόσβασης σε δίκαια συστήματα 
περίθαλψης και συνταξιοδότησης με 
βάση προγράμματα ασφάλισης που 
στηρίζονται στην αμοιβαιότητα και όχι 
στην εξασφάλιση κέρδους τα οποία θα 
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ευρείας κάλυψης ασφαλιστικών 
συστημάτων που θα περιλαμβάνουν τα 
φτωχότερα και πιο ευάλωτα τμήματα της 
κοινωνίας· είναι πεπεισμένο ότι τα 
συστήματα αυτά, εάν είναι καταλλήλως 
σχεδιασμένα, έχουν τη δυνατότητα όχι 
μόνο να βγάλουν τους ανθρώπους από τη 
φτώχεια και να ενισχύσουν την 
ανθεκτικότητα των πλέον ευάλωτων 
παρέχοντάς τους προστασία για τις 
περιουσίες τους, αλλά και να προωθήσουν 
μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

συνάδουν προς τα πρότυπα της 
κοινωνικής οικονομίας· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να υποστηρίξει τις χώρες 
εταίρους όσον αφορά τη δημιουργία 
ευρείας κάλυψης ασφαλιστικών 
συστημάτων που θα περιλαμβάνουν τα 
φτωχότερα και πιο ευάλωτα τμήματα της 
κοινωνίας· είναι πεπεισμένο ότι τα 
συστήματα αυτά, εάν είναι καταλλήλως 
σχεδιασμένα, έχουν τη δυνατότητα όχι 
μόνο να βγάλουν τους ανθρώπους από τη 
φτώχεια και να ενισχύσουν την 
ανθεκτικότητα των πλέον ευάλωτων 
παρέχοντάς τους προστασία για τις 
περιουσίες τους, αλλά και να προωθήσουν 
μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

Or. it

Τροπολογία 6
Bill Newton Dunn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. προτρέπει την Επιτροπή να εισαγάγει
χρηματοδότηση για τη βελτίωση της 
πρόσβασης στην ασφάλιση στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα για την 
υγεία και τις συντάξεις· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να υποστηρίξει τις χώρες 
εταίρους όσον αφορά τη δημιουργία 
ευρείας κάλυψης ασφαλιστικών 
συστημάτων που θα περιλαμβάνουν τα 
φτωχότερα και πιο ευάλωτα τμήματα της 
κοινωνίας· είναι πεπεισμένο ότι τα 
συστήματα αυτά, εάν είναι καταλλήλως 
σχεδιασμένα, έχουν τη δυνατότητα όχι
μόνο να βγάλουν τους ανθρώπους από τη 
φτώχεια και να ενισχύσουν την 
ανθεκτικότητα των πλέον ευάλωτων 
παρέχοντάς τους προστασία για τις 
περιουσίες τους, αλλά και να προωθήσουν 

6. προτρέπει την Επιτροπή να διαθέσει 
σημαντική χρηματοδότηση για τη 
βελτίωση της πρόσβασης στην ασφάλιση 
στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα για 
την υγεία και τις συντάξεις· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να υποστηρίξει τις χώρες 
εταίρους όσον αφορά τη δημιουργία 
ευρείας κάλυψης ασφαλιστικών 
συστημάτων που θα περιλαμβάνουν τα 
φτωχότερα και πιο ευάλωτα τμήματα της 
κοινωνίας, μέσω της υποστήριξης του 
τομέα μακροοικονομικών υπηρεσιών, 
μεταξύ άλλων· είναι πεπεισμένο ότι τα 
συστήματα αυτά, εάν είναι καταλλήλως 
σχεδιασμένα, έχουν τη δυνατότητα όχι 
μόνο να βγάλουν τους ανθρώπους από τη 
φτώχεια και να ενισχύσουν την 
ανθεκτικότητα των πλέον ευάλωτων 
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μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

παρέχοντάς τους προστασία για τις 
περιουσίες τους, αλλά και να προωθήσουν 
μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

Or. en

Τροπολογία 7
Patrizia Toia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει την ανάγκη να διασφαλίσει η 
Επιτροπή ότι η βοήθεια έχει ουσιαστικό 
χαρακτήρα και άμεση επίδραση στην 
εξάλειψη της φτώχειας, την ανθρώπινη 
ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή· για 
τον σκοπό αυτό ζητεί από την Επιτροπή 
να προβλέψει, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 
της υποστήριξης της ανάπτυξης 
ικανοτήτων για τους μη κρατικούς 
φορείς, μηχανισμούς χρηματοδότησης 
έργων μικρής κλίμακας με τη συμμετοχή 
και ιδιωτικών παραγόντων, όπως ΜΜΕ, 
συνεταιρισμών και τοπικών συλλόγων· 

Or. it

Τροπολογία 8
Patrizia Toia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. εμμένει στην άποψη ότι η ευρωπαϊκή
κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη 
παραμένει το κατευθυντήριο έγγραφο για 
τη βοήθεια και την αναπτυξιακή 
συνεργασία της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά 
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την υγεία και την εκπαίδευση· προτρέπει 
την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο 
μηχανισμός χρηματοδότησης της 
αναπτυξιακής συνεργασίας θα 
εξακολουθήσει να αποτελεί σημαντικό 
και ουσιαστικό εργαλείο για την 
εφαρμογή της κοινής αντίληψης για την 
ανάπτυξη, ιδίως για την υποστήριξη και 
την ενσωμάτωση της υγείας, της 
εκπαίδευσης και συναφών διατομεακών 
θεμάτων όπως η ισότητα των φύλων και 
το HIV/AIDS·

Or. en

Τροπολογία 9
Gay Mitchell

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 
διατήρηση επαρκών επιπέδων 
χρηματοδότησης για τα κονδύλια του 
προϋπολογισμού που αφορούν την 
ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς και το 
Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας·
επιμένει ότι, λόγω του ότι τα τελευταία 
χρόνια έχουν ενταθεί σημαντικά η 
συχνότητα, η σοβαρότητα και η έκταση 
των ανθρωπιστικών κρίσεων και των 
φυσικών καταστροφών, η ΕΕ πρέπει να 
είναι έτοιμη να αποδεσμεύει σύντομα 
χρηματοδότηση ώστε να ανταποκρίνεται 
σε τέτοιου είδους κρίσεις στο εξωτερικό·

Or. en

Τροπολογία 10
Gay Mitchell

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 8 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
προτεινόμενες περικοπές στις διοικητικές 
δαπάνες, μεταξύ άλλων για τεχνική 
βοήθεια, αξιολογήσεις και λογιστικούς 
ελέγχους, τόσο στην έδρα της ΕΕ όσο και 
στις αντιπροσωπείες στο εξωτερικό, 
δεδομένου ότι οι δραστηριότητες αυτές 
έχουν καίρια σημασία για τη διατήρηση 
των αυστηρότερων προδιαγραφών όσον 
αφορά την αξιολόγηση και τον λογιστικό 
έλεγχο· δεδομένου ότι το 2011 η 
Επιτροπή ζήτησε 18 επιπλέον υπαλλήλους 
υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης για 
το 2102 «για να διασφαλίσει τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση του μεγάλου 
αριθμού χαμηλόποσων δανείων στο 
πλαίσιο των AΣΧ»1, ανησυχεί για την 
ουσιαστική αναδιάταξη προσωπικού που 
προτείνεται από τους ΑΣΧ σε 
δραστηριότητες του ENPI και 
επισημαίνει τους κινδύνους όσον αφορά 
την ποιότητα της δημοσιονομικής 
διαχείρισης των ΑΣΧ που θα προκαλέσει 
η μειωμένη αυτή στελέχωση·

Or. en

                                               
1 Σχέδιο Γενικού Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Οικονομικό Έτος 2012, Έγγραφο 
εργασίας, μέρος ΙΙ, Ανθρώπινοι πόροι της Επιτροπής, COM(2011)300, Μάιος 2011, σ. 87.


