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Tarkistus 1
Charles Goerens

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että EU:n ja jäsenvaltioiden on 
suhtauduttava vakavasti DCI:stä 
rahoitettavaan kumppanuuteen DCI:stä 
rahoitusta saavien kehitysmaiden kanssa ja 
että pitkän aikavälin ennustettavuus on 
keskeinen osa tätä kumppanuutta; korostaa, 
että DCI:n edunsaajamaiden köyhimmät ja 
haavoittuvimmat väestönosat eivät saa 
joutua kärsimään siitä, että arabikevään 
seurauksena eurooppalaisen naapuruuden 
ja kumppanuuden välineen rahoitusta 
kasvatettiin huomattavasti;

3. korostaa, että EU:n ja jäsenvaltioiden on 
suhtauduttava vakavasti DCI:stä 
rahoitettavaan kumppanuuteen DCI:stä 
rahoitusta saavien kehitysmaiden kanssa ja 
että pitkän aikavälin ennustettavuus on 
keskeinen osa tätä kumppanuutta; korostaa, 
että DCI:n edunsaajamaiden köyhimmät ja 
haavoittuvimmat väestönosat eivät saa 
joutua kärsimään siitä, että arabikevään 
seurauksena eurooppalaisen naapuruuden 
ja kumppanuuden välineen rahoitusta 
kasvatettiin huomattavasti; muistuttaa, että 
muutossuunnitelmassa sitouduttiin 
vähentämään keskitulon maissa vielä 
meneillään olevia unionin ohjelmia 
asteittain seuraavasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä (2014–2020) lähtien;

Or. fr

Tarkistus 2
Patrizia Toia

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kannattaa periaatteessa DCI:n 
ympäristöalaa ja luonnonvarojen kestävää 
hallinnointia koskevan aihekohtaisen 
ohjelman määrärahojen huomattavaa 
kasvattamista; ymmärtää, että komissio 
hakee YK:n vuoden 2012 Rio+20-
konferenssin alla lisätukea kehitysmaiden 
kestävän energiankäytön edistämiselle ja 
EU:n hiljattain julkaiseman kehitysmaiden 
epätasa-arvoa energia-asioissa käsittelevän 

5. kannattaa DCI:n ympäristöalaa ja 
luonnonvarojen kestävää hallinnointia 
koskevan aihekohtaisen ohjelman 
määrärahojen huomattavaa kasvattamista;
ymmärtää, että komissio hakee YK:n 
vuoden 2012 Rio+20-konferenssin alla 
lisätukea kehitysmaiden kestävän 
energiankäytön edistämiselle ja EU:n 
hiljattain julkaiseman kehitysmaiden 
epätasa-arvoa energia-asioissa käsittelevän 
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Energising Development -aloitteen 
rahoitukselle; toistaa kuitenkin kantansa, 
jonka mukaan ilmastorahoituksen on 
täydennettävä jo käynnissä olevien 
kehitysyhteistyöohjelmien rahoitusta, ja 
että vuosituhannen kehitystavoitteiden 
keskeisten alojen, kuten koulutuksen ja 
terveyden, rahoitusta ei tulisi ohjata 
ilmastotoimiin;

Energising Development -aloitteen 
rahoitukselle; toistaa kuitenkin kantansa, 
jonka mukaan ilmastorahoituksen on 
täydennettävä jo käynnissä olevien 
kehitysyhteistyöohjelmien rahoitusta, ja 
että vuosituhannen kehitystavoitteiden 
keskeisten alojen, kuten peruskoulutuksen
ja terveyden, rahoitusta ei tulisi ohjata 
ilmastotoimiin; panee tyytyväisenä 
merkille ehdotuksen lisätä Investointi 
ihmisiin -budjettikohdan määrärahoja ja
muistuttaa komissiota, että vuoden 2015 
DCI:stä lähtien EU on vahvistanut 
kriteerit ja tehnyt sitoumuksia, joiden 
perusteella vähintään 20 prosenttia 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 
määrärahoista osoitetaan 
terveydenhoitoon ja peruskoulutukseen ja 
erityistä huomiota kiinnitetään 
tavoitteesta eniten jäljessä olevien 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
edistämiseen;

Or. en

Tarkistus 3
Patrizia Toia

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että ilmastonmuutoksen torjuntaan 
liittyvien vaihtoehtoisten energiamuotojen 
rahoitusta valvotaan paremmin ja 
yhdenmukaistetaan enemmän, jottei 
unioni antaisi epäsuoraa taloudellista 
tukea toimille, jotka johtavat hintojen 
vääristymiseen ja keinotteluun 
elintarvikkeiden raaka-aineilla taikka 
maananastukseen;

Or. it
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Tarkistus 4
Patrizia Toia

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa komissiota osoittamaan 
taloudellista tukea sellaisiin 
kehitysyhteistyötoimiin, joilla pyritään 
ehkäisemään ja torjumaan yhä yleistyvää 
maananastusta sekä edistetään lisäksi 
EU:n tason ja kansainvälisten 
käytännesääntöjen laatimista;

Or. it

Tarkistus 5
Patrizia Toia

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vaatii komissiota kohdentamaan 
rahoitusta vakuutusten, ja erityisesti 
sairaus- ja eläkevakuutusten, saannin 
helpottamiseen kehitysmaissa; kannustaa 
komissiota tukemaan kumppanimaita 
yhteiskunnan köyhimmät ja 
haavoittuvimmat väestönosat kattavien 
vakuutusjärjestelmien luomisessa; on 
vakuuttunut siitä, että mikäli tällaiset 
järjestelmät ovat hyvin suunniteltuja, 
niiden avulla voidaan nostaa ihmiset pois 
köyhyydestä ja lisätä haavoittuvimpien 
väestönosien sitkeyttä suojelemalla niiden 
etuja sekä lisäksi vahvistaa sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja osallistavaa kasvua.

6. vaatii komissiota kohdentamaan 
rahoitusta tasa-arvoisiin terveydenhuolto-
ja eläkejärjestelmiin pääsyn 
helpottamiseen keskinäisten, voittoa 
tavoittelemattomien vakuutusjärjestelyjen 
kautta ja yhteisötalouden mallien avulla;
kannustaa komissiota tukemaan 
kumppanimaita yhteiskunnan köyhimmät 
ja haavoittuvimmat väestönosat kattavien 
vakuutusjärjestelmien luomisessa; on 
vakuuttunut siitä, että mikäli tällaiset 
järjestelmät ovat hyvin suunniteltuja, 
niiden avulla voidaan nostaa ihmiset pois 
köyhyydestä ja lisätä haavoittuvimpien 
väestönosien sitkeyttä suojelemalla niiden 
etuja sekä lisäksi vahvistaa sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja osallistavaa kasvua.
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Or. it

Tarkistus 6
Bill Newton Dunn

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vaatii komissiota kohdentamaan
rahoitusta vakuutusten, ja erityisesti 
sairaus- ja eläkevakuutusten, saannin 
helpottamiseen kehitysmaissa; kannustaa 
komissiota tukemaan kumppanimaita 
yhteiskunnan köyhimmät ja 
haavoittuvimmat väestönosat kattavien 
vakuutusjärjestelmien luomisessa; on 
vakuuttunut siitä, että mikäli tällaiset 
järjestelmät ovat hyvin suunniteltuja, 
niiden avulla voidaan nostaa ihmiset pois 
köyhyydestä ja lisätä haavoittuvimpien 
väestönosien sitkeyttä suojelemalla niiden 
etuja sekä lisäksi vahvistaa sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja osallistavaa kasvua.

6. vaatii komissiota osoittamaan 
runsaasti määrärahoja vakuutusten, ja 
erityisesti sairaus- ja eläkevakuutusten, 
saannin helpottamiseen kehitysmaissa;
kannustaa komissiota tukemaan 
kumppanimaita yhteiskunnan köyhimmät 
ja haavoittuvimmat väestönosat kattavien 
vakuutusjärjestelmien luomisessa, muun 
muassa kannustamalla 
mikrotalouspalveluja; on vakuuttunut
siitä, että mikäli tällaiset järjestelmät ovat 
hyvin suunniteltuja, niiden avulla 
voidaan nostaa ihmiset pois köyhyydestä 
ja lisätä haavoittuvimpien väestönosien 
sitkeyttä suojelemalla niiden etuja sekä 
lisäksi vahvistaa sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja osallistavaa kasvua.

Or. en

Tarkistus 7
Patrizia Toia

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että komission on 
varmistettava, että apu on tehokasta ja 
että sillä on suora vaikutus köyhyyden 
poistamiseen, inhimilliseen kehitykseen ja 
sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen; 
kehottaa näin ollen komissiota esittämään 
sellaisia pienimuotoisten hankkeiden 
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rahoitusjärjestelyjä, joilla tuetaan 
valtiosta riippumattomien toimijoiden 
valmiuksien kehittämistä ja joissa on 
lisäksi mukana yksityisiä sidosryhmiä, 
kuten pk-yrityksiä, osuuskuntia ja 
paikallisia yhdistyksiä;

Or. it

Tarkistus 8
Patrizia Toia

Lausuntoluonnos
7 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. vaatii, että EU:n kehitysavun ja 
kehitysyhteistyön on edelleen perustuttava 
kehityspolitiikkaa koskevaan 
eurooppalaiseen konsensukseen, etenkin 
terveyden ja koulutuksen alalla; kehottaa 
painokkaasti komissiota varmistamaan, 
että kehitysyhteistyöväline säilyy 
hyödyllisenä ja tehokkaana välineenä, 
kun kehityspolitiikkaa koskevaa 
eurooppalaista konsensusta pannaan 
täytäntöön ja etenkin kun tuetaan ja 
integroidaan terveyteen, koulutukseen ja 
monialaisiin kysymyksiin, kuten 
sukupuolten tasa-arvoon, HIViin ja 
aidsiin, liittyviä näkökohtia;

Or. en

Tarkistus 9
Gay Mitchell

Lausuntoluonnos
7 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. tähdentää, että humanitaarisen avun 
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budjettikohtiin ja hätäapuvaraukseen on 
osoitettava edelleen riittävästi rahoitusta; 
ottaa huomioon, että viime vuosina 
humanitaariset kriisit ja 
luonnonkatastrofit ovat lisääntyneet 
merkittävästi ja että ne ovat entistä 
vakavampia ja laajamittaisempia, joten 
unionin on oltava valmis ottamaan 
nopeasti käyttöön varoja voidakseen 
reagoida tällaisiin kriiseihin kaikkialla 
maailmassa;

Or. en

Tarkistus 10
Gay Mitchell

Lausuntoluonnos
8 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. on huolissaan hallintomenoihin, 
tekniseen tukeen, arviointeihin ja 
tarkastuksiin ehdotetuista leikkauksista 
sekä toimielinten päätoimipaikoissa että 
unionin edustustoissa kolmansissa 
maissa, sillä kyseiset toiminnot ovat 
välttämättömiä, jos arvioinnit ja 
tarkastukset halutaan pitää 
korkeatasoisina; ottaa huomioon, että 
vuonna 2011 komissio pyysi vuodeksi 
2012 kahdeksaatoista täysipäiväistä 
lisätointa, joilla se halusi varmistaa, että 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä 
myönnetyt lukuisat mutta määrällisesti 
pienet lainat hoidetaan asianmukaisesti ja 
moitteettomasti1; on huolissaan 
ehdotuksesta siirtää suuri osa 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 
henkilöstöstä Euroopan naapuruuden ja 
kumppanuuden välineeseen ja korostaa, 
että kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 

                                               
1 Euroopan komission esitys Euroopan unionin varainhoitovuoden 2012 yleiseksi talousarvioksi, työasiakirja, 
osa II, komission henkilöstö, COM(2012)0300, toukokuu 2011, s. 87.
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varainhoidon laatu voi heikentyä 
henkilöstöleikkauksen vuoksi;

Or. en


