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Módosítás 1
Charles Goerens

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. ragaszkodik ahhoz, hogy az EU-nak és a 
tagállamoknak komolyan kell venniük a 
Fejlesztési Együttműködési Eszközből 
támogatásban részesülő, a Fejlesztési 
Együttműködési Eszköz által finanszírozott 
fejlődő országokkal való partnerséget, és 
hogy e partnerség alapvető eleme a hosszú 
távú kiszámíthatóság; ragaszkodik ahhoz, 
hogy ne a Fejlesztési Együttműködési 
Eszköz kedvezményezett országai 
népességének legszegényebb és 
legkiszolgáltatottabb csoportjai viseljék 
annak terhét, hogy az arab tavaszra adott 
válaszul jelentősen megemelték az európai 
szomszédsági és partnerségi eszköz 
finanszírozását;

3. ragaszkodik ahhoz, hogy az EU-nak és a 
tagállamoknak komolyan kell venniük a 
Fejlesztési Együttműködési Eszközből 
támogatásban részesülő, a Fejlesztési 
Együttműködési Eszköz által finanszírozott 
fejlődő országokkal való partnerséget, és 
hogy e partnerség alapvető eleme a hosszú 
távú kiszámíthatóság; ragaszkodik ahhoz, 
hogy ne a Fejlesztési Együttműködési 
Eszköz kedvezményezett országai 
népességének legszegényebb és 
legkiszolgáltatottabb csoportjai viseljék 
annak terhét, hogy az arab tavaszra adott 
válaszul jelentősen megemelték az európai 
szomszédsági és partnerségi eszköz 
finanszírozását; felhívja a figyelmet arra a 
kötelezettségvállalásra, amelyet a 
Változtatási program keretében tettek arra 
vonatkozóan, hogy a következő többéves 
pénzügyi kerettől kezdődően (2014−2020) 
arányaiban fokozatosan lecsökkentik a 
közepes jövedelmű országokban továbbra 
is folyamatban lévő programokat;

Or. fr

Módosítás 2
Patrizia Toia

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. elvben támogatja a Fejlesztési 
Együttműködési Eszköz környezetvédelmi 
és a természeti források fenntartható 
kezelésére irányuló tematikai 

5. támogatja a Fejlesztési Együttműködési 
Eszköz környezetvédelmi és a természeti 
források fenntartható kezelésére irányuló 
tematikai programjának biztosított források 
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programjának biztosított források 
növelését; megérti, hogy a Bizottság 
további támogatást keres a fenntartható 
energia fejlődő országokban történő 
előmozdítására a 2012-es ENSZ Rio+20 
konferencia küszöbén, valamint az EU 
nemrégiben közzétett „Energising 
Development” elnevezésű 
kezdeményezésének finanszírozásához, 
amely a fejlődő országokban az energiával 
kapcsolatos egyenlőtlenségek kezelésére 
irányul; ismételten hangoztatja azonban, 
hogy az éghajlattal kapcsolatos 
finanszírozásnak a jelenleg előirányzott 
fejlesztési támogatáshoz képest kiegészítő 
jellegűnek kell lennie, és hogy a 
millenniumi fejlesztési célok tekintetében 
kulcsfontosságú ágazatok, pl. az oktatás, az 
egészségügy számára juttatott 
támogatásokat nem szabad az éghajlattal 
kapcsolatos fellépésekre átcsoportosítani;

növelését; megérti, hogy a Bizottság 
további támogatást keres a fenntartható 
energia fejlődő országokban történő 
előmozdítására a 2012-es ENSZ Rio+20 
konferencia küszöbén, valamint az EU 
nemrégiben közzétett „Energising 
Development” elnevezésű 
kezdeményezésének finanszírozásához, 
amely a fejlődő országokban az energiával 
kapcsolatos egyenlőtlenségek kezelésére 
irányul; ismételten hangoztatja azonban, 
hogy az éghajlattal kapcsolatos 
finanszírozásnak a jelenleg előirányzott 
fejlesztési támogatáshoz képest kiegészítő 
jellegűnek kell lennie, és hogy a 
millenniumi fejlesztési célok tekintetében 
kulcsfontosságú ágazatok, pl. az alapvető 
oktatás, az egészségügy számára juttatott 
támogatásokat nem szabad az éghajlattal 
kapcsolatos fellépésekre átcsoportosítani; 
üdvözli a „Befektetés az emberekbe” 
költségvetési sor javasolt növelését, és 
emlékezteti a Bizottságot a 2005-ös 
Fejlesztési Együttműködési Eszköz óta 
meghatározott európai uniós 
küszöbértékekre és azon megtett 
kötelezettségvállalásra, hogy a Fejlesztési 
Együttműködési Eszköz legalább 20%-át
az egészségügyre és az alapvető oktatásra 
fordítják, fokozott figyelmet szentelve a 
leginkább kisiklott millenniumi fejlesztési 
céloknak;

Or. en

Módosítás 3
Patrizia Toia

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. annak biztosítására kéri a Bizottságot, 
hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
során az alternatív energiák 
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finanszírozása tekintetében 
alkalmazzanak fokozottan ellenőrzött és 
koherens megközelítést annak biztosítása 
érdekében, hogy az EU ne nyújtson 
közvetlen pénzügyi támogatást olyan 
tevékenységek számára, amelyek az 
élelmiszeripari nyersanyagok 
vonatkozásában az árak torzulásához és 
spekulációhoz vagy földek elvételéhez 
vezetnek;

Or. it

Módosítás 4
Patrizia Toia

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. kéri a Bizottságot, hogy biztosítson 
pénzügyi támogatást bizonyos célzott 
fejlesztési együttműködési intézkedések 
számára, hogy megállítsák a földek 
elvételét − amely egyre gyakoribbá válik − 
és fellépjenek e jelenség ellen, valamint 
támogassák az európai uniós és 
nemzetközi szintű magatartási kódex 
létrehozását;

Or. it

Módosítás 5
Patrizia Toia

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. sürgeti a Bizottságot, hogy hozzon létre 
alapokat a fejlődő országokban a 
biztosításokhoz való hozzáférés javítására, 

6. sürgeti a Bizottságot, hogy hozzon létre 
alapokat a kölcsönös és non-profit jellegű 
biztosítási rendszereken alapuló, 
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különösen az egészségügy és a nyugdíjak 
terén; arra biztatja a Bizottságot, hogy 
támogassa a partnerországokat az olyan, 
széles körű védelmet nyújtó biztosítási 
rendszerek kialakítása terén, amelyek 
többek között a társadalom legszegényebb 
és legkiszolgáltatottabb rétegeire 
irányulnak; meggyőződése, hogy az ilyen 
rendszerek azok megfelelő kialakítása 
esetén nem csak arra lehetnek képesek, 
hogy az embereket kiemeljék a 
szegénységből és javaik védelme révén 
növeljék a legkiszolgáltatottabb személyek 
rugalmasságát, hanem arra is, hogy 
elősegítsék a fokozott társadalmi kohéziót 
és az inkluzívabb növekedést.

méltányos egészségügyi és 
nyugdíjrendszerekhez való hozzáférés
érdekében, a szociális gazdasági 
modellekkel összhangban; arra biztatja a 
Bizottságot, hogy támogassa a 
partnerországokat az olyan, széles körű 
védelmet nyújtó biztosítási rendszerek 
kialakítása terén, amelyek többek között a 
társadalom legszegényebb és 
legkiszolgáltatottabb rétegeire irányulnak;
meggyőződése, hogy az ilyen rendszerek 
azok megfelelő kialakítása esetén nem csak 
arra lehetnek képesek, hogy az embereket 
kiemeljék a szegénységből és javaik 
védelme révén növeljék a 
legkiszolgáltatottabb személyek 
rugalmasságát, hanem arra is, hogy 
elősegítsék a fokozott társadalmi kohéziót 
és az inkluzívabb növekedést.

Or. it

Módosítás 6
Bill Newton Dunn

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. sürgeti a Bizottságot, hogy hozzon létre
alapokat a fejlődő országokban a 
biztosításokhoz való hozzáférés javítására, 
különösen az egészségügy és a nyugdíjak 
terén; arra biztatja a Bizottságot, hogy 
támogassa a partnerországokat az olyan, 
széles körű védelmet nyújtó biztosítási 
rendszerek kialakítása terén, amelyek 
többek között a társadalom legszegényebb 
és legkiszolgáltatottabb rétegeire 
irányulnak; meggyőződése, hogy az ilyen 
rendszerek azok megfelelő kialakítása 
esetén nem csak arra lehetnek képesek, 
hogy az embereket kiemeljék a 
szegénységből és javaik védelme révén 
növeljék a legkiszolgáltatottabb személyek 

6. sürgeti a Bizottságot, hogy különítsen el 
jelentős alapokat a fejlődő országokban a 
biztosításokhoz való hozzáférés javítására, 
különösen az egészségügy és a nyugdíjak 
terén; arra biztatja a Bizottságot, hogy 
támogassa a partnerországokat az olyan, 
széles körű védelmet nyújtó biztosítási 
rendszerek kialakítása terén, amelyek 
többek között a társadalom legszegényebb 
és legkiszolgáltatottabb rétegeire 
irányulnak, többek között a 
mikrofinanszírozási szolgáltatások 
ágazatának támogatása érdekében;
meggyőződése, hogy az ilyen rendszerek 
azok megfelelő kialakítása esetén nem csak 
arra lehetnek képesek, hogy az embereket 
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rugalmasságát, hanem arra is, hogy 
elősegítsék a fokozott társadalmi kohéziót 
és az inkluzívabb növekedést.

kiemeljék a szegénységből és javaik 
védelme révén növeljék a 
legkiszolgáltatottabb személyek 
rugalmasságát, hanem arra is, hogy 
elősegítsék a fokozott társadalmi kohéziót 
és az inkluzívabb növekedést.

Or. en

Módosítás 7
Patrizia Toia

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 
biztosítania kell, hogy a segítségnyújtás 
hatékony legyen és közvetlen hatást 
gyakoroljon a szegénység leküzdésére, az 
emberi fejlődésre és a társadalmi 
kohézióra; ennek kapcsán arra kéri a 
Bizottságot, hogy a nem állami 
szereplőkre irányuló kapacitásépítési 
intézkedései keretében vezessen be kisebb 
projektek finanszírozására irányuló 
megoldásokat, amelyek bevonják a 
magánszféra olyan érdekelt szereplőit, 
mint a kkv-k, a szövetkezetek és a helyi 
egyesületek;

Or. it

Módosítás 8
Patrizia Toia

Véleménytervezet
7 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7. ragaszkodik ahhoz, hogy a fejlesztési 
politikáról szóló európai konszenzus 
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továbbra is az európai uniós 
segítségnyújtás és fejlesztéstámogatás 
iránymutató dokumentuma maradjon, 
különösen az egészségügy és az oktatás 
vonatkozásában; annak biztosítására 
ösztönzi a Bizottságot, hogy a fejlesztési 
együttműködési eszköz továbbra is 
megfelelő és hatékony eszköz legyen a 
fejlesztési politikáról szóló európai 
konszenzus végrehajtása terén, különösen 
az egészségügy, az oktatás és az idetartozó 
horizontális kérdések, mint például a 
nemek közötti esélyegyenlőség és a 
HIV/AIDS támogatása és integrálása 
tekintetében; 

Or. en

Módosítás 9
Gay Mitchell

Véleménytervezet
7 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy 
továbbra is elegendő finanszírozási szintet 
biztosítsanak a humanitárius
segítségnyújtás költségvetési sorai és a 
sürgősségisegély-tartalék számára; 
ragaszkodik ahhoz, hogy figyelembe véve 
a humanitárius válságok és a természeti 
katasztrófák gyakoriságának, 
súlyosságának és méreteinek az elmúlt 
években tapasztalható növekedését, az 
EU-nak készen kell állnia arra, hogy 
gyorsan mobilizálni tudja a forrásokat, 
hogy az ilyen külföldön bekövetkező 
válságokra reagálni tudjon;

Or. en
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Módosítás 10
Gay Mitchell

Véleménytervezet
8 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8. aggodalmát fejezi ki az adminisztratív 
költségek javasolt csökkentése miatt, 
többek között a technikai segítségnyújtás, 
az értékelések és az ellenőrzések 
vonatkozásában, mind a székhelyeken, 
mind pedig az EU külföldi küldöttségein, 
mivel e tevékenységek kulcsfontosságúak 
a legszigorúbb értékelési és ellenőrzési 
standardok fenntartásához; mivel 2011-
ben a Bizottság 18 további teljes állású 
munkatársat kért 2012-re „a Fejlesztési 
Együttműködési Eszköz keretében nyújtott 
kisösszegű támogatásokra vonatkozó 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
biztosítása érdekében”1, ezért aggodalmát 
fejezi ki a személyi állománynak a 
Fejlesztési Együttműködési Eszköztől az 
Európai Szomszédsági és Partnerségi 
Támogatási Eszköz tevékenységi 
területére való nagyszabású áthelyezésére 
irányuló javaslat miatt, és rámutat arra a 
kockázatra, amit a megcsappant 
személyzeti ellátottság jelenthet a
Fejlesztési Együttműködési Eszközre 
vonatkozó pénzgazdálkodás minősége 
tekintetében;

Or. en

                                               
1 Az Európai Bizottság általános költségvetési tervezete a 2012-es pénzügyi évre, munkadokumentum, II. rész, a 
Bizottság emberi erőforrásai, COM(2011)300, 2011. május, 87. o.


