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Pakeitimas 1
Charles Goerens

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. reikalauja, kad ES ir valstybės narės 
skirtų daug dėmesio savo partnerystei su 
besivystančiomis šalimis, finansuojamomis 
pagal Vystomojo bendradarbiavimo 
priemonę, ir kad esminis šios partnerystės 
elementas – ilgalaikis nuspėjamumas; 
reikalauja, kad vargingiausi ir 
pažeidžiamiausi gyventojai šalyse, 
gaunančiose paramą pagal Vystomojo 
bendradarbiavimo priemonę, neturėtų 
nukentėti labiausiai dėl to, kad reaguojant į 
vadinamąjį Arabų pavasarį buvo labai 
padidintas finansavimas pagal Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonę;

3. reikalauja, kad ES ir valstybės narės 
skirtų daug dėmesio savo partnerystei su 
besivystančiomis šalimis, finansuojamomis 
pagal Vystomojo bendradarbiavimo 
priemonę, ir tvirtina, kad esminis šios 
partnerystės elementas yra ilgalaikis 
nuspėjamumas; reikalauja, kad 
vargingiausi ir pažeidžiamiausi gyventojai 
šalyse, gaunančiose paramą pagal 
Vystomojo bendradarbiavimo priemonę, 
neturėtų nukentėti labiausiai dėl to, kad 
reaguojant į Arabų pavasarį buvo labai 
padidintas finansavimas pagal Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonę; 
atkreipia dėmesį į įsipareigojimą, 
prisiimtą atsižvelgiant į Pokyčių 
darbotvarkę, palaipsniui, pradedant kita 
daugiamete finansine programa (2014–
2020 m.), mažinti ES programų, vis dar 
vykdomų vidutines pajamas gaunančiose 
šalyse, apimtį;

Or. fr

Pakeitimas 2
Patrizia Toia

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. iš esmės pritaria tam, kad daug
padidintas finansavimas pagal Vystomojo 
bendradarbiavimo priemonę vykdomai 
teminei programai aplinkos ir tvaraus 
gamtos išteklių valdymo srityje; supranta, 

5. pritaria tam, kad daug padidintas 
finansavimas pagal Vystomojo 
bendradarbiavimo priemonę vykdomai 
teminei programai aplinkos ir tvaraus 
gamtos išteklių valdymo srityje; supranta, 
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kad Komisija stengiasi rasti papildomą 
paramą tvariai energetikai besivystančiose 
šalyse remti rengiantis 2012 m. JT Rio+20 
konferencijai ir finansavimą neseniai ES 
paskelbtai iniciatyvai „Energetinis 
vystymasis“, skirtai nagrinėti energetinės 
nelygybės besivystančiame pasaulyje 
klausimą; vis dėlto primena, kad 
finansavimas klimato srityje privalo 
papildyti šiuo metu suplanuotą vystymosi 
srities finansavimą ir kad lėšos, numatytos 
pagrindiniams TVT sektoriams, pvz., 
švietimui ir sveikatai, neturėtų būti 
naudojamos su klimatu susijusiems 
veiksmams finansuoti;

kad Komisija stengiasi rasti papildomą 
paramą tvariai energetikai besivystančiose 
šalyse remti rengiantis 2012 m. JT Rio+20 
konferencijai ir finansavimą neseniai ES 
paskelbtai iniciatyvai „Energetinis 
vystymasis“, skirtai nagrinėti energetinės 
nelygybės besivystančiame pasaulyje 
klausimą; vis dėlto primena, kad 
finansavimas klimato srityje privalo 
papildyti šiuo metu suplanuotą vystymosi 
srities finansavimą ir kad lėšos, numatytos 
pagrindiniams TVT sektoriams, pvz., 
pagrindiniam ugdymui ir sveikatai, 
neturėtų būti naudojamos su klimatu 
susijusiems veiksmams finansuoti; 
palankiai vertina pasiūlytą lėšų pagal 
biudžeto eilutę „Investavimas į žmones“ 
padidinimą ir primena Komisijai 
nustatytus ES kriterijus ir ankstesnius 
įsipareigojimus 2005 m. sukūrus 
vystomojo bendradarbiavimo priemonę 
bent 20 proc. vystomojo 
bendradarbiavimo priemonės lėšų skirti 
sveikatos apsaugai ir pagrindiniam 
ugdymui, ypač didelį dėmesį skiriant 
pažangai, padarytai siekiant 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų, kurių 
įgyvendinimas labiausiai atsilieka;

Or. en

Pakeitimas 3
Patrizia Toia

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų 
laikomasi labiau kontroliuoto ir 
nuoseklaus požiūrio į alternatyvių 
energijos šaltinių finansavimą kovojant 
su klimato kaita, kad būtų užtikrinta, jog 
ES neteiktų netiesioginės finansinės 
paramos veiklai, dėl kurios iškraipomos 
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kainos ir atsiranda su maisto pramonės 
žaliavomis susijusi spekuliacija arba 
skatinamas žemės grobimas;

Or. it

Pakeitimas 4
Patrizia Toia

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina Komisiją teikti finansinę 
paramą tikslingoms vystomojo 
bendradarbiavimo priemonėms, kad būtų 
užkertamas kelias žemės grobimui ir 
kovojama su šiuo reiškiniu, kuris vis 
dažniau pasitaiko, ir skatinti elgesio 
kodekso ES ir tarptautiniu lygmeniu 
sukūrimą;

Or. it

Pakeitimas 5
Patrizia Toia

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją numatyti finansavimą 
siekiant besivystančiose šalyse pagerinti 
prieigą prie draudimo, ypač sveikatos ir 
pensijų draudimo; skatina Komisiją remti 
šalis partneres, kad jos pradėtų taikyti 
didelės aprėpties socialinio draudimo 
sistemas, apimančias skurdžiausius ir 
pažeidžiamiausius visuomenės sluoksnius; 
yra įsitikinęs, kad tokios sistemos, jei 
tinkamai parengtos, galėtų ne tik ištraukti 
žmones iš skurdo ir stiprinti 
pažeidžiamiausių asmenų gebėjimą 

6. ragina Komisiją numatyti finansavimą 
siekiant pagerinti prieigą prie teisingų 
sveikatos apsaugos ir pensijų sistemų, 
paremtų savidraudos, o ne pelno 
siekiančiomis draudimo sistemomis, 
laikantis socialinės ekonomikos modelio; 
skatina Komisiją remti šalis partneres, kad 
jos pradėtų taikyti didelės aprėpties 
socialinio draudimo sistemas, apimančias 
skurdžiausius ir pažeidžiamiausius 
visuomenės sluoksnius; yra įsitikinęs, kad 
tokios sistemos, jei tinkamai parengtos, 
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išgyventi apsaugant jų turtą, bet ir skatinti 
didesnę socialinę sanglaudą ir įtraukesnį 
augimą.

galėtų ne tik ištraukti žmones iš skurdo ir 
stiprinti pažeidžiamiausių asmenų 
gebėjimą išgyventi apsaugant jų turtą, bet 
ir skatinti didesnę socialinę sanglaudą ir 
įtraukesnį augimą.

Or. it

Pakeitimas 6
Bill Newton Dunn

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją numatyti finansavimą 
siekiant besivystančiose šalyse pagerinti 
prieigą prie draudimo, ypač sveikatos ir 
pensijų draudimo; skatina Komisiją remti 
šalis partneres, kad jos pradėtų taikyti 
didelės aprėpties socialinio draudimo 
sistemas, apimančias skurdžiausius ir 
pažeidžiamiausius visuomenės sluoksnius; 
yra įsitikinęs, kad tokios sistemos, jei 
tinkamai parengtos, galėtų ne tik ištraukti 
žmones iš skurdo ir stiprinti 
pažeidžiamiausių asmenų gebėjimą 
išgyventi apsaugant jų turtą, bet ir skatinti 
didesnę socialinę sanglaudą ir įtraukesnį 
augimą.

6. ragina Komisiją skirti didelio masto
finansavimą siekiant besivystančiose šalyse 
pagerinti prieigą prie draudimo, ypač 
sveikatos ir pensijų draudimo; skatina 
Komisiją remti šalis partneres, kad jos 
pradėtų taikyti didelės aprėpties socialinio 
draudimo sistemas, apimančias 
skurdžiausius ir pažeidžiamiausius 
visuomenės sluoksnius, taip pat teikti 
paramą mikrofinansinių paslaugų 
sektoriui; yra įsitikinęs, kad tokios 
sistemos, jei tinkamai parengtos, galėtų ne 
tik ištraukti žmones iš skurdo ir stiprinti 
pažeidžiamiausių asmenų gebėjimą 
išgyventi apsaugant jų turtą, bet ir skatinti 
didesnę socialinę sanglaudą ir įtraukesnį 
augimą.

Or. en

Pakeitimas 7
Patrizia Toia

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad Komisija turi užtikrinti, 
jog parama būtų veiksminga ir turėtų 
tiesioginį poveikį skurdo mažinimui, 
žmogaus socialinei raidai ir socialinei 
sanglaudai; atsižvelgdamas į tai ragina 
Komisiją, kuriant gebėjimų ugdymo 
priemones, skirtas nevalstybiniams 
veikėjams, nustatyti nedidelio masto 
projektų, kuriuose dalyvauja privatūs 
suinteresuotieji subjektai, pvz., MVĮ, 
kooperatyvai ir vietos asociacijos, 
finansavimo tvarką;

Or. it

Pakeitimas 8
Patrizia Toia

Nuomonės projektas
7 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. primygtinai tvirtina, kad Europos 
konsensusas dėl vystymosi išlieka svarbus 
dokumentas, kuriuo vadovaujamasi ES 
paramos ir vystomojo bendradarbiavimo 
srityse, ypač atsižvelgiant į sveikatos 
apsaugą ir švietimą; primygtinai ragina 
Komisiją užtikrinti, kad vystomojo 
bendradarbiavimo priemonė išliktų 
tinkama ir veiksminga Europos 
konsensuso dėl vystymosi įgyvendinimo 
priemone, ypač teikiant paramą sveikatos 
apsaugai, švietimui ir atitinkamiems 
įvairias sritis apimantiems klausimams, 
pvz., lyčių lygybei ir ŽIV/AIDS, ir jų 
integravimui; 

Or. en
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Pakeitimas 9
Gay Mitchell

Nuomonės projektas
7 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia pakankamo finansavimo pagal 
humanitarinės pagalbos biudžeto eilutes 
ir neatidėliotinos pagalbos rezervo 
išsaugojimo svarbą; primygtinai tvirtina, 
kad turint omenyje per pastaruosius
kelerius metus pastebėtą didelį 
humanitarinių krizių ir gaivalinių 
nelaimių dažnumą, rimtumą ir mastą, ES 
turi būti pasiruošusi greitai mobilizuoti 
lėšas reaguodama į tokias krizes už ES 
ribų;

Or. en

Pakeitimas 10
Gay Mitchell

Nuomonės projektas
8 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. yra susirūpinęs dėl pasiūlyto 
administracinių išlaidų, inter alia, išlaidų 
techninei pagalbai, vertinimams ir 
auditams, ir pagrindinėje būstinėje, ir ES 
delegacijose trečiosiose šalyse 
sumažinimo, nes ši veikla yra itin svarbi 
griežčiausių vertinimo ir audito standartų 
išlaikymui; atsižvelgdamas į tai, kad 
2011 m. Komisija pareikalavo 18 
papildomų visą darbo dieną dirbančių 
darbuotojų 2012 m., kad būtų užtikrintas 
tinkamas ir patikimas daugelio nedidelių 
dotacijų pagal vystomojo 
bendradarbiavimo priemonę1 finansų 
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valdymas, yra susirūpinęs dėl pasiūlyto 
didelio darbuotojų perkėlimo iš veiklos 
pagal vystomojo bendradarbiavimo 
priemonę srities į su Europos kaimynystės 
ir partnerystės priemone susijusios veiklos 
sritį ir atkreipia dėmesį į pavojų vystomojo 
bendradarbiavimo priemonės finansų 
valdymo kokybei, kuris gali kilti dėl 
darbuotojų sumažinimo;

Or. en

                                                                                                                                                  
1 2012 finansinių metų Europos Komisijos bendrojo biudžeto projekto darbinio dokumento II dalis – Komisijos 
žmogiškieji ištekliai, COM(2011)300, 2011 m. gegužės mėn., p. 87.


