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Grozījums Nr. 1
Charles Goerens

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzstāj, ka ES un tās dalībvalstīm jāuztver 
nopietni partnerība ar DCI finansētajām 
jaunattīstības valstīm un ka ļoti būtisks šīs 
partnerības elements ir paredzamība 
ilgtermiņā; pauž stingru nostāju, ka 
visnabadzīgākajiem un neaizsargātākajiem 
iedzīvotājiem jaunattīstības valstīs, kas ir 
DCI finansējuma saņēmējvalstis, nebūtu 
jācieš tādēļ, ka saistībā ar „Arābu pavasari” 
ir būtiski palielināts Eiropas 
Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 
finansējums;

3. uzstāj, ka ES un tās dalībvalstīm jāuztver 
nopietni partnerība ar DCI finansētajām 
jaunattīstības valstīm un ka ļoti būtisks šīs 
partnerības elements ir paredzamība 
ilgtermiņā; pauž stingru nostāju, ka 
visnabadzīgākajiem un neaizsargātākajiem 
iedzīvotājiem jaunattīstības valstīs, kas ir 
DCI finansējuma saņēmējvalstis, nebūtu 
jācieš tādēļ, ka saistībā ar „Arābu pavasari” 
ir būtiski palielināts Eiropas 
Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 
finansējums; vērš uzmanību uz 
apņemšanos saistībā ar Pārmaiņu 
programmu pakāpeniski samazināt valstīs 
ar vidējiem ienākumiem patlaban 
īstenotās ES programmas, sākot ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Patrizia Toia

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. principā atbalsta būtisko finansējuma 
palielinājumu, kas paredzēts attīstības 
sadarbības instrumenta tematiskajai 
programmai vides un ilgtspējīgas dabas 
resursu pārvaldības jomā; saprot, ka 
Komisija, gatavojoties 2012. gada ANO 
konferencei „Rio+20”, cenšas rast papildu 
atbalstu ilgtspējīgas enerģijas sekmēšanai 
jaunattīstības valstīs un finansējumu ES 

5. atbalsta būtisko finansējuma 
palielinājumu, kas paredzēts attīstības 
sadarbības instrumenta tematiskajai 
programmai vides un ilgtspējīgas dabas 
resursu pārvaldības jomā; saprot, ka 
Komisija, gatavojoties 2012. gada ANO 
konferencei „Rio+20”, cenšas rast papildu 
atbalstu ilgtspējīgas enerģijas sekmēšanai 
jaunattīstības valstīs un finansējumu ES 
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nesen publiskotajai iniciatīvai „Enerģija 
attīstībai”, kas saistīta ar nevienlīdzīgo 
situāciju enerģētikas jomā jaunattīstības 
valstīs; tomēr atkārtoti norāda, ka klimata 
pasākumu finansēšanai ir jābūt sekundārai 
salīdzinājumā ar patlaban plānoto attīstības 
finansēšanu un ka finansējums 
svarīgākajām TAM jomām, piemēram, 
izglītībai un veselības aizsardzībai, nebūtu 
jānovirza pasākumiem klimata jomā;

nesen publiskotajai iniciatīvai „Enerģija 
attīstībai”, kas saistīta ar nevienlīdzīgo 
situāciju enerģētikas jomā jaunattīstības 
valstīs; tomēr atkārtoti norāda, ka klimata 
pasākumu finansēšanai ir jābūt sekundārai 
salīdzinājumā ar patlaban plānoto attīstības 
finansēšanu un ka finansējums 
svarīgākajām TAM jomām, piemēram, 
pamatizglītībai un veselības aizsardzībai, 
nebūtu jānovirza pasākumiem klimata 
jomā; atzinīgi vērtē ierosināto 
palielinājumu budžeta pozīcijai 
„Ieguldījumi cilvēkresursos” un atgādina 
Komisijai par pieņemtajiem ES kritērijiem 
un iepriekšējām saistībām kopš 
2005. gada DCI vismaz 20 % no DCI 
atvēlēt veselībai un pamatizglītībai, īpašu 
uzmanību pievēršot paveiktajam to TAM 
īstenošanā, kuru rezultāti līdz šim bijuši 
vissliktākie;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Patrizia Toia

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju nodrošināt, lai 
alternatīvu enerģijas veidu finansēšanā 
saistībā ar klimata pārmaiņu novēršanu 
tiktu īstenota kontrolētāka un 
saskaņotāka pieeja, tādējādi nepieļaujot, 
ka ES netieši sniedz finansiālu atbalstu 
darbībām, kas izraisa cenu kropļojumus 
un spekulācijas saistībā ar pārtikas 
izejvielām vai sekmē zemes sagrābšanu;

Or. it
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Grozījums Nr. 4
Patrizia Toia

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b aicina Komisiju sniegt finansiālu 
atbalstu mērķtiecīgiem attīstības 
sadarbības pasākumiem, lai novērstu un 
apkarotu aizvien biežāk praktizēto zemes 
sagrābšanu un sekmētu ES un 
starptautiska mēroga rīcības kodeksa 
izveidi šajā jomā;

Or. it

Grozījums Nr. 5
Patrizia Toia

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa, lai Komisija paredzētu 
finansējumu apdrošināšanas pieejamības 
uzlabošanai jaunattīstības valstīs, jo īpaši 
veselības un pensiju jomā; mudina 
Komisiju sniegt atbalstu partnervalstīm 
plašu apdrošināšanas shēmu ieviešanā, 
kuras attiektos arī uz nabadzīgākajiem un 
neaizsargātākajiem sabiedrības 
segmentiem; pauž pārliecību, ka šādas 
apdrošināšanas shēmas, ja tās ir labi 
izplānotas, var palīdzēt cilvēkiem izkļūt no 
nabadzības un visneaizsargātākajiem 
sabiedrības locekļiem ietaupīt līdzekļus, kā 
arī veicināt sociālo kohēziju un vairāk 
iesaistošu izaugsmi.

6. prasa, lai Komisija paredzētu 
finansējumu tādu taisnīgu veselības 
aprūpes un pensiju sistēmu pieejamības 
uzlabošanai, kuru pamatā ir savstarpējas 
bezpeļņas apdrošināšanas shēmas, 
ievērojot sociālas ekonomikas modeļus; 
mudina Komisiju sniegt atbalstu 
partnervalstīm plašu apdrošināšanas shēmu 
ieviešanā, kuras attiektos arī uz 
nabadzīgākajiem un neaizsargātākajiem 
sabiedrības segmentiem; pauž pārliecību, 
ka šādas apdrošināšanas shēmas, ja tās ir 
labi izplānotas, var palīdzēt cilvēkiem 
izkļūt no nabadzības un 
visneaizsargātākajiem sabiedrības 
locekļiem ietaupīt līdzekļus, kā arī veicināt 
sociālo kohēziju un vairāk iesaistošu 
izaugsmi.

Or. it
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Grozījums Nr. 6
Bill Newton Dunn

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa, lai Komisija paredzētu
finansējumu apdrošināšanas pieejamības 
uzlabošanai jaunattīstības valstīs, jo īpaši 
veselības un pensiju jomā; mudina 
Komisiju sniegt atbalstu partnervalstīm 
plašu apdrošināšanas shēmu ieviešanā, 
kuras attiektos arī uz nabadzīgākajiem un 
neaizsargātākajiem sabiedrības 
segmentiem; pauž pārliecību, ka šādas 
apdrošināšanas shēmas, ja tās ir labi 
izplānotas, var palīdzēt cilvēkiem izkļūt no 
nabadzības un visneaizsargātākajiem 
sabiedrības locekļiem ietaupīt līdzekļus, kā 
arī veicināt sociālo kohēziju un vairāk 
iesaistošu izaugsmi.

6. prasa, lai Komisija atvēlētu būtisku
finansējumu apdrošināšanas pieejamības 
uzlabošanai jaunattīstības valstīs, jo īpaši 
veselības un pensiju jomā; mudina 
Komisiju sniegt atbalstu partnervalstīm 
plašu apdrošināšanas shēmu ieviešanā, 
kuras attiektos arī uz nabadzīgākajiem un 
neaizsargātākajiem sabiedrības 
segmentiem, tostarp sniedzot atbalstu 
mikrofinanšu pakalpojumu nozarei; pauž 
pārliecību, ka šādas apdrošināšanas 
shēmas, ja tās ir labi izplānotas, var 
palīdzēt cilvēkiem izkļūt no nabadzības un 
visneaizsargātākajiem sabiedrības 
locekļiem ietaupīt līdzekļus, kā arī veicināt 
sociālo kohēziju un vairāk iesaistošu 
izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Patrizia Toia

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka Komisijai ir jānodrošina 
tas, ka palīdzība ir efektīva un tai ir tieša 
ietekme uz nabadzības izskaušanu, tautas 
attīstību un sociālo kohēziju; šajā 
sakarībā aicina Komisiju saistībā ar 
nevalstisko dalībnieku veiktspējas 
sekmēšanas pasākumiem ieviest sistēmu 
tādu maza apjoma projektu finansēšanai, 
kuros iesaistītas privātpersonas, 
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piemēram, MVU, kooperatīvi un vietējas 
apvienības;

Or. it

Grozījums Nr. 8
Patrizia Toia

Atzinuma projekts
7. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzstāj, ka Eiropas Konsensam attīstības 
jomā joprojām jābūt galvenajam 
dokumentam ES palīdzības un attīstības
sadarbības jomā, jo īpaši attiecībā uz 
veselības aprūpi un izglītību; prasa, lai 
Komisija nodrošinātu, ka Attīstības 
sadarbības instruments joprojām ir 
svarīgs un efektīvs instruments Eiropas 
Konsensa attīstības jomā īstenošanai, jo 
īpaši attiecībā uz atbalstu veselības 
aprūpei, izglītībai un citiem svarīgiem 
transversāliem jautājumiem, piemēram, 
dzimumu līdztiesībai un HIV/AIDS 
apkarošanai, un minēto jautājumu 
savstarpējo sasaisti; 

Or. en

Grozījums Nr. 9
Gay Mitchell

Atzinuma projekts
7. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka ir svarīgi saglabāt 
pietiekamu finansējuma līmeni humānās 
palīdzības budžeta pozīcijām, kā arī 
Ārkārtas palīdzības rezervei; ņemot vērā 
humanitāro krīžu un dabas katastrofu 
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biežuma, nopietnības un apmēru būtisko 
pieaugumu dažos pēdējos gados, uzstāj, 
ka ES ir jābūt gatavai ātri piesaistīt 
finansējumu reakcijai uz šādām krīzes 
situācijām ārvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Gay Mitchell

Atzinuma projekts
8. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8. pauž bažas par ierosinātajiem 
administratīvo izdevumu 
samazinājumiem, tostarp tehniskajai 
palīdzībai, novērtējumiem un revīzijai, 
gan centrālajām institūcijām, gan ES 
delegācijām ārvalstīs, jo minētās darbības 
ir ļoti svarīgas visstingrāko novērtējuma 
un revīzijas standartu saglabāšanai;
ņemot vērā to, ka 2011. gadā Komisija 
pieprasīja 18 jaunus pilna laika 
darbiniekus 2012. gadam lai nodrošinātu 
pareizu finanšu pārvaldību attiecībā uz 
lielu skaitu maza apjoma dotāciju saskaņā 
ar DCI1, pauž bažas par ierosināto būtisko 
personāla pārvietošanu no DCI uz ENPI 
darbībām un vērš uzmanību uz to, ka šāda 
personāla samazināšana var novest pie 
iespējamām problēmām DCI finanšu 
pārvaldības kvalitātē;

Or. en

                                               
1 Eiropas Komisijas 2012. finanšu gada vispārējā budžeta projekts, darba dokumenta II daļa — Komisijas 
cilvēkresursi, COM(2011)0300, 2011. gada maijs, 87. lpp.


