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Amendement 1
Charles Goerens

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat de EU en de lidstaten 
hun partnerschap met de
ontwikkelingslanden die steun uit het DCI 
ontvangen serieus moeten nemen, en dat 
voorspelbaarheid op de lange termijn een 
essentieel onderdeel is van dit 
partnerschap; benadrukt dat de armste en 
meest kwetsbare bevolkingsgroepen van de 
landen die steun uit het DCI ontvangen niet 
alle gevolgen te dragen mogen krijgen van 
de aanzienlijke verhogingen van de gelden 
voor het Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument, naar aanleiding 
van de Arabische lente;

3. onderstreept dat de EU en de lidstaten 
hun partnerschap met de 
ontwikkelingslanden die steun uit het DCI 
ontvangen serieus moeten nemen, en dat 
voorspelbaarheid op de lange termijn een 
essentieel onderdeel is van dit 
partnerschap; benadrukt dat de armste en 
meest kwetsbare bevolkingsgroepen van de 
landen die steun uit het DCI ontvangen niet 
alle gevolgen te dragen mogen krijgen van 
de aanzienlijke verhogingen van de gelden 
voor het Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument, naar aanleiding 
van de Arabische lente; herinnert aan de 
verplichting die is aangegaan in het kader 
van de Agenda voor Verandering om de 
EU-programma's die nog aan de gang 
zijn in landen met een gemiddeld inkomen 
geleidelijk af te bouwen met ingang van 
het volgende meerjarige financieel kader 
(2014-2020);

Or. fr

Amendement 2
Patrizia Toia

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. steunt in principe de aanzienlijke 
verhoging van kredieten voor het 
thematische DCI-programma inzake milieu 
en duurzaam beheer van natuurlijke 
hulpbronnen; begrijpt dat de Commissie 

5. steunt de aanzienlijke verhoging van 
kredieten voor het thematische DCI-
programma inzake milieu en duurzaam 
beheer van natuurlijke hulpbronnen;
begrijpt dat de Commissie naar extra steun 
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naar extra steun streeft voor de bevordering 
van duurzame energie voor 
ontwikkelingslanden in de aanloop naar de 
VN-conferentie Rio+20 in 2012 en voor de 
financiering van het onlangs 
aangekondigde EU-initiatief "Energising 
Development", dat een aanpak beoogt van 
de ongelijkheid op energiegebeid in de 
ontwikkelingslanden; wijst er echter 
nogmaals op dat financiering van 
klimaatmaatregelen toegevoegd moet 
worden aan de reeds geprogrammeerde 
ontwikkelingsgelden en dat geld voor de 
belangrijkste MDG-sectoren zoals
onderwijs en gezondheid niet mag worden 
besteed aan klimaatacties;

streeft voor de bevordering van duurzame 
energie voor ontwikkelingslanden in de 
aanloop naar de VN-conferentie Rio+20 in 
2012 en voor de financiering van het 
onlangs aangekondigde EU-initiatief
"Energising Development", dat een aanpak 
beoogt van de ongelijkheid op 
energiegebeid in de ontwikkelingslanden;
wijst er echter nogmaals op dat 
financiering van klimaatmaatregelen 
toegevoegd moet worden aan de reeds 
geprogrammeerde ontwikkelingsgelden en 
dat geld voor de belangrijkste MDG-
sectoren zoals basisonderwijs en 
gezondheid niet mag worden besteed aan 
klimaatacties; verwelkomt de voorgestelde 
verhoging van het krediet op de 
begrotingslijn voor "Investeren in 
mensen" en herinnert de Commissie aan 
de bestaande EU-benchmarks en de sinds 
het instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking (DCI) van 
2005 aangegane verplichtingen om ten 
minste 20% van het DCI te bestemmen 
voor gezondheid en basisonderwijs, met 
bijzondere aandacht voor de voortgang 
die is geboekt in de richting van de 
MDO's die het minst op koers liggen;

Or. en

Amendement 3
Patrizia Toia

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor een betere controle op en samenhang 
in de financiering van de strijd tegen de 
klimaatverandering door middel van 
steun aan alternatieve energie, om te 
vermijden dat de EU indirect acties 
subsidieert die distorsies en speculatie op 
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de prijzen van 
levensmiddelengrondstoffen veroorzaken 
en land grabbing in de hand werken;

Or. it

Amendement 4
Patrizia Toia

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. dringt erop aan dat de Commissie 
financiële steun verleent aan gerichte 
maatregelen van 
ontwikkelingssamenwerking om het 
almaar toenemende verschijnsel van land 
grabbing te voorkomen en te bestrijden, 
en werk maakt van een gedragscode op 
EU- en internationaal niveau;

Or. it

Amendement 5
Patrizia Toia

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt er bij de Commissie op aan 
kredieten op te nemen voor verbetering van 
de toegang tot verzekeringen in 
ontwikkelingslanden, in het bijzonder voor 
medische zorg en pensioenen; spoort de 
Commissie aan partnerlanden te steunen bij 
de invoering van brede 
verzekeringsstelsels, die ook dekking 
bieden aan de armste en meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen; is ervan overtuigd dat 
dergelijke stelsels, mits goed opgezet, niet 
alleen de mensen uit de armoede kunnen 

6. dringt er bij de Commissie op aan 
kredieten op te nemen voor verbetering van 
de toegang tot billijke zorg- en 
pensioenregelingen, gebaseerd op 
onderlinge en non-profitsystemen in het
kader van de modellen van de sociale 
economie; spoort de Commissie aan 
partnerlanden te steunen bij de invoering 
van brede verzekeringsstelsels, die ook 
dekking bieden aan de armste en meest 
kwetsbare bevolkingsgroepen; is ervan 
overtuigd dat dergelijke stelsels, mits goed 
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halen en de weerbaarheid van de meest 
kwetsbare groepen vergroten door 
bescherming van hun bezit, maar ook een 
grotere maatschappelijke cohesie en meer 
inclusieve groei kunnen bevorderen.

opgezet, niet alleen de mensen uit de 
armoede kunnen halen en de weerbaarheid 
van de meest kwetsbare groepen vergroten 
door bescherming van hun bezit, maar ook 
een grotere maatschappelijke cohesie en 
meer inclusieve groei kunnen bevorderen.

Or. it

Amendement 6
Bill Newton Dunn

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt er bij de Commissie op aan 
kredieten op te nemen voor verbetering 
van de toegang tot verzekeringen in 
ontwikkelingslanden, in het bijzonder voor 
medische zorg en pensioenen; spoort de 
Commissie aan partnerlanden te steunen bij 
de invoering van brede 
verzekeringsstelsels, die ook dekking 
bieden aan de armste en meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen; is ervan overtuigd dat 
dergelijke stelsels, mits goed opgezet, niet 
alleen de mensen uit de armoede kunnen 
halen en de weerbaarheid van de meest 
kwetsbare groepen vergroten door 
bescherming van hun bezit, maar ook een 
grotere maatschappelijke cohesie en meer 
inclusieve groei kunnen bevorderen.

6. dringt er bij de Commissie op aan
significante kredieten te bestemmen voor 
verbetering van de toegang tot 
verzekeringen in ontwikkelingslanden, in 
het bijzonder voor medische zorg en 
pensioenen; spoort de Commissie aan 
partnerlanden te steunen bij de invoering 
van brede verzekeringsstelsels, die ook 
dekking bieden aan de armste en meest 
kwetsbare bevolkingsgroepen, onder meer 
door middel van steun aan de sector van 
de microfinanciële diensten; is ervan 
overtuigd dat dergelijke stelsels, mits goed 
opgezet, niet alleen de mensen uit de 
armoede kunnen halen en de weerbaarheid 
van de meest kwetsbare groepen vergroten 
door bescherming van hun bezit, maar ook 
een grotere maatschappelijke cohesie en 
meer inclusieve groei kunnen bevorderen.

Or. en

Amendement 7
Patrizia Toia

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt erop aan dat de Commissie de 
doeltreffendheid van de steun waarborgt
door ervoor te zorgen dat hij een directe 
impact heeft op het uitroeien van de 
armoede, op de ontwikkeling van de mens 
en op de sociale cohesie; verzoekt de 
Commissie in dat opzicht, als onderdeel 
van de maatregelen voor 
capaciteitsopbouw van niet-
overheidsactoren, mechanismen in het 
leven te roepen voor het financieren van 
kleinschalige projecten, waarbij ook 
particuliere actoren, zoals kmo's, 
coöperatieve bedrijven en plaatselijke 
verenigingen worden betrokken;

Or. it

Amendement 8
Patrizia Toia

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt erop aan dat de Europese 
Consensus over Ontwikkeling de leidraad 
blijft voor de EU-beleid van bijstand en 
ontwikkelingshulp, in het bijzonder wat 
gezondheid en onderwijs betreft; verzoekt 
de Commissie ervoor te zorgen dat het 
Instrument voor 
Ontwikkelingssamenwerking een relevant 
en doeltreffend middel blijft voor de 
tenuitvoerlegging van de Europese 
Consensus over Ontwikkeling, in het 
bijzonder op het gebied van de 
ondersteuning en de integratie van 
gezondheidszorg, onderwijs en relevante 
horizontale thema's zoals 
gendergelijkheid en hiv/aids; 
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Or. en

Amendement 9
Gay Mitchell

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7. acht het belangrijk dat wordt gezorgd 
voor een duurzaam financieringsniveau 
voor de begrotingslijnen voor humanitaire 
hulp en de reserve voor noodhulp; dringt 
er op aan dat, gezien de forse toename 
van de frequentie, de ernst en de omvang 
van de humanitaire crisissen en de 
natuurrampen gedurende de jongste 
jaren, de EU klaar moet zijn om snel 
financiële middelen vrij te maken om op 
deze crisissen buiten de EU in te spelen;

Or. en

Amendement 10
Gay Mitchell

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8. is bezorgd over de voorgestelde 
besnoeiingen in de administratieve 
uitgaven, onder meer voor technische 
bijstand, evaluaties en controles, zowel in 
de hoofdkwartieren als in de EU-
delegaties in derde landen, aangezien deze 
activiteiten van cruciaal belang zijn voor 
het in stand houden van de strengste 
evaluatie- en controlenormen; maakt zich, 
gezien het feit dat de Commissie in 2011 
aangedrongen heeft op 18 extra voltijdse 
personeelsleden voor 2012 om degelijk 
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financieel beheer van de talrijke kleine 
leningen uit hoofde van het DCI1 te 
waarborgen, zorgen over de voorgestelde 
aanzienlijke herverdeling van DCI-
personeel naar activiteiten van het ENPI, 
en wijst op het risico dat het wegtrekken 
van personeel ertoe kan leiden dat de 
kwaliteit van het financieel beheer van het 
DCI erop achteruit gaat;

Or. en

                                               
1 Ontwerp van algemene begroting van de Europese Commissie voor het begrotingsjaar 2012 - Werkdocument 
deel II - Personeel Commissie, COM(2011)300, mei 2011, blz. 87.


