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Poprawka 1
Charles Goerens

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. nalega, aby UE i państwa członkowskie 
poważnie potraktowały partnerstwo z 
krajami rozwijającymi się otrzymującymi 
środki z instrumentu finansowania 
współpracy na rzecz rozwoju oraz 
podkreśla, że długoterminowa 
przewidywalność jest podstawowym 
elementem tego partnerstwa; podkreśla, że 
najbiedniejsze i najsłabsze grupy ludności 
w krajach korzystających ze środków 
instrumentu finansowania współpracy na 
rzecz rozwoju nie powinny ponosić 
kosztów istotnego zwiększenia środków 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i 
Partnerstwa, które było reakcją na arabską 
wiosnę;

3. nalega, aby UE i państwa członkowskie 
poważnie potraktowały partnerstwo z 
krajami rozwijającymi się otrzymującymi 
środki z instrumentu finansowania 
współpracy na rzecz rozwoju oraz 
podkreśla, że długoterminowa 
przewidywalność jest podstawowym 
elementem tego partnerstwa; podkreśla, że 
najbiedniejsze i najsłabsze grupy ludności 
w krajach korzystających ze środków 
instrumentu finansowania współpracy na 
rzecz rozwoju nie powinny ponosić 
kosztów istotnego zwiększenia środków 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i 
Partnerstwa, które było reakcją na arabską 
wiosnę; zwraca uwagę na podjęte w 
związku z programem na rzecz zmian 
zobowiązanie do stopniowego 
ograniczenia programów UE 
realizowanych nadal w krajach o średnich 
dochodach, począwszy od następnych 
wieloletnich ram finansowych (2014-
2020);

Or. fr

Poprawka 2
Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. popiera co do zasady znaczny wzrost 
środków na realizowany w ramach 
instrumentu finansowania współpracy na 

5. popiera znaczny wzrost środków na 
realizowany w ramach instrumentu 
finansowania współpracy na rzecz rozwoju 
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rzecz rozwoju program tematyczny 
dotyczący rolnictwa i zrównoważonego 
zarządzania zasobami naturalnymi; 
rozumie, że Komisja poszukuje 
dodatkowego wsparcia dla promowania 
zrównoważonej energii w krajach 
rozwijających się w okresie 
poprzedzającym konferencję ONZ Rio+20 
w 2012 r. oraz dla finansowania niedawno 
ogłoszonej unijnej inicjatywy dotyczącej 
rozwoju i energii (,Energising 
Development”), która koncentruje się na 
nierównościach w zakresie energii w 
rozwijającym się świecie; przypomina 
jednak, że finansowanie działań 
związanych z klimatem musi być 
uzupełnieniem obecnego zaplanowanego 
finansowania rozwoju oraz że środki dla 
kluczowych sektorów MCR, np. edukacji i 
zdrowia, nie powinny finansować działań 
związanych z klimatem;

program tematyczny dotyczący rolnictwa i 
zrównoważonego zarządzania zasobami 
naturalnymi; rozumie, że Komisja 
poszukuje dodatkowego wsparcia dla 
promowania zrównoważonej energii w 
krajach rozwijających się w okresie 
poprzedzającym konferencję ONZ Rio+20 
w 2012 r. oraz dla finansowania niedawno 
ogłoszonej unijnej inicjatywy dotyczącej 
rozwoju i energii (,Energising 
Development”), która koncentruje się na 
nierównościach w zakresie energii w 
rozwijającym się świecie; przypomina 
jednak, że finansowanie działań 
związanych z klimatem musi być 
uzupełnieniem obecnego zaplanowanego 
finansowania rozwoju oraz że środki dla 
kluczowych sektorów MCR, np. 
podstawowej edukacji i zdrowia, nie 
powinny finansować działań związanych z 
klimatem; z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane zwiększenie środków pozycji 
budżetowej „Inwestowanie w ludzi” i 
przypomina Komisji o ustanowionych 
unijnych poziomach referencyjnych i 
poprzednich, podjętych od czasu 
wprowadzenia instrumentu finansowania 
współpracy na rzecz rozwoju w 2005 r., 
zobowiązaniach do przeznaczania co 
najmniej 20% środków w ramach tego 
instrumentu na opiekę zdrowotną i 
podstawową edukację, ze szczególnym 
uwzględnieniem postępu w realizacji 
najbardziej zaległych milenijnych celów 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 3
Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do zagwarantowania, 
że przyjęte zostanie lepiej kontrolowane i 
spójniejsze podejście do finansowania 
alternatywnych rodzajów energii w 
ramach przeciwdziałania zmianom 
klimatu, tak by dopilnować, że UE nie 
będzie przekazywała pośrednio wsparcia 
finansowego na działania prowadzące do 
zniekształceń cen i spekulacji związanych 
z surowcami żywnościowymi lub do 
zawłaszczania ziemi;

Or. it

Poprawka 4
Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa Komisję do przeznaczenia 
wsparcia finansowego na ukierunkowane 
środki w zakresie współpracy na rzecz 
rozwoju mające na celu zapobieganie 
zawłaszczaniu ziemi i walkę z tym coraz 
powszechniejszym zjawiskiem, a także 
środki propagujące stworzenie kodeksu 
postępowania na szczeblu unijnym i 
międzynarodowym;

Or. it

Poprawka 5
Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. apeluje do Komisji o wprowadzenie 
finansowania na rzecz ulepszenia dostępu 
do ubezpieczeń w krajach rozwijających 
się, zwłaszcza ubezpieczeń zdrowotnych i 
emerytalnych; zachęca Komisję, aby 
wspierała kraje partnerskie w ustanawianiu 
systemów ubezpieczeń o szerokim zasięgu, 
obejmujących najbiedniejsze i najsłabsze 
grupy społecznie; jest przekonany, że 
systemy takie, jeśli zostaną dobrze 
zaprojektowane, mogą nie tylko 
wydźwignąć ludzi z ubóstwa i zwiększyć 
odporność najsłabszych dzięki ochronie ich 
dóbr, ale również promować większą 
spójność społeczną i wzrost bardziej 
sprzyjający włączeniu społecznemu.

6. apeluje do Komisji o wprowadzenie 
finansowania na rzecz poprawy dostępu do 
sprawiedliwych systemów opieki 
zdrowotnej i systemów emerytalnych 
opartych na systemach niekomercyjnych 
ubezpieczeń wzajemnych w ramach 
społecznych modeli gospodarczych;
zachęca Komisję, aby wspierała kraje 
partnerskie w ustanawianiu systemów 
ubezpieczeń o szerokim zasięgu, 
obejmujących najbiedniejsze i najsłabsze 
grupy społecznie; jest przekonany, że 
systemy takie, jeśli zostaną dobrze 
zaprojektowane, mogą nie tylko 
wydźwignąć ludzi z ubóstwa i zwiększyć 
odporność najsłabszych dzięki ochronie ich 
dóbr, ale również promować większą 
spójność społeczną i wzrost bardziej 
sprzyjający włączeniu społecznemu.

Or. it

Poprawka 6
Bill Newton Dunn

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje do Komisji o wprowadzenie
finansowania na rzecz ulepszenia dostępu 
do ubezpieczeń w krajach rozwijających 
się, zwłaszcza ubezpieczeń zdrowotnych i 
emerytalnych; zachęca Komisję, aby 
wspierała kraje partnerskie w ustanawianiu 
systemów ubezpieczeń o szerokim zasięgu, 
obejmujących najbiedniejsze i najsłabsze 
grupy społecznie; jest przekonany, że 
systemy takie, jeśli zostaną dobrze 
zaprojektowane, mogą nie tylko 
wydźwignąć ludzi z ubóstwa i zwiększyć 
odporność najsłabszych dzięki ochronie ich 

6. apeluje do Komisji o przeznaczenie 
znaczącego finansowania na rzecz 
ulepszenia dostępu do ubezpieczeń w 
krajach rozwijających się, zwłaszcza 
ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych; 
zachęca Komisję, aby wspierała kraje 
partnerskie w ustanawianiu systemów 
ubezpieczeń o szerokim zasięgu, 
obejmujących najbiedniejsze i najsłabsze 
grupy społecznie, w tym przez wspieranie 
sektora usług mikrofinansowych; jest 
przekonany, że systemy takie, jeśli zostaną 
dobrze zaprojektowane, mogą nie tylko 
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dóbr, ale również promować większą 
spójność społeczną i wzrost bardziej 
sprzyjający włączeniu społecznemu.

wydźwignąć ludzi z ubóstwa i zwiększyć 
odporność najsłabszych dzięki ochronie ich 
dóbr, ale również promować większą 
spójność społeczną i wzrost bardziej 
sprzyjający włączeniu społecznemu.

Or. en

Poprawka 7
Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla konieczność dopilnowania 
przez Komisję, by pomoc była skuteczna i 
miała bezpośredni wpływ na eliminację 
ubóstwa, rozwój społeczny i spójność 
społeczną; w związku z tym zwraca się do 
Komisji o wprowadzenie w ramach 
ukierunkowanych na podmioty 
niepubliczne środków na rzecz budowania 
potencjału ustaleń dotyczących 
finansowania projektów na małą skalę, w 
które są zaangażowane podmioty 
prywatne, takie jak MŚP, spółdzielnie i 
lokalne stowarzyszenia;

Or. it

Poprawka 8
Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 7 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7. nalega, by konsensus europejski w 
sprawie rozwoju pozostał wiodącym 
dokumentem dotyczącym pomocy i 
współpracy na rzecz rozwoju UE, 
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zwłaszcza w odniesieniu do zdrowia i 
edukacji; wzywa pilnie Komisję do 
dopilnowania, by instrument 
finansowania współpracy na rzecz 
rozwoju pozostał istotnym i skutecznym 
narzędziem wdrażania konsensusu 
europejskiego w sprawie rozwoju, 
szczególnie w kontekście wspierania i 
integracji zdrowia, edukacji i innych 
istotnych kwestii przekrojowych, takich 
jak równość płci oraz HIV/AIDS;

Or. en

Poprawka 9
Gay Mitchell

Projekt opinii
Ustęp 7 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla znaczenie utrzymania 
wystarczających poziomów finansowania 
pozycji budżetowych dla pomocy 
humanitarnej oraz rezerwy na pomoc 
nadzwyczajną; mając na uwadze wyraźny 
wzrost częstotliwości, powagi i skali 
kryzysów humanitarnych oraz katastrof 
naturalnych, do których doszło w ciągu 
ostatnich kilku lat, podkreśla, że UE musi 
być gotowa do szybkiego mobilizowania 
środków finansowych w reakcji na takie 
kryzysy poza jej granicami;

Or. en

Poprawka 10
Gay Mitchell

Projekt opinii
Ustęp 8 (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8. jest zaniepokojony proponowanymi 
cięciami wydatków administracyjnych, 
m.in. na pomoc techniczną, oceny i 
kontrole w siedzibach głównych i 
delegaturach UE poza jej granicami, 
ponieważ działania te mają kluczowe 
znaczenie dla utrzymania jak najbardziej 
rygorystycznych norm oceny i kontroli;
biorąc pod uwagę, że w 2011 r. Komisja 
wystąpiła z wnioskiem o 18 dodatkowych 
pełnoetatowych pracowników w 2012 r. 
celem zapewnienia prawidłowego i 
solidnego zarządzania finansowego dużą 
liczbą dotacji na niewielką kwotę w 
ramach instrumentu finansowania 
współpracy na rzecz rozwoju1, jest 
zaniepokojony proponowanym istotnym 
przesunięciem pracowników 
wykonujących zadania w ramach 
instrumentu współpracy na rzecz rozwoju 
do sekcji ENPI i zwraca uwagę na 
zagrożenia związane z jakością 
zarządzania finansowego instrumentem 
współpracy na rzecz rozwoju, do których 
może prowadzić takie osłabienie kadrowe;

Or. en

                                               
1 Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, dokument roboczy, część II, Komisja, 
Zasoby ludzkie, COM(2011)0300, maj 2011 r., s. 87.


