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Alteração 1
Charles Goerens

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Insiste em que a UE e os Estados-
Membros encarem com seriedade a sua 
parceria com os países em 
desenvolvimento beneficiários de 
financiamento a título do ICD, realçando 
que a previsibilidade a longo prazo 
constitui um elemento essencial desta 
parceria; insiste em que as populações mais 
pobres e mais vulneráveis dos países 
beneficiários do ICD não suportem o ónus 
do aumento substancial do financiamento 
do Instrumento Europeu de Vizinhança e 
Parceria em resposta à "Primavera Árabe";

3. Insiste em que a UE e os Estados-
Membros encarem com seriedade a sua 
parceria com os países em 
desenvolvimento beneficiários de 
financiamento a título do ICD, realçando 
que a previsibilidade a longo prazo 
constitui um elemento essencial desta 
parceria; insiste em que as populações mais 
pobres e mais vulneráveis dos países 
beneficiários do ICD não suportem o ónus 
do aumento substancial do financiamento 
do Instrumento Europeu de Vizinhança e 
Parceria em resposta à "Primavera Árabe"; 
recorda o compromisso, assumido no 
quadro da Agenda para a Mudança, de 
reduzir progressivamente os programas 
da UE em curso nos países de médio 
rendimento a partir do próximo quadro 
financeiro plurianual (2014-2020);

Or. fr

Alteração 2
Patrizia Toia

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. É, em princípio, favorável ao aumento 
significativo do financiamento do 
programa temático do ICD sobre o meio 
ambiente e a gestão sustentável dos 
recursos naturais; compreende que a 
Comissão procure um apoio adicional para 
promover as energias sustentáveis nos 
países em desenvolvimento tendo em vista 

5. É favorável ao aumento significativo do 
financiamento do programa temático do 
ICD sobre o meio ambiente e a gestão 
sustentável dos recursos naturais; 
compreende que a Comissão procure um 
apoio adicional para promover as energias 
sustentáveis nos países em 
desenvolvimento tendo em vista a 
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a preparação da Conferência Rio+20 da 
ONU em 2012 e para financiar a recém-
anunciada iniciativa da UE sobre o 
desenvolvimento dinamizador ("Energising 
Development"), que aborda as 
desigualdades em matéria de energia no 
mundo em desenvolvimento; reafirma, 
porém, que o financiamento da luta contra 
as alterações climáticas tem de ser 
adicional ao financiamento do 
desenvolvimento atualmente programado e 
que os fundos destinados aos setores-chave 
dos ODM, como a educação e saúde, não 
devem ser desviados para a ação climática;

preparação da Conferência Rio+20 da 
ONU em 2012 e para financiar a recém-
anunciada iniciativa da UE sobre o 
desenvolvimento dinamizador ("Energising 
Development"), que aborda as 
desigualdades em matéria de energia no 
mundo em desenvolvimento; reafirma, 
porém, que o financiamento da luta contra 
as alterações climáticas tem de ser 
adicional ao financiamento do 
desenvolvimento atualmente programado e 
que os fundos destinados aos setores-chave 
dos ODM, como o ensino básico e a
saúde, não devem ser desviados para a 
ação climática; congratula-se com o 
aumento proposto para a rubrica 
orçamental "Investir nas Pessoas" e 
recorda à Comissão os parâmetros 
estabelecidos pela UE e os compromissos 
assumidos desde o ICD de 2005 no 
sentido de atribuir pelo menos 20% do 
ICD à saúde e ao ensino básico, tendo em 
especial atenção os progressos realizados 
nos ODM que registam maiores atrasos;

Or. en

Alteração 3
Patrizia Toia

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Solicita à Comissão que assegure 
maior controlo e maior coerência no 
financiamento das energias alternativas 
tendo em vista a luta contra as alterações 
climáticas, a fim de evitar que a UE 
subvencione indiretamente ações que 
provoquem distorções e especulações a 
nível dos preços das matérias-primas 
alimentares ou que favoreçam a 
apropriação das terras;
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Or. it

Alteração 4
Patrizia Toia

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Solicita à Comissão que apoie 
financeiramente as intervenções que, no 
âmbito dos instrumentos de cooperação
para o desenvolvimento, visem prevenir e 
combater o crescente fenómeno de 
apropriação das terras, e que promova a 
elaboração de um código de conduta a 
nível comunitário e internacional;

Or. it

Alteração 5
Patrizia Toia

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Insta a Comissão a prever financiamento 
para melhorar o acesso aos seguros, em 
especial, de saúde e de pensão, nos países 
em desenvolvimento; incentiva a Comissão 
a apoiar os países parceiros na 
implementação de sistemas de seguro que 
cubram os segmentos mais carenciados e 
vulneráveis da sociedade; está o está 
convicto de que, se estes regimes estiverem 
bem concebidos, poderão não apenas 
ajudar as pessoas a escapar à pobreza e 
reforçar a resistência dos mais vulneráveis 
através da proteção dos seus bens, mas 
também promover uma maior coesão social 
e um crescimento mais inclusivo.

6. Insta a Comissão a prever financiamento 
para melhorar o acesso a sistemas de saúde 
e de aposentação equitativos baseados em 
regimes de seguros mutualistas e sem fins 
lucrativos no âmbito dos modelos da 
economia social; incentiva a Comissão a 
apoiar os países parceiros na 
implementação de sistemas de seguro que 
cubram os segmentos mais carenciados e 
vulneráveis da sociedade; está o está 
convicto de que, se estes regimes estiverem 
bem concebidos, poderão não apenas 
ajudar as pessoas a escapar à pobreza e 
reforçar a resistência dos mais vulneráveis 
através da proteção dos seus bens, mas 
também promover uma maior coesão social 
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e um crescimento mais inclusivo.

Or. it

Alteração 6
Bill Newton Dunn

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Insta a Comissão a prever financiamento 
para melhorar o acesso aos seguros, em 
especial, de saúde e de pensão, nos países 
em desenvolvimento; incentiva a Comissão 
a apoiar os países parceiros na 
implementação de sistemas de seguro que 
cubram os segmentos mais carenciados e 
vulneráveis da sociedade; está o está 
convicto de que, se estes regimes estiverem 
bem concebidos, poderão não apenas 
ajudar as pessoas a escapar à pobreza e 
reforçar a resistência dos mais vulneráveis 
através da proteção dos seus bens, mas 
também promover uma maior coesão social 
e um crescimento mais inclusivo.

6. Insta a Comissão a atribuir um
financiamento considerável à melhoria do
acesso aos seguros, em especial, de saúde e 
de pensão, nos países em desenvolvimento; 
incentiva a Comissão a apoiar os países 
parceiros na implementação de sistemas de 
seguro que cubram os segmentos mais 
carenciados e vulneráveis da sociedade, 
nomeadamente através de apoio ao setor 
dos serviços microfinanceiros; está o está 
convicto de que, se estes regimes estiverem 
bem concebidos, poderão não apenas 
ajudar as pessoas a escapar à pobreza e 
reforçar a resistência dos mais vulneráveis 
através da proteção dos seus bens, mas 
também promover uma maior coesão social 
e um crescimento mais inclusivo.

Or. en

Alteração 7
Patrizia Toia

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Salienta a necessidade de a Comissão 
garantir que a assistência é eficaz e tem 
um impacto direto na erradicação da 
pobreza, no desenvolvimento humano e 
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na coesão social; para o efeito, solicita à 
Comissão que preveja, nomeadamente no 
almejado apoio ao desenvolvimento das 
capacidades dos interlocutores não 
estatais, mecanismos de financiamento de 
projetos de pequena escala em que 
participem também atores privados, como 
PME, cooperativas e associações locais;

Or. it

Alteração 8
Patrizia Toia

Projeto de parecer
N.º 7 (novo)

Projeto de parecer Alteração

7. Salienta que o Consenso Europeu sobre 
o Desenvolvimento continua a fornecer as 
diretrizes para a ajuda e a cooperação 
para o desenvolvimento da UE, em 
particular no que se refere à saúde e à 
educação; insta a Comissão a velar por 
que o Instrumento de Cooperação para o 
Desenvolvimento continue a ser um 
instrumento relevante e eficaz para a 
implementação do Consenso Europeu 
sobre o Desenvolvimento, essencialmente 
em termos de apoio e integração da 
educação, da saúde e das questões 
transversais relevantes, como a igualdade 
de género e o HIV/Sida; 

Or. en

Alteração 9
Gay Mitchell

Projeto de parecer
N.º 7 (novo)
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Projeto de parecer Alteração

7. Salienta que é importante manter níveis 
de financiamento suficientes para as 
rubricas orçamentais consagradas à 
ajuda humanitária, bem como para a 
Reserva para Ajudas de Emergência; 
sublinha que, dado o acentuado aumento 
da frequência, da gravidade e da 
dimensão das crises humanitárias e das 
catástrofes naturais ocorridas nos últimos 
anos, a UE deve estar pronta a mobilizar 
rapidamente recursos que lhe permitam 
dar resposta a crises deste tipo no 
exterior;

Or. en

Alteração 10
Gay Mitchell

Projeto de parecer
N.º 8 (novo)

Projeto de parecer Alteração

8. Manifesta a sua preocupação com os 
cortes propostos nas despesas 
administrativas, nomeadamente para fins 
de assistência técnica, avaliações e 
auditorias, tanto na sede como nas 
delegações externas da UE, pois estas 
atividades são essenciais para manter as 
rigorosas normas de avaliação e de 
auditoria; uma vez que, em 2011, a 
Comissão solicitou 18 funcionários a 
tempo inteiro suplementares para 2012 
para assegurar uma gestão financeira 
adequada do grande número de 
subvenções de reduzido montante a título 
do ICD1, manifesta a sua preocupação 
com a substancial reafetação de pessoal 

                                               
1 Projeto de orçamento geral da Comissão Europeia para o exercício de 2012, Documento de trabalho, Parte II –
Recursos Humanos da Comissão (COM(2011)300, maio de 2011, p. 87. 
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do ICD a atividades do IEVP e adverte 
para os riscos em termos de qualidade da 
gestão financeira do ICD a que este nível 
reduzido de pessoal pode dar origem;

Or. en


