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Amendamentul 1
Charles Goerens

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra faptului că UE și statele 
membre trebuie să acorde importanța 
cuvenită parteneriatului lor cu țările în curs 
de dezvoltare care beneficiază de fonduri 
prin ICD și că predictibilitatea pe termen 
lung reprezintă un element esențial al 
acestui parteneriat; subliniază faptul că cele 
mai sărace și vulnerabile populații din 
țările beneficiare ale ICD nu ar trebui să 
sufere din cauza majorărilor substanțiale 
ale fondurilor alocate Instrumentului 
european de vecinătate și parteneriat în 
urma Primăverii arabe;

3. insistă asupra faptului că UE și statele 
membre trebuie să acorde importanța 
cuvenită parteneriatului lor cu țările în curs 
de dezvoltare care beneficiază de fonduri 
prin ICD și că predictibilitatea pe termen 
lung reprezintă un element esențial al 
acestui parteneriat; subliniază faptul că cele 
mai sărace și vulnerabile populații din 
țările beneficiare ale ICD nu ar trebui să 
sufere din cauza majorărilor substanțiale 
ale fondurilor alocate Instrumentului 
european de vecinătate și parteneriat în 
urma Primăverii arabe; atrage atenția 
asupra angajamentului asumat în cadrul 
„Agendei schimbării” de a reduce treptat 
programele UE în curs de desfășurare din 
țările cu venituri medii începând cu 
următorul cadru financiar multianual 
(2014-2020);

Or. fr

Amendamentul 2
Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. sprijină, în principiu, creșterea 
substanțială a fondurilor pentru programul 
tematic al ICD privind mediul și gestiunea 
durabilă a resurselor naturale; înțelege 
faptul că Comisia este în căutare de sprijin 
suplimentar pentru promovarea energiei 
durabile în țările în curs de dezvoltare 

5. sprijină creșterea substanțială a 
fondurilor pentru programul tematic al ICD 
privind mediul și gestiunea durabilă a 
resurselor naturale; înțelege faptul că 
Comisia este în căutare de sprijin 
suplimentar pentru promovarea energiei
durabile în țările în curs de dezvoltare 
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înainte de Conferința ONU Rio+20 din 
2012, precum și pentru finanțarea 
inițiativei recent anunțate de UE cu privire 
la „Energizarea dezvoltării”, care 
abordează inegalitățile în materie 
energetică din țările în curs de dezvoltare; 
reamintește, totuși, faptul că finanțarea 
pentru schimbările climatice trebuie să se 
adauge la finanțarea pentru dezvoltare 
programată în prezent, precum și faptul că 
fondurile alocate pentru sectoare-cheie ale 
ODM, precum educația și sănătatea, nu ar 
trebui redirecționate către măsurile de luptă 
împotriva schimbărilor climatice;

înainte de Conferința ONU Rio+20 din 
2012, precum și pentru finanțarea 
inițiativei recent anunțate de UE cu privire 
la „Energizarea dezvoltării”, care 
abordează inegalitățile în materie 
energetică din țările în curs de dezvoltare; 
reamintește, totuși, faptul că finanțarea 
pentru schimbările climatice trebuie să se 
adauge la finanțarea pentru dezvoltare 
programată în prezent, precum și faptul că 
fondurile alocate pentru sectoare-cheie ale 
ODM, precum educația primară și 
sănătatea, nu ar trebui redirecționate către 
măsurile de luptă împotriva schimbărilor 
climatice; salută majorarea propusă a 
liniei bugetare „Investiția în oameni” și 
reamintește Comisiei valorile de referință 
stabilite și angajamentele anterioare ale 
UE din cadrul ICD 2005 de a aloca cel 
puțin 20% din ICD sănătății și educației 
primare, acordându-se o atenție deosebită 
progreselor realizate în direcția 
îndeplinirii ODM în cazul cărora se 
înregistrează cele mai mari întârzieri;

Or. en

Amendamentul 3
Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să amelioreze 
controlul și coerența finanțărilor 
destinate energiilor alternative în cadrul 
combaterii schimbărilor climatice pentru 
a se asigura că UE nu sprijină financiar 
în mod indirect activități care provoacă 
distorsiuni ale prețurilor și speculații cu 
materiile prime alimentare sau care 
favorizează acapararea terenurilor;

Or. it
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Amendamentul 4
Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită Comisiei să acorde sprijin 
financiar pentru măsuri specifice de 
cooperare pentru dezvoltare menite să 
prevină și să combată acapararea 
terenurilor, care reprezintă un fenomen 
în creștere, precum și să promoveze 
instituirea unui cod de conduită la nivelul 
UE și la nivel internațional;

Or. it

Amendamentul 5
Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. îndeamnă Comisia să introducă fonduri 
pentru îmbunătățirea accesului la asigurare 
în țările în curs de dezvoltare, în special la 
asigurările de sănătate și de pensie; 
încurajează Comisia să sprijine țările 
partenere să instituie mecanisme de 
asigurare cu un nivel ridicat de acoperire 
care să includă segmentele cele mai sărace 
și mai vulnerabile ale societății; crede cu 
fermitate că astfel de mecanisme, în cazul 
în care sunt bine concepute, au potențialul 
nu doar de a scăpa cetățenii de sărăcie și de 
a spori rezistența celor mai vulnerabili prin 
protejarea bunurilor lor, ci și de a încuraja 
un nivel mai înalt de coeziune socială și de 
a promova o creștere economică favorabilă 
incluziunii.

6. îndeamnă Comisia să introducă fonduri 
pentru îmbunătățirea accesului la sisteme 
de sănătate și de pensie echitabile bazate 
pe regimuri de asigurări mutuale și 
nonprofit în concordanță cu modelele 
economiei sociale; încurajează Comisia să 
sprijine țările partenere să instituie 
mecanisme de asigurare cu un nivel ridicat 
de acoperire care să includă segmentele 
cele mai sărace și mai vulnerabile ale 
societății; crede cu fermitate că astfel de 
mecanisme, în cazul în care sunt bine 
concepute, au potențialul nu doar de a 
scăpa cetățenii de sărăcie și de a spori 
rezistența celor mai vulnerabili prin 
protejarea bunurilor lor, ci și de a încuraja 
un nivel mai înalt de coeziune socială și de 
a promova o creștere economică favorabilă 
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incluziunii.

Or. it

Amendamentul 6
Bill Newton Dunn

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. îndeamnă Comisia să introducă fonduri 
pentru îmbunătățirea accesului la asigurare 
în țările în curs de dezvoltare, în special la 
asigurările de sănătate și de pensie; 
încurajează Comisia să sprijine țările 
partenere să instituie mecanisme de 
asigurare cu un nivel ridicat de acoperire 
care să includă segmentele cele mai sărace 
și mai vulnerabile ale societății; crede cu 
fermitate că astfel de mecanisme, în cazul 
în care sunt bine concepute, au potențialul 
nu doar de a scăpa cetățenii de sărăcie și de 
a spori rezistența celor mai vulnerabili prin 
protejarea bunurilor lor, ci și de a încuraja 
un nivel mai înalt de coeziune socială și de 
a promova o creștere economică favorabilă 
incluziunii.

6. îndeamnă Comisia să aloce fonduri 
substanțiale pentru îmbunătățirea accesului 
la asigurare în țările în curs de dezvoltare, 
în special la asigurările de sănătate și de 
pensie; încurajează Comisia să sprijine 
țările partenere să instituie mecanisme de 
asigurare cu un nivel ridicat de acoperire 
care să includă segmentele cele mai sărace 
și mai vulnerabile ale societății, inclusiv 
prin sprijinirea sectorului serviciilor 
microfinanciare; crede cu fermitate că 
astfel de mecanisme, în cazul în care sunt 
bine concepute, au potențialul nu doar de a 
scăpa cetățenii de sărăcie și de a spori 
rezistența celor mai vulnerabili prin 
protejarea bunurilor lor, ci și de a încuraja 
un nivel mai înalt de coeziune socială și de 
a promova o creștere economică favorabilă 
incluziunii.

Or. en

Amendamentul 7
Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază necesitatea garantării de 
către Comisie a eficacității asistenței, care 
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trebuie să aibă o influență directă asupra 
eradicării sărăciei, a dezvoltării umane și 
a coeziunii sociale; în acest scop, solicită 
Comisiei să introducă, în cadrul 
măsurilor de consolidare a capacităților 
actorilor nestatali, mecanisme de 
finanțare a unor proiecte la scară redusă 
în care să fie implicați actori din sectorul 
privat, precum IMM-urile, cooperativele 
și asociațiile locale;

Or. it

Amendamentul 8
Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 7 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7. insistă ca documentul de orientare 
pentru asistența acordată de UE și 
măsurile de cooperare pentru dezvoltare, 
în special în legătură cu sănătatea și 
educația, să fie în continuare Consensul 
european privind dezvoltarea; îndeamnă 
Comisia să se asigure că Instrumentul de 
cooperare pentru dezvoltare rămâne un 
instrument relevant și eficace pentru 
implementarea Consensului european 
privind dezvoltarea, în special în ceea ce 
privește sprijinirea și integrarea sănătății, 
a educației și a aspectelor transversale 
relevante precum egalitatea de gen și 
HIV/SIDA;

Or. en

Amendamentul 9
Gay Mitchell

Proiect de aviz
Punctul 7 (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază importanța menținerii unor 
niveluri suficiente de finanțare a liniilor 
bugetare aferente asistenței umanitare și 
rezervei pentru ajutoare de urgență;
insistă asupra faptului că, având în vedere 
creșterea marcantă a frecvenței, gravității 
și amplorii crizelor umanitare și 
catastrofelor naturale produse în ultimii 
ani, UE trebuie să fie pregătită să 
mobilizeze rapid fonduri ca reacție la 
astfel de crize înregistrate în străinătate;

Or. en

Amendamentul 10
Gay Mitchell

Proiect de aviz
Punctul 8 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8. este îngrijorat de reducerile propuse ale 
cheltuielilor administrative, printre altele 
pentru asistență tehnică, evaluări și 
audituri, atât la sediu cât și în delegațiile 
UE din străinătate, deoarece aceste 
activități sunt esențiale pentru a asigura 
respectarea celor mai stricte standarde de 
evaluare și de audit; întrucât, în 2011, 
Comisia a solicitat 18 posturi 
suplimentare cu normă întreagă pentru 
2012 „pentru a asigura buna gestiune 
financiară a numărului mare de subvenții 
de valoare redusă din cadrul ICD”1, este 
îngrijorat de redistribuirea propusă a 
personalului din cadrul ICD către 
activități aferente IEVP și subliniază 
riscurile pe care acest nivel redus al 
personalului le poate genera în ceea ce 

                                               
1 Proiectul de buget general al Comisiei Europene pentru exercițiul financiar 2012, partea a II-a a documentului 
de lucru („Resursele umane ale Comisiei”) (COM(2011)300), mai 2011, p. 87.
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privește calitatea gestiunii financiare a 
ICD;

Or. en


