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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Charles Goerens

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. trvá na tom, že EÚ a členské štáty musia 
brať vážne svoje partnerstvo s rozvojovými 
krajinami, ktorým sa poskytujú prostriedky 
z nástroja financovania rozvojovej 
spolupráce, a že dlhodobá predvídateľnosť 
je kľúčovým prvkom tohto partnerstva; 
nástojí na tom, že najchudobnejší 
a najzraniteľnejší obyvatelia krajín, ktoré 
sú príjemcami finančnej pomoci z nástroja 
financovania rozvojovej spolupráce, by 
nemali znášať následky výrazného 
zvýšenia finančných prostriedkov na 
nástroj európskeho susedstva a partnerstva 
v reakcii na arabskú jar;

3. trvá na tom, že EÚ a členské štáty musia 
brať vážne svoje partnerstvo s rozvojovými 
krajinami, ktorým sa poskytujú prostriedky 
z nástroja financovania rozvojovej 
spolupráce, a že dlhodobá predvídateľnosť 
je kľúčovým prvkom tohto partnerstva; 
nástojí na tom, že najchudobnejší 
a najzraniteľnejší obyvatelia krajín, ktoré 
sú príjemcami finančnej pomoci z nástroja 
financovania rozvojovej spolupráce, by 
nemali znášať následky výrazného 
zvýšenia finančných prostriedkov na 
nástroj európskeho susedstva a partnerstva 
v reakcii na arabskú jar; poukazuje na 
záväzok prijatý v súvislosti s programom 
zmien, a to postupne obmedzovať 
programy EÚ, ktoré stále prebiehajú v 
krajinách so stredným príjmom, od 
budúceho viacročného finančného rámca 
(2014 -- 2020);

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Patrizia Toia

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. v zásade súhlasí s výrazným zvýšením 
finančných prostriedkov na tematický 
program nástroja financovania rozvojovej 
spolupráce týkajúci sa životného prostredia 
a udržateľného hospodárenia s prírodnými 
zdrojmi; chápe, že Komisia sa v rámci 
príprav na konferenciu OSN Rio+20, ktorá 

5. súhlasí s výrazným zvýšením finančných 
prostriedkov na tematický program 
nástroja financovania rozvojovej 
spolupráce týkajúci sa životného prostredia 
a udržateľného hospodárenia s prírodnými 
zdrojmi; chápe, že Komisia sa v rámci 
príprav na konferenciu OSN Rio+20, ktorá 
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sa uskutoční v roku 2012, usiluje 
o získanie dodatočnej finančnej pomoci na 
presadzovanie udržateľnej energie 
v rozvojových krajinách a o financovanie 
nedávno ohlásenej iniciatívy EÚ s názvom 
Energia pre rozvoj, ktorá sa zameriava na 
nerovnomerné rozdelenie energie 
v rozvojovom svete; pripomína však, že 
financovanie opatrení v oblasti zmeny 
klímy musí dopĺňať súčasné plánované 
financovanie rozvoja a že finančné 
prostriedky vyčlenené na kľúčové oblasti 
miléniových rozvojových cieľov, napr. na 
vzdelávanie a zdravotníctvo, by sa nemali 
presúvať na opatrenia v oblasti zmeny 
klímy;

sa uskutoční v roku 2012, usiluje 
o získanie dodatočnej finančnej pomoci na 
presadzovanie udržateľnej energie 
v rozvojových krajinách a o financovanie 
nedávno ohlásenej iniciatívy EÚ s názvom 
Energia pre rozvoj, ktorá sa zameriava na 
nerovnomerné rozdelenie energie 
v rozvojovom svete; pripomína však, že 
financovanie opatrení v oblasti zmeny 
klímy musí dopĺňať súčasné plánované 
financovanie rozvoja a že finančné 
prostriedky vyčlenené na kľúčové oblasti 
miléniových rozvojových cieľov, napr. na 
základné vzdelávanie a zdravotníctvo, by 
sa nemali presúvať na opatrenia v oblasti 
zmeny klímy; víta navrhované zvýšenie 
pre rozpočtový riadok Investovanie do 
ľudí a pripomína Komisii stanovené 
referenčné hodnoty a predchádzajúce 
záväzky EÚ prijaté od nástroja 
financovania rozvojovej spolupráce na 
rok 2005, a to vyčleniť aspoň 20 % z 
nástroja na zdravotníctvo a základné 
vzdelávanie s osobitným zreteľom na 
pokrok smerom k miléniovým rozvojovým 
cieľom, ktoré sa darí napĺňať najmenej;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Patrizia Toia

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
prijatie kontrolovanejšieho a 
súdržnejšieho prístupu k financovaniu 
alternatívnych zdrojov energie v rámci 
boja proti zmene klímy, aby sa 
zabezpečilo, že EÚ nebude nepriamo 
poskytovať finančnú podporu činnostiam, 
ktoré vedú k cenovým deformáciám a 
špekulácii v súvislosti s potravinárskymi 
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surovinami alebo prispievajú k zaberaniu 
pôdy;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Patrizia Toia

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5b. vyzýva Komisiu, aby poskytla finančnú 
podporu pre cielené opatrenia rozvojovej 
spolupráce zamerané na predchádzanie 
zaberaniu pôdy, ktoré sa stáva čoraz 
bežnejším, a boj proti nemu, ako aj na 
podporu vytvorenia kódexu správania v 
rámci EÚ a na medzinárodnej úrovni;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Patrizia Toia

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
financovanie, ktoré zlepší prístup 
k poisteniu v rozvojových krajinách, 
najmä k zdravotnému a dôchodkovému 
poisteniu; vyzýva Komisiu, aby 
podporovala partnerské krajiny pri 
zavádzaní systémov poistenia s rozsiahlym 
krytím, ktoré budú zahŕňať aj 
najchudobnejšie a najzraniteľnejšie 
skupiny spoločnosti; je presvedčený, že 
takéto systémy, pokiaľ sú správne 
navrhnuté, môžu nielen pomôcť ľudom 
vymaniť sa z chudoby a posilniť odolnosť 
tých najzraniteľnejších prostredníctvom 

6. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
financovanie, ktoré zlepší prístup 
k spravodlivým systémom zdravotnej 
starostlivosti a dôchodkovým systémom 
založeným na vzájomných a neziskových 
systémoch poistenia v súlade s modelmi 
sociálneho hospodárstva; vyzýva 
Komisiu, aby podporovala partnerské 
krajiny pri zavádzaní systémov poistenia 
s rozsiahlym krytím, ktoré budú zahŕňať aj 
najchudobnejšie a najzraniteľnejšie 
skupiny spoločnosti; je presvedčený, že 
takéto systémy, pokiaľ sú správne 
navrhnuté, môžu nielen pomôcť ľudom 
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ochrany ich majetku, ale aj prispieť 
k posilneniu sociálnej súdržnosti a 
k inkluzívnejšiemu rastu.

vymaniť sa z chudoby a posilniť odolnosť 
tých najzraniteľnejších prostredníctvom 
ochrany ich majetku, ale aj prispieť 
k posilneniu sociálnej súdržnosti a 
k inkluzívnejšiemu rastu.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Bill Newton Dunn

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zaviedla
financovanie, ktoré zlepší prístup
k poisteniu v rozvojových krajinách, najmä 
k zdravotnému a dôchodkovému poisteniu;
vyzýva Komisiu, aby podporovala 
partnerské krajiny pri zavádzaní systémov 
poistenia s rozsiahlym krytím, ktoré budú 
zahŕňať aj najchudobnejšie 
a najzraniteľnejšie skupiny spoločnosti; je 
presvedčený, že takéto systémy, pokiaľ sú 
správne navrhnuté, môžu nielen pomôcť 
ľudom vymaniť sa z chudoby a posilniť 
odolnosť tých najzraniteľnejších 
prostredníctvom ochrany ich majetku, ale 
aj prispieť k posilneniu sociálnej súdržnosti 
a k inkluzívnejšiemu rastu.

6. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
venovala významný objem finančných 
prostriedkov na zlepšenie prístupu
k poisteniu v rozvojových krajinách, najmä 
k zdravotnému a dôchodkovému poisteniu;
vyzýva Komisiu, aby podporovala 
partnerské krajiny pri zavádzaní systémov 
poistenia s rozsiahlym krytím, ktoré budú 
zahŕňať aj najchudobnejšie 
a najzraniteľnejšie skupiny spoločnosti, a 
to aj prostredníctvom podpory odvetvia 
mikrofinančných služieb; je presvedčený, 
že takéto systémy, pokiaľ sú správne 
navrhnuté, môžu nielen pomôcť ľudom 
vymaniť sa z chudoby a posilniť odolnosť 
tých najzraniteľnejších prostredníctvom 
ochrany ich majetku, ale aj prispieť 
k posilneniu sociálnej súdržnosti a 
k inkluzívnejšiemu rastu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Patrizia Toia

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
Komisia zabezpečila, že pomoc je účinná a 
má priamy vplyv na odstránenie chudoby, 
ľudský rozvoj a sociálnu súdržnosť; v 
tejto súvislosti žiada Komisiu, aby v rámci 
opatrení na budovanie kapacít pre 
neštátne subjekty zaviedla opatrenia na 
financovanie malých projektov 
zahŕňajúcich súkromné subjekty, ako sú 
MSP, družstvá a miestne združenia;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Patrizia Toia

Návrh stanoviska
Odsek 7 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. trvá na tom, že Európsky konsenzus o 
rozvoji zostáva hlavným dokumentom o 
pomoci a rozvojovej spolupráci EÚ, 
najmä vo vzťahu k zdravotníctvu 
a vzdelávaniu; naliehavo žiada Komisiu, 
aby zabezpečila, že nástroj financovania 
rozvojovej spolupráce zostane 
relevantným a účinným nástrojom na 
implementáciu Európskeho konsenzu o 
rozvoji, najmä v otázkach podpory a 
integrácie zdravia, vzdelávania a 
príslušných prierezových tém, ako sú 
rodová rovnosť a HIV/AIDS; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Gay Mitchell

Návrh stanoviska
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Odsek 7 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. zdôrazňuje význam zachovania 
dostatočnej úrovne financovania 
rozpočtových položiek pre humanitárnu 
pomoc, ako aj rezervy na núdzovú pomoc; 
trvá na tom, že vzhľadom na výrazný 
nárast frekvencie, závažnosti a rozsahu 
humanitárnych kríz a prírodných 
katastrof v posledných niekoľkých rokoch 
musí byť EÚ pripravená rýchlo 
mobilizovať finančné prostriedky v 
reakcii na takéto krízy v zahraničí;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Gay Mitchell

Návrh stanoviska
Odsek 8 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. je znepokojený navrhovaným znížením 
administratívnych výdavkov, okrem iného 
na technickú pomoc, hodnotenia a audity, 
a to tak v ústredí, ako aj delegáciách EÚ v 
zahraničí, keďže tieto aktivity sú kľúčové 
pre zachovanie najprísnejších noriem 
hodnotenia a auditu; vzhľadom na to, že v 
roku 2011 Komisia požiadala o ďalších 18 
zamestnancov na plný úväzok na rok 2012 
„na zabezpečenie náležitého riadneho 
finančného riadenia veľkého množstva 
grantov v malej výške v rámci nástroja 
financovania rozvojovej spolupráce“1, je 
znepokojený navrhovaným významným 
presunom pracovníkov z činností v rámci 
nástroja financovania rozvojovej 
spolupráce na činnosti v rámci nástroja 

                                               
1 Návrh všeobecného rozpočtu Európskej komisie na rozpočtový rok 2012, pracovný dokument, časť II – ľudské 
zdroje Komisie, COM(2011)300, máj 2011, s. 87.
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európskeho susedstva a partnerstva a 
poukazuje na riziká z hľadiska kvality 
finančného riadenia nástroja 
financovania rozvojovej spolupráce, ku 
ktorému môže toto oslabenie stavu 
zamestnancov viesť;

Or. en


