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Predlog spremembe 1
Charles Goerens

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. vztraja pri tem, da morajo EU in države 
članice s potrebno resnostjo obravnavati 
partnerstvo z državami v razvoju, ki 
prejemajo sredstva v okviru instrumenta za 
razvojno sodelovanje, in da je dolgoročna 
predvidljivost bistven element tega 
partnerstva; še zmeraj meni, da najrevnejše 
in najranljivejše prebivalstvo v državah 
upravičenkah DCI ne bi smelo nositi 
glavnega bremena zaradi precejšnjega 
povečanja sredstev Evropskega 
instrumenta sosedstva in partnerstva v 
odgovor na arabsko pomlad;

3. vztraja pri tem, da morajo EU in države 
članice s potrebno resnostjo obravnavati 
partnerstvo z državami v razvoju, ki 
prejemajo sredstva v okviru instrumenta za 
razvojno sodelovanje, in da je dolgoročna 
predvidljivost bistven element tega 
partnerstva; še zmeraj meni, da najrevnejše 
in najranljivejše prebivalstvo v državah 
upravičenkah DCI ne bi smelo nositi 
glavnega bremena zaradi precejšnjega 
povečanja sredstev Evropskega 
instrumenta sosedstva in partnerstva v 
odgovor na arabsko pomlad; opozarja na 
zaveze, sprejete v okviru programa za 
spremembe, da se od naslednjega 
večletnega finančnega okvira 2014–2020 
dalje postopno zmanjša število programov 
EU, ki še vedno potekajo v državah s
srednje visokim dohodkom;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Patrizia Toia

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. načeloma podpira precejšnje povečanje 
sredstev za tematski program DCI s 
področja okolja in trajnostnega upravljanja 
naravnih virov; razume, da Komisija v 
obdobju pred konferenco ZN Rio+20 leta 
2012 išče dodatno podporo za spodbujanje 
trajnostnih virov energije v državah v 

5. podpira precejšnje povečanje sredstev za 
tematski program DCI s področja okolja in 
trajnostnega upravljanja naravnih virov; 
razume, da Komisija v obdobju pred 
konferenco ZN Rio+20 leta 2012 išče 
dodatno podporo za spodbujanje 
trajnostnih virov energije v državah v 



PE489.499v01-00 4/8 AM\902016SL.doc

SL

razvoju in za financiranje pred kratkim 
najavljene pobude EU o „energetskem 
zagonu razvoja“, ki obravnava neenakosti 
na področju energije v državah v razvoju;
poudarja pa, da mora financiranje na 
področju podnebja dopolnjevati trenutno 
načrtovana razvojna sredstva in da se 
sredstev za osrednje sektorje razvojnih 
ciljev tisočletja, na primer izobraževanje in 
zdravstvo, ne sme preusmerjati v podnebne 
ukrepe;

razvoju in za financiranje pred kratkim 
najavljene pobude EU o „energetskem 
zagonu razvoja“, ki obravnava neenakosti 
na področju energije v državah v razvoju; 
poudarja pa, da mora financiranje na 
področju podnebja dopolnjevati trenutno 
načrtovana razvojna sredstva in da se 
sredstev za osrednje sektorje razvojnih 
ciljev tisočletja, na primer osnovno
izobraževanje in zdravstvo, ne sme 
preusmerjati v podnebne ukrepe; 
pozdravlja predlagano povečanje sredstev 
za proračunsko vrstico Vlaganje v ljudi in 
Komisijo opozarja na merila in zaveze, ki 
v okviru programa instrumenta DCI za 
EU veljajo od leta 2005, in v skladu s 
katerimi se vsaj 20 % sredstev DCI 
nameni zdravju in osnovnemu 
izobraževanju, s posebnim poudarkom na 
napredku glede razvojnih ciljev tisočletja, 
ki so najdlje od izpolnitve;

Or. en

Predlog spremembe 3
Patrizia Toia

Osnutek mnenja
Odstavek 5a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. Komisijo poziva, naj zagotovi večji 
nadzor in skladnost pri financiranju 
alternativnih energij v okviru spopadanja 
s podnebnimi spremembami, da se 
prepreči, da EU posredno subvencionira 
dejavnosti, ki povzročajo izkrivljanja in 
špekulacijo glede cen živilskih surovin 
oziroma omogočajo prilaščanje zemljišč;

Or. it
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Predlog spremembe 4
Patrizia Toia

Osnutek mnenja
Odstavek 5b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva Komisijo, naj zagotovi finančno 
podporo za usmerjene ukrepe v okviru 
instrumentov za razvojno sodelovanje, da 
se prepreči vedno pogostejši pojav 
prilaščanja zemljišč in se z njim spopada, 
ter se tudi spodbuja pripravo kodeksa 
ravnanja na mednarodni ravni in ravni 
Unije;

Or. it

Predlog spremembe 5
Patrizia Toia

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj zagotovi sredstva, s 
katerimi bi v državah v razvoju izboljšala 
dostop do zavarovanja, predvsem 
zdravstvenega in pokojninskega; spodbuja 
Komisijo, naj podpre države partnerice pri 
uvedbi obsežnih sistemov zavarovanja, ki 
zajemajo tudi najrevnejše in najranljivejše 
družbene sloje; je prepričan, da je mogoče 
s tovrstnimi sistemi, če so dobro 
načrtovani, ne samo povleči ljudi iz 
revščine in z zavarovanjem premoženja 
okrepiti odpornost najranljivejših, temveč 
tudi spodbujati večjo socialno kohezijo in 
okrepiti vključujočo rast.

6. poziva Komisijo, naj zagotovi sredstva, s 
katerimi bi izboljšala dostop do pravičnih 
zdravstvenih in pokojninskih sistemov, ki 
temeljijo na socialnem in neprofitnem 
zavarovanju v okviru modelov socialnega 
gospodarstva; spodbuja Komisijo, naj 
podpre države partnerice pri uvedbi 
sistemov zavarovanja, ki zajemajo tudi 
najrevnejše in najranljivejše družbene 
sloje; je prepričan, da je mogoče s 
tovrstnimi sistemi, če so dobro načrtovani, 
ne samo povleči ljudi iz revščine in z 
zavarovanjem premoženja okrepiti 
odpornost najranljivejših, temveč tudi 
spodbujati večjo socialno kohezijo in 
okrepiti vključujočo rast.

Or. it
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Predlog spremembe 6
Bill Newton Dunn

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj zagotovi sredstva, s 
katerimi bi v državah v razvoju izboljšala 
dostop do zavarovanja, predvsem 
zdravstvenega in pokojninskega; spodbuja 
Komisijo, naj podpre države partnerice pri 
uvedbi obsežnih sistemov zavarovanja, ki 
zajemajo tudi najrevnejše in najranljivejše 
družbene sloje; je prepričan, da je mogoče 
s tovrstnimi sistemi, če so dobro 
načrtovani, ne samo povleči ljudi iz 
revščine in z zavarovanjem premoženja 
okrepiti odpornost najranljivejših, temveč 
tudi spodbujati večjo socialno kohezijo in 
okrepiti vključujočo rast.

6. poziva Komisijo, naj dodeli znatna
sredstva, s katerimi bi v državah v razvoju 
izboljšala dostop do zavarovanja, predvsem 
zdravstvenega in pokojninskega; spodbuja 
Komisijo, naj podpre države partnerice pri 
uvedbi obsežnih sistemov zavarovanja, ki 
zajemajo tudi najrevnejše in najranljivejše 
družbene sloje, vključno s podporo 
sektorja mikrofinančnih storitev; je 
prepričan, da je mogoče s tovrstnimi 
sistemi, če so dobro načrtovani, ne samo 
povleči ljudi iz revščine in z zavarovanjem 
premoženja okrepiti odpornost 
najranljivejših, temveč tudi spodbujati 
večjo socialno kohezijo in okrepiti 
vključujočo rast.

Or. en

Predlog spremembe 7
Patrizia Toia

Osnutek mnenja
Odstavek 6a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da mora Evropska komisija 
zagotoviti učinkovitost pomoči, ki mora 
neposredno vplivati na izkoreninjenje 
revščine, človeški razvoj in socialno 
kohezijo; zato poziva Komisijo, naj tudi v 
okviru podpore razvoja zmogljivosti 
nedržavnih sogovornikov predvidi 
mehanizme za financiranje manjših 
projektov, ki vključujejo tudi zasebne 
akterje, kot so MSP, zadruge in lokalna 
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združenja;

Or. it

Predlog spremembe 8
Patrizia Toia

Osnutek mnenja
Odstavek 7 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. vztraja pri tem, da evropsko soglasje o 
razvoju ostane vodilo EU za pomoč in 
razvojno sodelovanje, zlasti v povezavi z 
zdravjem in izobraževanjem; poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da bo DCI ostal 
pomembno in učinkovito orodje za 
izvajanje evropskega soglasja o razvoju, 
zlasti glede podpore in vključevanja 
zdravja, izobraževanja in povezanih 
medsektorskih vprašanj, kot sta enakost 
spolov in HIV/AIDS;

Or. en

Predlog spremembe 9
Gay Mitchell

Osnutek mnenja
Odstavek 7  (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je pomembno ohraniti 
zadostno raven financiranja proračunskih 
vrstic, namenjenih humanitarni pomoči 
ter rezervi za nujno pomoč; vztraja, da 
mora biti EU glede na to, da so v zadnjih 
nekaj letih humanitarne krize in naravne 
nesreče izrazito pogostejše, hujše in 
obsežnejše, pripravljena na to, da hitro 
aktivira finančna sredstva za odziv na 
take krize v tujini;
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Or. en

Predlog spremembe 10
Gay Mitchell

Osnutek mnenja
Odstavek 8  (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. je zaskrbljen zaradi predlaganega 
krčenja upravnih izdatkov, med drugim za 
tehnično pomoč, ocene in revizije na 
sedežu EU in v delegacijah v tujini, saj so 
te dejavnosti ključne za vzdrževanje 
najstrožjih ocenjevalnih in revizijskih 
standardov; glede na to, da je Komisija 
leta 2011 zahtevala 18 dodatnih 
uslužbencev s polnim delovnim časom za 
2012, „da bi zagotovila ustrezno dobro 
finančno poslovodenje velikega števila 
donacij nizkih zneskov v okviru programa 
DCI”1, je zaskrbljen zaradi predlaganih 
številnih premestitev osebja iz dejavnosti 
instrumenta DCI v dejavnosti instrumenta 
ENPI in opozarja na nevarnosti za 
kakovost finančnega poslovodenja DCI, 
do katerih bi lahko prišlo zaradi 
zmanjšanja števila osebja;

Or. en

                                               
1 Predlog splošnega proračuna Evropske komisije za proračunsko leto 2012, delovni dokument, Oddelek II, 
človeški viri Komisije, COM (2011)0300, maj 2011, str. 87


