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Ändringsförslag 1
Charles Goerens

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet insisterar på att EU 
och medlemsstaterna måste ta sitt 
partnerskap med utvecklingsländer 
finansierade av instrumentet för 
utvecklingssamarbete på allvar, och att den 
långsiktiga förutsägbarheten är en väsentlig 
beståndsdel i detta partnerskap. 
Parlamentet insisterar även på att de 
fattigaste och mest sårbara 
befolkningsgrupperna i länder som får stöd 
från instrumentet för utvecklingsländer inte 
ska stå för den största bördan för de 
betydande ökningarna i anslag till det 
europeiska grannskaps- och 
partnerskapsinstrumentet till följd av den 
arabiska våren.

3. Europaparlamentet insisterar på att EU 
och medlemsstaterna måste ta sitt 
partnerskap med utvecklingsländer 
finansierade av instrumentet för 
utvecklingssamarbete på allvar, och att den 
långsiktiga förutsägbarheten är en väsentlig 
beståndsdel i detta partnerskap. 
Parlamentet insisterar även på att de 
fattigaste och mest sårbara 
befolkningsgrupperna i länder som får stöd 
från instrumentet för utvecklingsländer inte 
ska stå för den största bördan för de 
betydande ökningarna i anslag till det 
europeiska grannskaps- och 
partnerskapsinstrumentet till följd av den 
arabiska våren. Parlamentet erinrar även 
om de åtaganden som gjorts i samband 
med ”agendan för förändring”, nämligen
att från och med den nya fleråriga 
budgetramen 2014–2020 gradvis dra in på
de EU-program som fortfarande pågår i 
medelinkomstländer.

Or. fr

Ändringsförslag 2
Patrizia Toia

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet stödjer i princip den 
betydande anslagsökningen till 
instrumentet för utvecklingssamarbetets 

5. Europaparlamentet stöder den betydande 
anslagsökningen till instrumentet för 
utvecklingssamarbetets temaprogram för 
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temaprogram för miljö och hållbar 
förvaltning av naturresurser. Parlamentet 
förstår att kommissionen söker ytterligare 
stöd i syfte att främja långsiktigt hållbar 
energi för utvecklingsländer som en 
förberedelse inför FN:s Rio+20-konferens 
2012 och i syfte att finansiera EU:s nyligen 
tillkännagivna initiativ ”Energiutveckling”, 
som behandlar ojämn fördelning av energi 
i utvecklingsländerna. Parlamentet 
upprepar dock att klimatfinansiering måste 
komplettera nuvarande utvecklingsanslag 
och att anslag till nyckelområden för 
millennieutvecklingsmålen, t.ex. 
utbildning och hälsa, inte ska omfördelas 
till klimatåtgärder.

miljö och hållbar förvaltning av 
naturresurser. Parlamentet förstår att 
kommissionen söker ytterligare stöd i syfte 
att främja långsiktigt hållbar energi för 
utvecklingsländer som en förberedelse 
inför FN:s Rio+20-konferens 2012 och i 
syfte att finansiera EU:s nyligen 
tillkännagivna initiativ ”Energiutveckling”, 
som behandlar ojämn fördelning av energi 
i utvecklingsländerna. Parlamentet 
upprepar dock att klimatfinansiering måste 
komplettera nuvarande utvecklingsanslag 
och att anslag till nyckelområden för 
millennieutvecklingsmålen, t.ex. 
grundutbildning och hälsa, inte ska 
omfördelas till klimatåtgärder. 
Parlamentet välkomnar den föreslagna 
höjningen av budgetposten Investera i 
människor och påminner kommissionen 
om fastställda EU-riktmärken och 
tidigare åtaganden sedan 2005 års 
instrument för utvecklingssamarbete, 
nämligen att avsätta minst 20 % av 
instrumentet för utvecklingssamarbete till 
hälsa och grundutbildning, med särskild 
uppmärksamhet riktad mot framsteg i 
fråga om de millennieutvecklingsmål som 
uppvisar störst eftersläpning.

Or. en

Ändringsförslag 3
Patrizia Toia

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet kräver större 
kontroll och samstämmighet av 
kommissionen i finansieringen av 
åtgärder för kampen mot 
klimatförändringarna i form av stöd till 
alternativ energi, för att undvika att EU 
indirekt ger stöd till åtgärder som leder till 
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snedvridningar av och spekulationer i
råvarupriserna inom livsmedelssektorn 
eller som gynnar markrofferi. 

Or. it

Ändringsförslag 4
Patrizia Toia

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inom instrumenten för 
utvecklingssamarbete ge ekonomiskt stöd 
till åtgärder som syftar till att förebygga 
och bekämpa den växande företeelsen
med markrofferi och som även främjar 
utarbetandet av en uppförandekod på 
unionsnivå och internationell nivå.

Or. it

Ändringsförslag 5
Patrizia Toia

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anslå medel till att 
förbättra tillgången till försäkringar i 
utvecklingsländer, särskilt sjukvårds- och 
pensionsförsäkringar. Parlamentet 
uppmuntrar kommissionen att stödja 
samarbetsländer i att skapa heltäckande 
försäkringssystem som omfattar de 
fattigaste och mest sårbara delarna av 
samhället. Parlamentet är övertygat om att 
välbyggda försäkringssystem kan göra mer 

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anslå medel till att 
förbättra tillgången till rättvisa sjukvårds-
och pensionssystem genom ömsesidiga
och icke vinstdrivande försäkringar inom 
ramen för en social ekonomi. Parlamentet 
uppmuntrar kommissionen att stödja 
samarbetsländer i att skapa heltäckande 
försäkringssystem som omfattar de 
fattigaste och mest sårbara delarna av 
samhället. Parlamentet är övertygat om att 
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än att lyfta människor ur fattigdom och 
förstärka motståndskraften hos de mest 
sårbara genom att skydda deras tillgångar. 
Sådana system kan nämligen även främja 
större social sammanhållning och tillväxt 
för alla.

välbyggda försäkringssystem kan göra mer 
än att lyfta människor ur fattigdom och 
förstärka motståndskraften hos de mest 
sårbara genom att skydda deras tillgångar. 
Sådana system kan nämligen även främja 
större social sammanhållning och tillväxt 
för alla.

Or. it

Ändringsförslag 6
Bill Newton Dunn

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anslå medel till att 
förbättra tillgången till försäkringar i 
utvecklingsländer, särskilt sjukvårds- och 
pensionsförsäkringar. Parlamentet 
uppmuntrar kommissionen att stödja 
samarbetsländer i att skapa heltäckande 
försäkringssystem som omfattar de 
fattigaste och mest sårbara delarna av 
samhället. Parlamentet är övertygat om att 
välbyggda försäkringssystem kan göra mer 
än att lyfta människor ur fattigdom och 
förstärka motståndskraften hos de mest 
sårbara genom att skydda deras tillgångar. 
Sådana system kan nämligen även främja 
större social sammanhållning och tillväxt 
för alla.

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att avsätta betydande medel 
till att förbättra tillgången till försäkringar i 
utvecklingsländer, särskilt sjukvårds- och 
pensionsförsäkringar. Parlamentet 
uppmuntrar kommissionen att stödja 
samarbetsländer i att skapa heltäckande 
försäkringssystem som omfattar de 
fattigaste och mest sårbara delarna av 
samhället, inbegripet genom stöd till 
sektorn för mikrokredittjänster. 
Parlamentet är övertygat om att välbyggda 
försäkringssystem kan göra mer än att lyfta 
människor ur fattigdom och förstärka 
motståndskraften hos de mest sårbara 
genom att skydda deras tillgångar. Sådana 
system kan nämligen även främja större 
social sammanhållning och tillväxt för alla.

Or. en

Ändringsförslag 7
Patrizia Toia

Förslag till yttrande
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Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet framhåller 
behovet av att kommissionen ser till att 
stödet är effektivt och direkt påverkar 
utrotningen av fattigdom, den mänskliga
utvecklingen och den sociala
sammanhållningen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att i detta syfte 
även i samband med stöd till utvecklingen 
av icke-statliga aktörers kapacitet 
tillhandahålla finansieringsmekanismer 
för småskaliga projekt som även 
involverar privata aktörer, t.ex. små och 
medelstora företag, kooperativ och lokala 
föreningar.

Or. it

Ändringsförslag 8
Patrizia Toia

Förslag till yttrande
Punkt 7 (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet insisterar på att det 
europeiska samförståndet om utveckling 
förblir ett vägledande dokument för EU:s 
bistånds- och utvecklingssamarbete, 
särskilt med avseende på hälsa och 
utbildning. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att instrumentet 
för utvecklingssamarbete förblir ett 
lämpligt och effektivt verktyg vid 
tillämpningen av det europeiska 
samförståndet om utveckling, särskilt i 
stödet till och integreringen av hälso- och 
utbildningsfrågor och andra relevanta 
övergripande frågor såsom jämställdhet 
och hiv/aids. 

Or. en
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Ändringsförslag 9
Gay Mitchell

Förslag till yttrande
Punkt 7 (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet understryker vikten 
av att behålla tillräckliga 
finansieringsnivåer för de budgetposter 
som är avsedda för humanitärt bistånd 
liksom reserven för katastrofbistånd. Med 
tanke på att humanitära kriser och 
naturkatastrofer på senare år blivit 
betydligt vanligare, svårare och mer 
omfattande framhåller parlamentet att 
EU måste vara redo att snabbt mobilisera 
medel för att kunna hantera sådana kriser 
utomlands.

Or. en

Ändringsförslag 10
Gay Mitchell

Förslag till yttrande
Punkt 8 (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet är oroat över de 
föreslagna minskningarna av 
administrativa utgifter för bland annat 
tekniskt bistånd, utvärderingar och 
revisioner, både vid högkvarter och vid 
EU:s delegationer utomlands, eftersom 
dessa insatser är avgörande för 
upprätthållandet av högsta möjliga
standarder för utvärderingar och 
revisioner. Eftersom kommissionen 2011 
begärde ytterligare 18 heltidsanställda för 
2012 för att säkerställa en korrekt, sund 
ekonomisk förvaltning av det stora antalet 
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bidrag med små belopp i samband med
instrumentet för utvecklingssamarbete1,
är parlamentet oroat över den föreslagna 
betydande omplaceringen av personal 
från instrumentet för 
utvecklingssamarbete till EGPI-insatser 
och vill rikta uppmärksamheten på de 
risker som denna sänkta personalnivå kan 
innebära för kvaliteten på den 
ekonomiska förvaltningen av instrumentet 
för utvecklingssamarbete.

Or. en

                                               
1 Europeiska kommissionens förslag till allmän budget för budgetåret 2012, arbetsdokument del II 
kommissionens personalresurser, COM(2011)0300, maj 2011, s. 87.


