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Τροπολογία 1
Thijs Berman
Σχέδιο γνωµοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
Σχέδιο γνωµοδότησης

Τροπολογία
5α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να
βελτιώσει περαιτέρω την
αποτελεσµατικότητα της αναπτυξιακής
βοήθειας της ΕΕ για τη στοιχειώδη
εκπαίδευση στην Υποσαχάρια Αφρική και
τη Νότια Ασία1, και συγκεκριµένα να
καθιερώσει ρεαλιστικούς δείκτες και
στόχους, να διασφαλίσει ότι οι
αντιπροσωπείες θα ορίζουν προσωπικό
µε επαρκή εµπειρογνωµοσύνη και
προϋπηρεσία για να συντηρούν διάλογο
τοµεακής πολιτικής µε τις κυβερνήσεις
εταίρους και λοιπούς δωρητές, καθώς και
ότι θα επικεντρώνεται περισσότερο το
ενδιαφέρον στην ποιότητα της
εκπαίδευσης και την ικανότητα των
δικαιούχων κυβερνήσεων να
αντιµετωπίζουν την αύξηση της φοίτησης
στα σχολεία·

Or. en

Τροπολογία 2
Thijs Berman
Σχέδιο γνωµοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)
Σχέδιο γνωµοδότησης

Τροπολογία
5β. είναι άκρως απογοητευµένο από τις
ευρείας κλίµακας περιπτώσεις απάτης
που αποκαλύφθηκαν στα τέλη του 2010
από το ∆ιεθνές Ταµείο για την

1

Αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ για τη Στοιχειώδη Εκπαίδευση στην Υποσαχάρια Αφρική και τη Νότια Ασία
(Ειδική έκθεση αριθ. 12/2010).
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καταπολέµηση του AIDS, της
φυµατίωσης και της ελονοσίας στο Μαλί,
τη Μαυριτανία, το Τζιµπουτί και τη
Ζάµπια, και ανησυχεί για την πιθανή
κατάχρηση µεγάλο χρηµατικών ποσών,
όπως από την εισφορά της ΕΕ το 2010
στο ∆ιεθνές Ταµείο· ενθαρρύνει την
Επιτροπή να συνεργαστεί στενότερα µε
το ∆ιεθνές Ταµείο για να στηρίξει και
παρακολουθήσει τις παρεµβάσεις του σε
επίπεδο χωρών ώστε να µην
επαναληφθούν τέτοιου είδους κρούσµατα
διαφθοράς και να βελτιωθεί η
υπευθυνότητα και αποτελεσµατικότητα
του ∆ιεθνούς Ταµείου·
Or. en

Τροπολογία 3
Thijs Berman
Σχέδιο γνωµοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)
Σχέδιο γνωµοδότησης

Τροπολογία
5γ. ζητεί για άλλη µια φορά τη
µεγαλύτερη συµµετοχή των κοινοβουλίων
και τη διαβούλευση µε την κοινωνία των
πολιτών και τις τοπικές αρχές στις χώρες
εταίρους κατά την κατάρτιση και
επανεξέταση του Μηχανισµού
Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ), των
Εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα και
των Ενδεικτικών Πολυετών
Προγραµµάτων·
Or. en
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