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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. предупреждава Комисията и държавите членки, че ако не бъде осигурено 
допълнително финансиране за помощта за развитие, има вероятност да не успеят да 
спазят своите международни ангажименти по отношение на Целите на 
хилядолетието за развитие (ЦХР) и рискуват да останат далеч от колективния 
ангажимент на ЕС за 0,7 % ОПР/БНД до 2015 г. и че повечето държави членки няма 
да изпълнят своите индивидуални ангажименти по отношение на съотношението 
ОПР/БНД през същата година;

2. изразява съжаление, че общият размер на поетите задължения в рамките на 
Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР), предложен от Комисията в 
проектобюджета й за 2013 г., се увеличава с по-малко от прогнозираната инфлация 
и че предложеният общ размер на плащанията в рамките на ИСР е по-нисък от този 
през 2012 г.; 

3. настоява, че ЕС и държавите членки трябва да възприемат сериозно своето 
партньорство с финансираните от ИСР развиващи се страни, които получават 
финансиране в рамките на ИСР, и че дългосрочната предвидимост е съществен 
елемент от това партньорство; настоява, че най-бедното и уязвимо население в 
страните бенефициенти по ИСР не следва да бъде принуждавано да поема тежестта 
на значителното увеличение на финансирането на Европейския инструмент за 
съседство и партньорство в отговор на Арабската пролет;

4. по-конкретно изразява съжаление относно масивните съкращения на географските 
програми на ИСР в Азия, Централна Азия, Ирак, Иран и Йемен; счита, че тъй като 
тези програми се стремят да постигнат желаните резултати по отношение на 
намаляването на бедността, демокрацията и правата на човека, те заслужават повече 
внимание и финансови средства, а не по-малко; 

5. подкрепя по принцип значителното увеличение на финансирането за тематичната 
програма на ИСР за околната среда и устойчивото управление на природните 
ресурси; разбира, че Комисията търси допълнителна подкрепа за насърчаването на 
устойчивата енергия за развиващите се страни преди конференцията на ООН 
„Рио+20“ през 2012 г. и за финансирането на наскоро обявената инициатива на ЕС 
за „Стимулиране на развитието“, която разглежда неравенството в областта на 
енергетиката в развиващия се свят; отново заявява обаче, че финансирането на 
борбата с изменението на климата трябва да допълва програмираното към момента 
финансиране на развитието и че средствата за ключови сектори на ЦХР, като 
например образованието и здравеопазването, не следва да се отклоняват към 
действията по климата;

6. настоятелно призовава Комисията да внесе финансиране за подобряването на 
достъпа до осигуряване в развиващите се страни, по-конкретно за здравно и 
пенсионно осигуряване; насърчава Комисията да подкрепи страните партньори при 
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въвеждането на осигурителни схеми с широко покритие, които включват най-
бедните и уязвими слоеве на обществото; изразява убеждение, че подобни схеми, 
ако са добре проектирани, имат потенциала не само да избавят хората от бедността 
и да повишат устойчивостта на най-уязвимите лица чрез осигуряването на защита 
на техните активи, но също и да насърчат по-голямо социално сближаване и по-
приобщаващ растеж.


