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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. advarer Kommissionen og medlemsstaterne om, at de, medmindre der ydes supplerende 
midler til udviklingsbistand, sandsynligvis ikke vil kunne opfylde deres internationale 
forpligtelser med hensyn til 2015-målene og risikerer at være langt fra at opfylde EU's 
kollektive forpligtelse på 0,7 % af BNI i officiel udviklingsbistand (ODA) inden 2015, og 
at de fleste medlemsstater ikke vil kunne opfylde deres individuelle ODA/BNI-
forpligtelser samme år;

2. beklager, at det samlede antal forpligtelser under instrumentet til finansiering af 
udviklingssamarbejde (DCI), som foreslået af Kommissionen i budgetforslaget for 2013, 
stiger med mindre end den anslåede inflation, og at det foreslåede samlede 
betalingsniveau for instrumentet er lavere end for 2012; 

3. insisterer på, at EU og medlemsstaterne bør tage deres partnerskab med DCI-finansierede 
udviklingslande, der modtager støtte under instrumentet, alvorligt, og at langsigtet 
forudsigelighed er en væsentlig del af dette partnerskab; insisterer på, at de fattigste og 
mest sårbare befolkninger i DCI-modtagerlandene ikke bør bære byrden af de betydelige 
stigninger i finansieringen af det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument, som 
følge af det arabiske forår;

4. beklager navnlig de massive nedskæringer i DCI's geografiske programmer i Asien, 
Centralasien, Irak, Iran og Yemen; er af den opfattelse, at disse programmer, idet de 
kæmper for at nå de ønskede resultater med hensyn til fattigdomsbekæmpelse, demokrati 
og menneskerettigheder, fortjener mere opmærksomhed og flere finansielle midler, ikke 
mindre;  

5. støtter i princippet de betydelige stigninger i finansieringen af DCI's tematiske program 
om miljøet og den bæredygtige forvaltning af naturressourcer; forstår, at Kommissionen 
søger yderligere støtte for at fremme bæredygtig energi for udviklingslandene i forløbet 
op til FN's Rio+20-konference og til finansiering af EU's initiativ om energiudvikling, 
som blev annonceret for nylig og behandler forskelle på energiområdet i 
udviklingslandene; gentager imidlertid, at finansiering i forbindelse med klimaspørgsmål 
bør være et supplement til den udviklingsfinansiering, der i øjeblikket er programmeret,
og at midler til de vigtigste sektorer, der er omfattet af 2015-målene, f.eks. uddannelse og 
sundhed, ikke bør omdirigeres til klimaindsatsen;

6. opfordrer kraftigt Kommissionen til at indføre finansiering med henblik på at forbedre 
adgang til forsikring i udviklingslandene, navnlig i forbindelse med sundhed og pensioner; 
opfordrer Kommissionen til at støtte partnerlande ved at iværksætte globalt dækkende 
forsikringsordninger, der omfatter de fattigste og mest sårbare samfundsgrupper; er 
overbevist om, at sådanne ordninger, hvis de er velgennemtænkte, har potentiale til ikke 
blot at bringe mennesker ud af fattigdom og styrke de mest sårbare gruppers 
modstandskraft ved at beskytte deres aktiver, men også til at fremme større social 
sammenhæng og mere inklusiv vækst.
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