
PA\900398EL.doc PE487.958v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Ανάπτυξης

2012/2016(BUD)

27.4.2012

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2013 - εντολή για τον τριμερή διάλογο
(2012/2016(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Gay Mitchell



PE487.958v01-00 2/4 PA\900398EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\900398EL.doc 3/4 PE487.958v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. προειδοποιεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη ότι, εκτός εάν παρασχεθεί πρόσθετη 
χρηματοδότηση για αναπτυξιακή βοήθεια, είναι πιθανό να μην ανταποκριθούν στις 
διεθνείς δεσμεύσεις τους όσον αφορά τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) 
και κινδυνεύουν να μην τηρήσουν, με μεγάλη διαφορά, τη συλλογική δέσμευση που 
ανέλαβε η ΕΕ για επίτευξη του στόχου για 0,7% ΕΑΒ/ΑΕΕ έως το 2015 και ότι τα 
περισσότερα κράτη μέλη δεν θα τηρήσουν τις μεμονωμένες δεσμεύσεις τους όσον αφορά 
τη σχέση ΕΑΒ/ΑΕΕ το ίδιο έτος·

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το συνολικό επίπεδο των αναλήψεων 
υποχρεώσεων στο πλαίσιο του μέσου αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ), όπως 
προτείνεται από την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού της για το 2013, αυξάνεται 
κατά λιγότερο από τον εκτιμώμενο πληθωρισμό και ότι το προτεινόμενο επίπεδο του 
συνόλου των πληρωμών στο πλαίσιο του ΜΑΣ είναι χαμηλότερο από εκείνο του 2012· 

3. επιμένει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη την εταιρική τους 
σχέση με τις χρηματοδοτούμενες από το ΜΑΣ αναπτυσσόμενες χώρες και ότι η 
μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της εν λόγω εταιρικής 
σχέσης· επιμένει ότι οι φτωχότεροι και πλέον ευάλωτοι πληθυσμοί στις δικαιούχους 
χώρες του ΜΑΣ δεν θα πρέπει να υποχρεωθούν να υποστούν την επιβάρυνση από τις 
σημαντικές αυξήσεις στη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και 
εταιρικής σχέσης σε απάντηση στην Αραβικής άνοιξη·

4. εκφράζει τη λύπη του, ιδίως, για τις μαζικές περικοπές στα γεωγραφικά προγράμματα του 
ΜΑΣ στην Ασία, την Κεντρική Ασία, Ιράκ, Ιράν και Υεμένη· είναι της άποψης ότι, επειδή 
αυτά τα προγράμματα προσπαθούν να επιτύχουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα όσον 
αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
αξίζουν περισσότερη, και όχι λιγότερη, προσοχή και χρηματοοικονομική στήριξη· 

5. υποστηρίζει κατ’ αρχήν τη σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΜΑΣ 
για το θεματικό πρόγραμμα για το περιβάλλον και την βιώσιμη διαχείριση των φυσικών 
πόρων περιλαμβανομένης και της ενέργειας· κατανοεί ότι η Επιτροπή επιδιώκει πρόσθετη 
στήριξη για την προώθηση της αειφόρου ενέργειας για τις αναπτυσσόμενες χώρες με την 
ευκαιρία της προετοιμασίας της Διάσκεψης του ΟΗΕ «Ρίο + 20» το 2012 και για τη 
χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας της ΕΕ που εξαγγέλθηκε πρόσφατα με θέμα 
«Ενεργοποίηση της Ανάπτυξης» η οποία εξετάζει τις ανισότητες στον τομέα της 
ενέργειας στον αναπτυσσόμενο κόσμο· επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι η χρηματοδότηση 
ενεργειών για το κλίμα πρέπει να προστεθεί στην επί του παρόντος προγραμματισμένη 
χρηματοδότηση της ανάπτυξης και ότι οι πόροι για καίριους τομείς των ΑΣΧ, π.χ. 
εκπαίδευση και υγεία, δεν πρέπει να εκτραπούν προς ενέργειες για το κλίμα·

6. προτρέπει την Επιτροπή να εισαγάγει χρηματοδότηση για τη βελτίωση της πρόσβασης 
στην ασφάλιση στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα για την υγεία και τις συντάξεις· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποστηρίξει τις χώρες εταίρους όσον αφορά τη δημιουργία 
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ευρείας κάλυψης ασφαλιστικών συστημάτων που θα περιλαμβάνουν τα φτωχότερα και 
πιο ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας· είναι πεπεισμένο ότι τα συστήματα αυτά, εάν είναι 
καταλλήλως σχεδιασμένα, έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να βγάλουν τους ανθρώπους 
από τη φτώχεια και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των πλέον ευάλωτων παρέχοντάς 
τους προστασία για τις περιουσίες τους, αλλά και να προωθήσουν μεγαλύτερη κοινωνική 
συνοχή και ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.


