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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. figyelmezteti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy amennyiben nem állnak rendelkezésre 
további források fejlesztési segélyre, abban az esetben valószínűleg nem fogják tudni 
teljesíteni millenniumi célkitűzésekkel kapcsolatos nemzetközi kötelezettségvállalásaikat, 
és fennáll annak a kockázata, hogy jelentősen elmaradnak a 2015-ig teljesítendő, 0,7%-os 
ODA/GNI közös európai uniós kötelezettségvállalástól, és hogy ugyanezen évben a 
tagállamok többsége nem fogja tudni teljesíteni egyéni ODA/GNI kötelezettségvállalását;

2. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Fejlesztési Együttműködési Eszköz keretében tett 
kötelezettségvállalások teljes szintjének növekedése − a Bizottság 2013-as költségvetési 
tervezetében javasoltaknak megfelelően − a becsült infláció alatt marad, valamint hogy a 
Fejlesztési Együttműködési Eszköz kifizetéseinek javasolt teljes szintje a 2012-es szintnél 
alacsonyabb; 

3. ragaszkodik ahhoz, hogy az EU-nak és a tagállamoknak komolyan kell venniük a 
Fejlesztési Együttműködési Eszközből támogatásban részesülő, a Fejlesztési 
Együttműködési Eszköz által finanszírozott fejlődő országokkal való partnerséget, és hogy 
e partnerség alapvető eleme a hosszú távú kiszámíthatóság; ragaszkodik ahhoz, hogy ne a 
Fejlesztési Együttműködési Eszköz kedvezményezett országai népességének 
legszegényebb és legkiszolgáltatottabb csoportjai viseljék annak terhét, hogy az arab 
tavaszra adott válaszul jelentősen megemelték az európai szomszédsági és partnerségi 
eszköz finanszírozását;

4. sajnálatát fejezi ki többek között amiatt, hogy a Fejlesztési Együttműködési Eszköz ázsiai, 
közép-ázsiai, iraki, iráni és jemeni földrajzi programjait jelentősen visszafogták; úgy véli, 
hogy mivel e programok azért küzdenek, hogy elérjék a szegénység csökkentése, a 
demokrácia és az emberi jogok tekintetében kitűzött célokat, ezért inkább több és nem 
pedig kevesebb figyelmet és pénzügyi forrást érdemelnének; 

5. elvben támogatja a Fejlesztési Együttműködési Eszköz környezetvédelmi és a természeti 
források fenntartható kezelésére irányuló tematikai programjának biztosított források 
növelését; megérti, hogy a Bizottság további támogatást keres a fenntartható energia 
fejlődő országokban történő előmozdítására a 2012-es ENSZ Rio+20 konferencia 
küszöbén, valamint az EU nemrégiben közzétett „Energising Development” elnevezésű 
kezdeményezésének finanszírozásához, amely a fejlődő országokban az energiával 
kapcsolatos egyenlőtlenségek kezelésére irányul; ismételten hangoztatja azonban, hogy az 
éghajlattal kapcsolatos finanszírozásnak a jelenleg előirányzott fejlesztési támogatáshoz 
képest kiegészítő jellegűnek kell lennie, és hogy a millenniumi fejlesztési célok 
tekintetében kulcsfontosságú ágazatok, pl. az oktatás, az egészségügy számára juttatott 
támogatásokat nem szabad az éghajlattal kapcsolatos fellépésekre átcsoportosítani;

6. sürgeti a Bizottságot, hogy hozzon létre alapokat a fejlődő országokban a biztosításokhoz 
való hozzáférés javítására, különösen az egészségügy és a nyugdíjak terén; arra biztatja a 
Bizottságot, hogy támogassa a partnerországokat az olyan, széles körű védelmet nyújtó 



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

HU

biztosítási rendszerek kialakítása terén, amelyek többek között a társadalom 
legszegényebb és legkiszolgáltatottabb rétegeire irányulnak; meggyőződése, hogy az ilyen 
rendszerek azok megfelelő kialakítása esetén nem csak arra lehetnek képesek, hogy az 
embereket kiemeljék a szegénységből és javaik védelme révén növeljék a 
legkiszolgáltatottabb személyek rugalmasságát, hanem arra is, hogy elősegítsék a fokozott 
társadalmi kohéziót és az inkluzívabb növekedést.


