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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā 
iekļaut šādus ierosinājumus:

1. brīdina Komisiju un dalībvalstis, ka gadījumā, ja attīstības palīdzībai netiks paredzēts 
papildu finansējums, tās var nespēt izpildīt savas starptautiskās saistības attiecībā uz 
Tūkstošgades attīstības mērķu (TAM) sasniegšanu un ES var būtiskā mērā neizpildīt 
kopējās saistības līdz 2015. gadam 0,7 % no NKI veltīt oficiālajai attīstības palīdzībai 
(OAP), kā arī par to, ka lielākā daļa dalībvalstu minētajā gadā nespēs izpildīt savas 
individuālās saistības noteiktu NKI īpatsvaru veltīt OAP;

2. pauž nožēlu, ka saskaņā ar Komisijas ierosināto 2013. gada budžeta projektu kopējo 
saistību apmēru, kas paredzēts attīstības sadarbības instrumentam (DCI), plānots palielināt
mazākā mērā nekā aprēķinātais inflācijas līmenis un ka ierosinātais kopējais DCI
maksājumu apmērs ir mazāks nekā attiecīgā summa 2012. gadā; 

3. uzstāj, ka ES un tās dalībvalstīm jāuztver nopietni partnerība ar DCI finansētajām 
jaunattīstības valstīm un ka ļoti būtisks šīs partnerības elements ir paredzamība ilgtermiņā; 
pauž stingru nostāju, ka visnabadzīgākajiem un neaizsargātākajiem iedzīvotājiem 
jaunattīstības valstīs, kas ir DCI finansējuma saņēmējvalstis, nebūtu jācieš tādēļ, ka 
saistībā ar „Arābu pavasari” ir būtiski palielināts Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības 
instrumenta finansējums;

4. pauž nožēlu jo īpaši par milzīgajiem finansējuma samazinājumiem DCI ģeogrāfiskajās 
programmās Āzijā, Centrālāzijā, Irākā, Irānā un Jemenā; uzskata, ka tādēļ, ka ar šīm 
programmām cenšas panākt plānotos rezultātus nabadzības samazināšanā, demokrātijas un 
cilvēktiesību sekmēšanā, tām jāpievērš lielāka uzmanība un finansiālais ieguldījums 
jāpalielina, nevis jāsamazina; 

5. principā atbalsta būtisko finansējuma palielinājumu, kas paredzēts attīstības sadarbības 
instrumenta tematiskajai programmai vides un ilgtspējīgas dabas resursu pārvaldības 
jomā; saprot, ka Komisija, gatavojoties 2012. gada ANO konferencei „Rio+20”, cenšas 
rast papildu atbalstu ilgtspējīgas enerģijas sekmēšanai jaunattīstības valstīs un 
finansējumu ES nesen publiskotajai iniciatīvai „Enerģija attīstībai”, kas saistīta ar 
nevienlīdzīgo situāciju enerģētikas jomā jaunattīstības valstīs; tomēr atkārtoti norāda, ka 
klimata pasākumu finansēšanai ir jābūt sekundārai salīdzinājumā ar patlaban plānoto 
attīstības finansēšanu un ka finansējums svarīgākajām TAM jomām, piemēram, izglītībai 
un veselības aizsardzībai, nebūtu jānovirza pasākumiem klimata jomā;

6. prasa, lai Komisija paredzētu finansējumu apdrošināšanas pieejamības uzlabošanai 
jaunattīstības valstīs, jo īpaši veselības un pensiju jomā; mudina Komisiju sniegt atbalstu 
partnervalstīm plašu apdrošināšanas shēmu ieviešanā, kuras attiektos arī uz 
nabadzīgākajiem un neaizsargātākajiem sabiedrības segmentiem; pauž pārliecību, ka šādas 
apdrošināšanas shēmas, ja tās ir labi izplānotas, var palīdzēt cilvēkiem izkļūt no 
nabadzības un visneaizsargātākajiem sabiedrības locekļiem ietaupīt līdzekļus, kā arī 
veicināt sociālo kohēziju un vairāk iesaistošu izaugsmi.


