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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. waarschuwt de Commissie en de lidstaten dat zij, wanneer er geen extra geld voor 
ontwikkelingshulp wordt verstrekt, hun internationale verplichtingen met betrekking tot 
de millenniumontwikkelingsdoelen (MDG) waarschijnlijk niet kunnen nakomen en de 
collectieve EU-verbintenis van 0,7% ODA/BNI in 2015 bij lange na niet zullen halen, en 
dat de meeste lidstaten hun individuele ODA/BNI-verbintenissen in hetzelfde jaar niet 
bereiken;

2. betreurt het dat de totale vastleggingskredieten in het kader van het Instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking (DCI) volgens de voorstellen van de Commissie in de
ontwerpbegroting voor 2013 met minder dan de geschatte inflatie worden verhoogd en dat 
de voorgestelde betalingskredieten voor het DCI onder het niveau van 2012 blijven; 

3. onderstreept dat de EU en de lidstaten hun partnerschap met de ontwikkelingslanden die 
steun uit het DCI ontvangen serieus moeten nemen, en dat voorspelbaarheid op de lange 
termijn een essentieel onderdeel is van dit partnerschap; benadrukt dat de armste en meest 
kwetsbare bevolkingsgroepen van de landen die steun uit het DCI ontvangen niet alle 
gevolgen te dragen mogen krijgen van de aanzienlijke verhogingen van de gelden voor het 
Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument, naar aanleiding van de Arabische 
lente;

4. betreurt in het bijzonder de omvangrijke besnoeiingen op de geografische DCI-
programma's in Azië, Centraal-Azië, Irak, Iran en Jemen; is van mening dat deze 
programma's, gezien de moeite die het kost om de beoogde resultaten op het gebied van 
armoedereductie en democratie en mensenrechten te halen, meer aandacht en financiële 
steun verdienen in plaats van minder; 

5. steunt in principe de aanzienlijke verhoging van kredieten voor het thematische DCI-
programma inzake milieu en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen; begrijpt dat 
de Commissie naar extra steun streeft voor de bevordering van duurzame energie voor 
ontwikkelingslanden in de aanloop naar de VN-conferentie Rio+20 in 2012 en voor de 
financiering van het onlangs aangekondigde EU-initiatief "Energising Development", dat 
een aanpak beoogt van de ongelijkheid op energiegebeid in de ontwikkelingslanden; wijst 
er echter nogmaals op dat financiering van klimaatmaatregelen toegevoegd moet worden 
aan de reeds geprogrammeerde ontwikkelingsgelden en dat geld voor de belangrijkste 
MDG-sectoren zoals onderwijs en gezondheid niet mag worden besteed aan klimaatacties;

6. dringt er bij de Commissie op aan kredieten op te nemen voor verbetering van de toegang 
tot verzekeringen in ontwikkelingslanden, in het bijzonder voor medische zorg en 
pensioenen; spoort de Commissie aan partnerlanden te steunen bij de invoering van brede 
verzekeringsstelsels, die ook dekking bieden aan de armste en meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen; is ervan overtuigd dat dergelijke stelsels, mits goed opgezet, niet 
alleen de mensen uit de armoede kunnen halen en de weerbaarheid van de meest 
kwetsbare groepen vergroten door bescherming van hun bezit, maar ook een grotere 
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maatschappelijke cohesie en meer inclusieve groei kunnen bevorderen.


