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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. ostrzega Komisję i państwa członkowskie, że o ile nie zapewnią dodatkowych środków na 
pomoc rozwojową, nie uda im się prawdopodobnie wywiązać z międzynarodowych 
zobowiązań dotyczących milenijnych celów rozwoju (MCR) oraz może im się nie udać 
zrealizować do 2015 r. wspólnego unijnego celu przeznaczenia 0,7% DNB na ODA, zaś 
większość państw członkowskich nie wywiąże się z indywidualnych zobowiązań 
dotyczących ODA/DNB w tym samym roku;

2. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że w opracowanym przez Komisję projekcie budżetu 
na rok 2013 r. ogólny poziom zobowiązań w ramach instrumentu finansowania 
współpracy na rzecz rozwoju zwiększono o mniej niż prognozowana stopa inflacji oraz że 
proponowany całkowity poziom płatności dla tego instrumentu jest niższy od poziomu z 
2012 r.; 

3. nalega, aby UE i państwa członkowskie poważnie potraktowały partnerstwo z krajami 
rozwijającymi się otrzymującymi środki z instrumentu finansowania współpracy na rzecz 
rozwoju oraz podkreśla, że długoterminowa przewidywalność jest podstawowym 
elementem tego partnerstwa; podkreśla, że najbiedniejsze i najsłabsze grupy ludności w 
krajach korzystających ze środków instrumentu finansowania współpracy na rzecz 
rozwoju nie powinny ponosić kosztów istotnego zwiększenia środków Europejskiego 
Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, które było reakcją na arabską wiosnę;

4. ubolewa zwłaszcza nad poważnymi cięciami w realizowanych w ramach instrumentu 
finansowania współpracy na rzecz rozwoju programach tematycznych w Azji, Azji 
Środkowej, Iraku, Iranie i Jemenie; jest zdania, że w związku z tym, iż programy te służą 
osiągnięciu zamierzonych rezultatów w zakresie ograniczania ubóstwa oraz w zakresie 
demokracji i praw człowieka, zasługują na więcej, a nie mniej, uwagi i wkładu 
finansowego; 

5. popiera co do zasady znaczny wzrost środków na realizowany w ramach instrumentu 
finansowania współpracy na rzecz rozwoju program tematyczny dotyczący rolnictwa i 
zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi; rozumie, że Komisja poszukuje 
dodatkowego wsparcia dla promowania zrównoważonej energii w krajach rozwijających 
się w okresie poprzedzającym konferencję ONZ Rio+20 w 2012 r. oraz dla finansowania 
niedawno ogłoszonej unijnej inicjatywy dotyczącej rozwoju i energii (,Energising 
Development”), która koncentruje się na nierównościach w zakresie energii w 
rozwijającym się świecie; przypomina jednak, że finansowanie działań związanych z 
klimatem musi być uzupełnieniem obecnego zaplanowanego finansowania rozwoju oraz 
że środki dla kluczowych sektorów MCR, np. edukacji i zdrowia, nie powinny finansować 
działań związanych z klimatem;

6. apeluje do Komisji o wprowadzenie finansowania na rzecz ulepszenia dostępu do
ubezpieczeń w krajach rozwijających się, zwłaszcza ubezpieczeń zdrowotnych i 
emerytalnych; zachęca Komisję, aby wspierała kraje partnerskie w ustanawianiu 
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systemów ubezpieczeń o szerokim zasięgu, obejmujących najbiedniejsze i najsłabsze 
grupy społecznie; jest przekonany, że systemy takie, jeśli zostaną dobrze zaprojektowane, 
mogą nie tylko wydźwignąć ludzi z ubóstwa i zwiększyć odporność najsłabszych dzięki 
ochronie ich dóbr, ale również promować większą spójność społeczną i wzrost bardziej 
sprzyjający włączeniu społecznemu.


