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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea 
următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. avertizează Comisia și statele membre asupra faptului că, în cazul în care ajutorul pentru 
dezvoltare nu beneficiază de finanțare suplimentară, este posibil ca ele să nu își 
îndeplinească angajamentele internaționale cu privire la Obiectivele de dezvoltare ale 
mileniului (ODM) și să riște neîndeplinirea cu o marjă mare a angajamentului colectiv al 
UE de a acorda 0,7% din VNB sub formă de asistență oficială pentru dezvoltare până în 
2015, existând posibilitatea ca majoritatea statelor membre să nu își îndeplinească în 2015 
angajamentele individuale privind proporția din VNB-ul lor consacrată asistenței pentru 
dezvoltare;

2. regretă faptul că nivelul total al creditelor de angajament din cadrul Instrumentului de 
cooperare pentru dezvoltare (ICD), așa cum a fost propus de Comisie în proiectul său de 
buget 2013, este majorat cu mai puțin decât nivelul estimat al inflației, precum și faptul că 
nivelul total al plăților aferente ICD este sub cel din anul 2012; 

3. insistă asupra faptului că UE și statele membre trebuie să acorde importanța cuvenită 
parteneriatului lor cu țările în curs de dezvoltare care beneficiază de fonduri prin ICD și că 
predictibilitatea pe termen lung reprezintă un element esențial al acestui parteneriat; 
subliniază faptul că cele mai sărace și vulnerabile populații din țările beneficiare ale ICD 
nu ar trebui să sufere din cauza majorărilor substanțiale ale fondurilor alocate 
Instrumentului european de vecinătate și parteneriat în urma Primăverii arabe;

4. regretă, în special, reducerile masive din cadrul programelor geografice ICD din Asia, 
Asia Centrală, Irak, Iran și Yemen; consideră că, având în vedere eforturile depuse de 
aceste programe pentru a obține rezultatele preconizate legate de reducerea sărăciei, 
democrație și drepturile omului, ele nu merită mai puțină, ci dimpotrivă, mai multă atenție 
și un sprijin financiar mai substanțial; 

5. sprijină, în principiu, creșterea substanțială a fondurilor pentru programul tematic al ICD 
privind mediul și gestiunea durabilă a resurselor naturale; înțelege faptul că Comisia este 
în căutare de sprijin suplimentar pentru promovarea energiei durabile în țările în curs de 
dezvoltare înainte de Conferința ONU Rio+20 din 2012, precum și pentru finanțarea 
inițiativei recent anunțate de UE cu privire la „Energizarea dezvoltării”, care abordează 
inegalitățile în materie energetică din țările în curs de dezvoltare; reamintește, totuși, 
faptul că finanțarea pentru schimbările climatice trebuie să se adauge la finanțarea pentru 
dezvoltare programată în prezent, precum și faptul că fondurile alocate pentru sectoare-
cheie ale ODM, precum educația și sănătatea, nu ar trebui redirecționate către măsurile de 
luptă împotriva schimbărilor climatice;

6. îndeamnă Comisia să introducă fonduri pentru îmbunătățirea accesului la asigurare în 
țările în curs de dezvoltare, în special la asigurările de sănătate și de pensie; încurajează 
Comisia să sprijine țările partenere să instituie mecanisme de asigurare cu un nivel ridicat 
de acoperire care să includă segmentele cele mai sărace și mai vulnerabile ale societății; 
crede cu fermitate că astfel de mecanisme, în cazul în care sunt bine concepute, au 
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potențialul nu doar de a scăpa cetățenii de sărăcie și de a spori rezistența celor mai 
vulnerabili prin protejarea bunurilor lor, ci și de a încuraja un nivel mai înalt de coeziune 
socială și de a promova o creștere economică favorabilă incluziunii.


