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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije 
vključi naslednje pobude:

1. opozarja Komisijo in države članice, da najverjetneje ne bodo izpolnile mednarodnih 
obveznosti glede razvojnih ciljev tisočletja, če ne bodo zagotovljena dodatna sredstva za 
razvojno pomoč, zato tvegajo, da bodo za precej zgrešile izpolnitev skupnih obveznosti 
EU v višini 0,7 % uradne razvojne pomoči/bruto nacionalnega dohodka do leta 2015, 
večina držav članic pa v istem letu prav tako ne bo izpolnila individualnih obveznosti 
glede uradne razvojne pomoči/bruto nacionalnega dohodka; 

2. obžaluje, da se bo skupna raven obveznosti, kot jo je v predlogu proračuna za 2013 za 
instrument za razvojno sodelovanje (DCI) predlagala Komisija, povečala za manj od 
ocenjene stopnje inflacije in da je predlagana skupna raven plačil za ta instrument manjša 
od ravni leta 2012;  

3. vztraja pri tem, da morajo EU in države članice s potrebno resnostjo obravnavati 
partnerstvo z državami v razvoju, ki prejemajo sredstva v okviru instrumenta za razvojno 
sodelovanje, in da je dolgoročna predvidljivost bistven element tega partnerstva; še zmeraj 
meni, da najrevnejše in najranljivejše prebivalstvo v državah upravičenkah DCI ne bi 
smelo nositi glavnega bremena zaradi precejšnjega povečanja sredstev Evropskega 
instrumenta sosedstva in partnerstva v odgovor na arabsko pomlad;

4. predvsem obžaluje korenito zmanjšanje sredstev za geografske programe DCI v Aziji, 
osrednji Aziji, Iraku, Iranu in Jemnu; meni, da si programi, ki si močno prizadevajo za 
dosego želenih rezultatov na področju zmanjševanja revščine ter krepitve demokracije in 
človekovih pravic, zaslužijo več (in ne manj) pozornosti in večji finančni vložek; 

5. načeloma podpira precejšnje povečanje sredstev za tematski program DCI s področja 
okolja in trajnostnega upravljanja naravnih virov; razume, da Komisija v obdobju pred 
konferenco ZN Rio+20 leta 2012 išče dodatno podporo za spodbujanje trajnostnih virov 
energije v državah v razvoju in za financiranje pred kratkim najavljene pobude EU o 
„energetskem zagonu razvoja“, ki obravnava neenakosti na področju energije v državah v 
razvoju; poudarja pa, da mora financiranje na področju podnebja dopolnjevati trenutno 
načrtovana razvojna sredstva in da se sredstev za osrednje sektorje razvojnih ciljev 
tisočletja, na primer izobraževanje in zdravstvo, ne sme preusmerjati v podnebne ukrepe;

6. poziva Komisijo, naj zagotovi sredstva, s katerimi bi v državah v razvoju izboljšala dostop 
do zavarovanja, predvsem zdravstvenega in pokojninskega; spodbuja Komisijo, naj 
podpre države partnerice pri uvedbi obsežnih sistemov zavarovanja, ki zajemajo tudi 
najrevnejše in najranljivejše družbene sloje; je prepričan, da je mogoče s tovrstnimi 
sistemi, če so dobro načrtovani, ne samo povleči ljudi iz revščine in z zavarovanjem 
premoženja okrepiti odpornost najranljivejših, temveč tudi spodbujati večjo socialno 
kohezijo in okrepiti vključujočo rast. 


