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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i 
sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet varnar kommissionen och medlemsstaterna att om de inte lämnar 
ytterligare utvecklingsbistånd är det sannolikt att de misslyckas med att uppnå sina 
internationella åtaganden avseende millennieutvecklingsmålen och riskerar att med bred 
marginal missa EU:s kollektiva åtagande att det offentliga utvecklingsbiståndet ska uppgå 
till 0,7 procent av BNI 2015. För samma år kommer de flesta medlemsstater dessutom att 
missa sina individuella åtaganden när det gäller offentligt utvecklingsbistånd/BNI.

2. Europaparlamentet beklagar att den övergripande åtagandenivån under instrumentet för 
utvecklingssamarbete enligt kommissionens budgetförslag för 2013 ökar med mindre än 
den uppskattade inflationsnivån och att avgiftsnivån för instrumentet för 
utvecklingssamarbete är lägre än för 2012.

3. Europaparlamentet insisterar på att EU och medlemsstaterna måste ta sitt partnerskap med 
utvecklingsländer finansierade av instrumentet för utvecklingssamarbete på allvar, och att 
den långsiktiga förutsägbarheten är en väsentlig beståndsdel i detta partnerskap. 
Parlamentet insisterar även på att de fattigaste och mest sårbara befolkningsgrupperna i 
länder som får stöd från instrumentet för utvecklingsländer inte ska stå för den största 
bördan för de betydande ökningarna i anslag till det europeiska grannskaps- och 
partnerskapsinstrumentet till följd av den arabiska våren.

4. Europaparlamentet ångrar framför allt de stora nedskärningarna i instrumentet för 
utvecklingssamarbetets geografiska program i Asien, Centralasien, Irak, Iran och Jemen. 
Parlamentet anser att dessa program behöver mer, snarare än mindre, uppmärksamhet och 
finansiella bidrag eftersom de kämpar med att uppnå de förväntade resultaten i fråga om 
fattigdomsbekämpning, demokrati och mänskliga rättigheter.

5. Europaparlamentet stödjer i princip den betydande anslagsökningen till instrumentet för 
utvecklingssamarbetets temaprogram för miljö och hållbar förvaltning av naturresurser. 
Parlamentet förstår att kommissionen söker ytterligare stöd i syfte att främja långsiktigt 
hållbar energi för utvecklingsländer som en förberedelse inför FN:s Rio+20-konferens 
2012 och i syfte att finansiera EU:s nyligen tillkännagivna initiativ ”Energiutveckling”, 
som behandlar ojämn fördelning av energi i utvecklingsländerna. Parlamentet upprepar 
dock att klimatfinansiering måste komplettera nuvarande utvecklingsanslag och att anslag 
till nyckelområden för millennieutvecklingsmålen, t.ex. utbildning och hälsa, inte ska 
omfördelas till klimatåtgärder.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anslå medel till att förbättra tillgången till 
försäkringar i utvecklingsländer, särskilt sjukvårds- och pensionsförsäkringar. Parlamentet 
uppmuntrar kommissionen att stödja samarbetsländer i att skapa heltäckande 
försäkringssystem som omfattar de fattigaste och mest sårbara delarna av samhället. 
Parlamentet är övertygat om att välbyggda försäkringssystem kan göra mer än att lyfta 
människor ur fattigdom och förstärka motståndskraften hos de mest sårbara genom att 
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skydda deras tillgångar. Sådana system kan nämligen även främja större social 
sammanhållning och tillväxt för alla.


