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POBUDE

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

1. je seznanjen s posebnim poročilom Računskega sodišča o pomoči EU Mjanmaru 
(Burmi) in z odgovorom Komisije; v zvezi s tem pozdravlja dejstvo, da je EU odigrala 
vodilno vlogo pri podpiranju razvojnih prednostnih nalog v težavnih okoliščinah in z 
omejenimi kadrovskimi viri, hkrati pa ugotavlja, da je bila pomoč EU samo delno 
učinkovita; podpira Računsko sodišče, ki je poudarilo, da je treba posebno pozornost 
posvetiti uporabi domačih prihodkov, zlasti v gospodarstvih v vzponu; glede na 
grozodejstva, ki jih je dokazano zagrešila mjanmarska vojska, izraža veliko 
zaskrbljenost, ker Mjanmar še vedno prejema sektorsko proračunsko podporo iz 
proračuna EU; 

2. je zelo zaskrbljen, ker je mogoče v predlogih Komisije opaziti stalno težnjo, da se v 
zvezi z upravičenimi odhodki uradne razvojne pomoči in državami, upravičenimi do 
pomoči iz instrumenta za razvojno sodelovanje, ne upoštevajo pravno zavezujoče 
določbe Uredbe (EU) št. 233/2014 Evropskega parlamenta in Sveta1; opozarja, da je 
zakonitost izdatkov EU eno ključnih načel dobrega finančnega poslovodenja in da 
politični dejavniki ne bi smeli imeti večje teže kot jasne pravne določbe; opominja, da je 
instrument za razvojno sodelovanje prvi in najpomembnejši instrument za boj proti 
revščini;

3. pozdravlja dejstvo, da je Komisija odgovorila na pripombe Parlamenta o poročilih o 
upravljanju zunanje pomoči in ključnih kazalnikih uspešnosti, ki jih je ta izrazil v 
resoluciji z dne 18. aprila 2018 o razrešnici za proračunsko leto 20162, in da je uvedla 
spremembe, da bi odpravila pomanjkljivosti; ugotavlja, da je Komisija poročila o 
upravljanju zunanje pomoči v letu 2017 Parlamentu posredovala brez omejitev 
zaupnosti, vendar obžaluje, da je vpogled v te dokumente dejansko postal bolj težaven; 
pričakuje, da bo dostop Parlamenta do teh poročil v prihodnje lažji; 

4. obžaluje, da Komisija vse bolj zamuja z objavo letnih poročil o izvajanju instrumentov 
Evropske unije za financiranje zunanjega delovanja, kar Parlament ovira pri nadzoru in 
javni odgovornosti, saj je bilo poročilo za leto 2016 objavljeno šele marca 2018, 
poročila za leto 2017 pa še vedno ni; poziva Komisijo, naj poročilo za leto 2018 objavi 
najpozneje do konca septembra 2019 in se tega roka drži tudi v prihodnjih letih;

5. obžaluje, da je moral generalni direktorat Komisije za mednarodno sodelovanje in 
razvoj v vsakem letnem poročilu o dejavnostih od leta 2012 izraziti pridržek glede 
pravilnosti z izkazi povezanih transakcij, kar kaže na resne pomanjkljivosti v notranjem 
upravljanju; 

6. opozarja na zelo negativne ugotovitve Računskega sodišča o javno-zasebnih 
partnerstvih3 in na priporočilo Računskega sodišča, naj „se dejavnejša in širša uporaba 

                                               
1 Uredba (EU) št. 233/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta za 
financiranje razvojnega sodelovanja za obdobje 2014–2020 (UL L 77, 15.3.2014, str. 44).
2 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
3 Posebno poročilo št. 9/2018: Javno-zasebna partnerstva v EU: pogoste pomanjkljivosti in okrnjene koristi
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javno-zasebnih partnerstev ne spodbuja“ znotraj Unije; poziva Komisijo, naj to 
priporočilo v celoti upošteva pri obravnavi javno-zasebnih partnerstev v državah v 
razvoju, kjer je okolje za uspešno izvajanje javno-zasebnih partnerstev še težje kot v 
EU;

7. ugotavlja, da je Komisija leta 2017 z agencijami OZN podpisala pogodbe za prispevek 
iz proračuna EU v vrednosti skoraj 253,5 milijona EUR, pri čemer so največji 
upravičenci razvojni program Združenih narodov (119,21 milijona EUR), Unicef (29,34 
milijona EUR) in Urad Združenih narodov za projektne storitve (20,05 milijona EUR), 
ter pogodbe s Svetovno banko v vrednosti 174,11 milijona EUR;

8. meni, da je spodbujanje miru, varnosti in pravičnosti v državah v razvoju ključno za 
Unijo, da bi odpravila temeljne vzroke migracije; priznava, da so izdatki v zvezi z 
varnostjo posebno pomembni za sedanja prizadevanja, da bi celovito obravnavali
povezavo med varnostjo in razvojem ter uresničili cilj 16 Agende 2030 za trajnostni 
razvoj;

9. opominja, da se je EU kolektivno zavezala, da bo za uradno razvojno pomoč namenila 
0,7 % bruto nacionalnega dohodka; poziva Komisijo in države članice, naj pripravijo in 
predstavijo verodostojen časovni načrt postopnega povečevanja pomoči, dokler ne bo 
dosegla te ravni; obžaluje, da EU in njene države članice v letu 2017 niso dosegle 
napredka pri uresničevanju tega cilja, saj se je skupna razvojna pomoč, ki jo ponuja EU, 
znižala z 0,51 % na 0,50 %, svoj prispevek pa je zmanjšalo več držav članic; potrjuje, 
da bi bilo treba razvojno pomoč Unije porabiti učinkoviteje in da bi morala biti uradna 
razvojna pomoč usmerjena v sektorje, ki jo najbolj potrebujejo, in sicer krepitev 
zmogljivosti, dobro upravljanje, zdravstvo, izobraževanje, kmetijstvo, oskrba z vodo in 
sanitarne storitve ter energetika; poudarja potrebo po podpori pri vzdrževanju, v kar 
morajo biti vključeni tehnični strokovnjaki, usposobljeni na lokalni ravni; opozarja na 
zavezo, da se najmanj razvitim državam kratkoročno zagotovi od 0,15 do 0,20 % 
URP/BND in da ta delež do leta 2030 doseže 0,20 %; 

10. glede na spremembo oblike pomoči z neposrednih nepovratnih sredstev na skrbniške 
sklade in kombinirano financiranje, tudi prek Evropskega sklada za trajnostni razvoj, 
poziva Svet, Komisijo in Evropsko investicijsko banko, naj z Evropskim parlamentom 
sklenejo medinstitucionalni sporazum o preglednosti, odgovornosti in parlamentarnem 
nadzoru na podlagi načel politike, določenih v novem evropskem soglasju o razvoju;

11. poziva k razširitvi programa Erasmus za mlade podjetnike izven Evrope, zlasti na
države v razvoju, za kar je treba zagotoviti potrebna finančna sredstva;

12. pozdravlja priporočila Računskega sodišča za izboljšanje preglednosti skladov EU, ki 
jih izvajajo nevladne organizacije, objavljena v posebnem poročilu 2018/35, kjer med 
drugim Komisiji priporoča, naj izboljša zanesljivost informacij o nevladnih 
organizacijah v svojem računovodskem sistemu in naj izboljša zbiranje informacij o 
skladih, ki jih izvajajo nevladne organizacije; zato poziva Komisijo, naj te predloge 
izvede pred koncem sedanjega mandata;

13. se popolnoma zaveda zapletene narave številnih izzivov ter potrebe po večplastnih in 
dopolnjujočih se ukrepih odzivanja, vendar vztraja pri potrebi po jasnih ureditvah 
financiranja in spoštovanju mednarodnih obveznosti;



AD\1176451SL.docx 5/7 PE631.872v03-00

SL

14. poziva, naj se za razvoj uporabi pristop, ki temelji na spodbudah, in sicer z uvedbo 
načela „več za več“, kot na primer pri evropski sosedski politiki; verjame, da hitrejši kot 
je napredek države pri izvajanju notranjih reform na poti k ustvarjanju in združevanju 
demokratičnih institucij, spoštovanju človekovih pravic in pravne države, več podpore 
bi morala dobiti od Unije;

15. priznava, da se še nobena država ni razvila brez poglabljanja trgovinskih odnosov s 
svojimi sosedami in drugimi državami sveta; spodbuja tudi financiranje pomoči za 
trgovino, ki bi državam v razvoju v prihodnosti omogočilo okrepljeno sodelovanje v 
globalnih vrednostnih verigah; pri tem poudarja vse večji pomen digitalne povezljivosti, 
da bi se dosegla bolj uravnotežena porazdelitev koristi globalizacije v prid državam v 
razvoju;

16. poudarja velik pomen podpore mikro, malim in srednjim podjetjem ter poziva zlasti k 
lokalnim rešitvam za boljši dostop do financiranja, da bi nadalje okrepili sistem 
mikrofinančnih posojil in jamstev;

17. poudarja, da je pomembno povečati sredstva, namenjena spodbujanju dobrega 
upravljanja, demokracije in pravne države v državah v razvoju, da se spodbujajo 
odgovorne in pregledne institucije, podpre krepitev zmogljivosti ter spodbudi 
sodelovanje pri sprejemanju odločitev in javni dostop do informacij;

18. poudarja pomen razpoložljivosti čiste vode in izgradnje dodatnih naprav za 
odstranjevanje odpadne vode;

19. opozarja na obseg in posledice energetske revščine v državah v razvoju, pa tudi na 
močno vključenost Unije v prizadevanja za zmanjšanje te revščine; poudarja potrebo po 
odločnih in usklajenih prizadevanjih vlad in deležnikov v prizadetih državah za
zmanjšanje energetske revščine.
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