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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. želi pohvaliti EU za uspešen začetek izvajanja evropskega naložbenega načrta in 
Evropskega sklada za trajnostni razvoj, o čemur priča tudi dejstvo, da je bilo novembra 
2018 odobrenih 28 jamstvenih orodij v skupni vrednosti 1,54 milijarde EUR, ki bodo 
predvidoma omogočila skupne naložbe v vrednosti 17,5 milijarde EUR; poudarja, da 
rezultati izvajanja še niso ocenjeni in da bi bil preuranjen vsakršen zaključek o tem, ali 
je treba razširiti obseg in povečati sredstva; izpostavlja ugotovitev iz vmesne ocene 
enajstega ERS, da je mogoče z mešanim financiranjem dodatna sredstva zbrati le v 
50 % primerov; zato obžaluje predlog Komisije, da se v prihodnjem obdobju 
financiranja 2021–2027 mešanemu financiranju nameni več sredstev;

2. pozdravlja, da je v predlogu Komisije o prihodnjem instrumentu EU za sosedstvo ter 
razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI) ERS vključen v proračun;

3. opozarja na zelo negativne ugotovitve Evropskega računskega sodišča o javno-zasebnih 
partnerstvih1 in na njegovo priporočilo, naj se v EU ne spodbuja dejavnejše in širše 
uporabe javno-zasebnih partnerstev; 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 težavnejše kot v Uniji;

4. je zaskrbljen zaradi ugotovitev iz vmesne ocene enajstega ERS, da obstaja dejanska 
nevarnost, da bo ERS primoran odzivati se na naloge, ki ga bodo oddaljile od njegovega 
glavnega cilja zmanjševanja revščine, ki jih je težko uskladiti s temeljnimi vrednotami 
ERS in ogrožajo njegove dobre rezultate, da so kljub posvetovanju stališča vlade in 
organizacij civilne družbe (z nekaterimi pomembnimi izjemami, kot je pacifiška regija) 
le redko upoštevani pri načrtovanju programov in da je bil pri načrtovanju enajstega 
ERS zato uporabljen pristop od zgoraj navzdol, da bi se upoštevalo načelo 
koncentracije, a na račun osrednjega načela partnerstva iz Sporazuma iz Cotonouja; 
obžaluje, da se Komisija doslej sploh ni zmenila za te ugotovitve;

5. spominja na glavne ugotovitve, ki jih je v posebnem poročilu v zvezi s skrbniškim 
skladom Bekou navedlo Računsko sodišče, med drugim da je oblikovanje sklada 
ustrezalo kontekstu Srednjeafriške republike in da je bil njegov učinek pozitiven; 
poudarja, da je do podobne ocene v svojih zaključkih prišla tudi ad hoc delegacija 
Odbora za razvoj v Srednjeafriško republiko februarja 2018, ki je sklenila, da „lahko 
sklad ustrezno obravnava potrebe, ki zajemajo rehabilitacijo, zagotavljanje preživetja in 
dolgoročnejši razvoj“; opozarja, da je bil sklad ustanovljen kot skrbniški sklad EU za 
nujne primere za obdobje 60 mesecev, da bo potekel julija 2019 ter da se zdi, da bi ga 
bilo smiselno podaljšati, vendar bo za to potrebno soglasje Evropskega parlamenta;

6. je seznanjen z dosežki nujnega skrbniškega sklada Evropske unije za Afriko (EUTF); 
opozarja pa, da se sredstev tega sklada, ki izvirajo iz proračunskih vrstic za razvoj, ne 
sme uporabljati za varnostne ukrepe, ki ogrožajo pravice migrantov; opozarja, da 

                                               
1 Posebno poročilo št. 9/2018: Javno-zasebna partnerstva v EU: pogoste pomanjkljivosti in okrnjene koristi
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morata biti izkoreninjenje revščine in trajnostni razvoj glavna cilja razvojnega 
sodelovanja EU; poudarja, da morajo biti projekti EUTF pri načrtovanju osredotočeni 
na vključevanje človekovih pravic ter prispevati k njihovemu uveljavljanju v zadevnih 
državah;  toplo priporoča, naj se v programih EUTF spodbujajo enakost spolov in 
krepitev vloge žensk ter zaščita najbolj ranljivih skupin, tudi otrok in invalidov;

7. je seznanjen s številnimi pomisleki, ki so jih Evropsko računsko sodišče1 in avtorji 
vmesne ocene enajstega ERS izrazili na račun izvajanja EUTF: 

 skrbniški sklad EU za Afriko je v primerjavi s tradicionalno razvojno pomočjo pri 
izvajanju projektov le delno prispeval k pospešitvi postopka,

 pomisleki glede predvidene učinkovitosti in trajnosti projektov EUTF, pa tudi 
glede sposobnosti Unije za natančno spremljanje njihovega izvajanja,

 v delih za severno Afriko in Afriški rog ni navedenih meril za izbiro projektnih 
predlogov,

 resne pomanjkljivosti pri merjenju uspešnosti,

 ni posebnega okvira za ocenjevanje tveganja;

meni, da je glede na navedene ugotovitve dodana vrednost EUTF zelo vprašljiva;

8. obžaluje, da odhodki, zabeleženi leta 2017 v sklopu osmega, devetega, desetega in 
enajstega ERS, vsebujejo pomembne napake in da se stopnja napake povečuje, medtem 
ko se odhodki iz splošnega proračuna EU zmanjšujejo; poudarja, da do napak prihaja 
predvsem pri transakcijah, povezanih s projekti, ki jih izvajajo mednarodne organizacije 
in agencije za sodelovanje z državami članicami, in da je 36 % pregledanih transakcij te 
vrste vsebovalo količinsko opredeljive napake, kar je izjemno veliko; poziva Komisijo, 
naj natančno obrazloži te ugotovitve in Evropskemu parlamentu predloži jasen načrt, v 
katerem bo začrtala ukrepe, s katerimi bi razrešili te nadvse zaskrbljujoče razmere; 

9. obžaluje, da je moral GD DEVCO 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;

10. izpostavlja negativne ugotovitve Računskega sodišča na področju podpore EU za 
afriško varnost, ki se pogosto financira iz ERS:

 krepitev zmogljivosti notranjih varnostnih sil v Nigru in Maliju poteka počasi, 
porajajo pa se tudi resni pomisleki glede odgovornosti in trajnosti2,

 podpora EU za Afriško strukturo za mir in varnost (APSA) je imela zelo majhen 
učinek3.

                                               
1 Posebno poročilo 32/2018
2 Posebno poročilo št. 15/2018: Krepitev zmogljivosti notranjih varnostnih sil v Nigru in Maliju: le 
zmeren in počasen napredek
3 Posebno poročilo št. 20/2018: Afriška struktura za mir in varnost: potrebna je preusmeritev podpore EU
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poudarja tudi resno tveganje, da se bo s podporo, ki jo EU prek mirovne pomoči za 
Afriko zagotavlja burundijskim vojakom, ki sodelujejo v misiji AMISOM, posredno 
financiral burundijski režim, za katerega veljajo sankcije EU; opozarja, da GD DEVCO 
že več let izraža pridržke v zvezi z odhodki za podporo mirovni pomoči za Afriko;

11. v zvezi s tem meni, da se s tem, ko EU vse večji poudarek namenja povezavi med 
varnostjo in razvojem, postavljajo vse resnejša vprašanja o dobrem finančnem 
poslovodenju, ter poziva Komisijo in ESZD, naj k pomoči EU za varnost v Afriki 
pristopita bolj zadržano;

12. je zelo zaskrbljen zaradi dejstva, da se je v letih 2016, 2017 in 2018 lakota po vsem 
svetu povečevala in da trenutno več kot 820 milijonov ljudi trpi zaradi kronične 
podhranjenosti, pri čemer se je delež uradne razvojne pomoči EU in držav članic za 
prehransko in hranilno varnost zmanjšal s približno 8 % v letu 2014 na 6 % v letu 2016, 
v letu 2017 pa so se občutno zmanjšale tudi proračunske obveznosti za prehransko 
varnost v sklopu instrumentov, ki jih upravlja Komisija;

13. ugotavlja, da je Komisija leta 2017 z agencijami OZN podpisala pogodbe za prispevek 
iz Evropskega razvojnega sklada v vrednosti več kot 411 milijonov EUR, pri čemer so 
največji upravičenci razvojni program Združenih narodov (166,33 milijona EUR), 
Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) (152,86 milijona 
EUR) in UNICEF (98,44 milijona EUR), ter pogodbe s Svetovno banko v vrednosti 92 
milijonov EUR;

14. vztraja, da je treba glede na pomembno vlogo, ki jo ima Združeno kraljestvo pri 
razvoju, ohraniti tesne vezi med Unijo in Združenim kraljestvom po njegovem odhodu, 
da bi bile izgube, ki iz tega izhajajo, čim manjše;

15. ponovno izraža močne zadržke v zvezi s tem, da je Komisija v letu 2017 predstavila 
nacionalni okvirni program za Eritrejo ter letni akcijski program, ki ju je odbor 
Evropskega razvojnega sklada sprejel, čeprav ni oprijemljivih dokazov o reformah ali 
izboljšavah na področju človekovih pravic v Eritreji; opominja Komisijo in visoko 
predstavnico, da sta se zavezala Parlament redno obveščati v zvezi s tem.

16. poziva Komisijo, naj bolje opredeli in jasno oceni razvojne rezultate, ki bi jih bilo treba 
doseči v posameznih primerih, predvsem pa izboljša kontrolne mehanizme v zvezi z 
ravnanjem držav prejemnic na področjih korupcije, spoštovanja človekovih pravic, 
pravne države in demokracije; je zelo zaskrbljen zaradi morebitne uporabe proračunske 
podpore v državah, v katerih ni demokratičnega nadzora, bodisi zaradi nedelujoče 
parlamentarne demokracije, pomanjkanja svoboščin civilne družbe in medijev bodisi 
zaradi premajhne zmogljivosti nadzornih organov;

17. 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;

18. pozdravlja proces pogajanj po Sporazumu iz Cotonouja, saj je pomemben za ohranjanje 
okvira držav AKP in EU;
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19. poudarja, kako zelo pomembna je podpora mikro, malim in srednjim podjetjem, ter 
poziva zlasti k lokalnim rešitvam za boljši dostop do financiranja, da bi dodatno okrepili 
sistem mikrofinančnih posojil in jamstev;

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

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

22. 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 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;

23. 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; v zvezi s tem poudarja vse večji pomen digitalne 
povezljivosti, da bi se dosegla bolj uravnotežena porazdelitev koristi globalizacije v prid 
državam v razvoju;

24. 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;

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

26. opozarja na obseg in posledice energijske revščine v državah v razvoju, pa tudi na tesno 
vključenost EU pri prizadevanjih za njeno zmanjšanje; poudarja, da so za zmanjšanje 
energijske revščine potrebna odločna in usklajena prizadevanja vlad in deležnikov v 
prizadetih državah.
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