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POBUDE

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

1. poudarja, da mora splošni proračun Evropske unije ustrezno prispevati k uresničevanju 
Agende 2030 in njenih ciljev trajnostnega razvoja ter k cilju izkoreninjenja revščine, kot 
je določeno v členih 3 in 21 Pogodbe o Evropski uniji in členu 208 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije; poudarja, da morajo biti cilji trajnostnega razvoja strateška 
prednostna naloga in da jih je treba izvajati prek vseh notranjih in zunanjih politik 
Evropske unije; opozarja, da Organizacija združenih narodov ocenjuje, da bo za 
uresničitev ciljev trajnostnega razvoja potrebnih med 5 in 7 bilijonov ameriških dolarjev 
(od tega med 2,5 in 3 bilijoni v državah v razvoju); poudarja, da mora Evropska unija, 
če želi biti verodostojen svetovni akter, prevzeti vodilno vlogo pri doseganju ciljev 
trajnostnega razvoja in okrepiti usklajenost politik za razvoj; poudarja pomen dialoga, 
vključujoče lokalne udeležbe in odgovornosti ter da pomoč EU doseže ljudi; poudarja, 
da so cilji trajnostnega razvoja medsebojno povezani in neločljivi, vendar izpostavlja, se 
morajo v splošnem proračunu Evropske unije za leto 2020 jasneje odražati cilji 
trajnostnega razvoja št. 3 o zdravju, št. 4 o izobraževanju, št. 5 o enakosti spolov, št. 13 
o podnebnih ukrepih in št. 16 o miru, pravičnosti in močnih institucijah;

2. poudarja, da morajo Unija in njene države članice spoštovati skupno zavezo, potrjeno 
leta 2015, da bodo do leta 2030 uradno razvojno pomoč povečale na 0,7 % bruto 
nacionalnega dohodka (BND); poziva Komisijo in države članice, naj pripravijo 
zavezujoč časovni načrt za postopno povečevanje pomoči, dokler ne bo dosegla te 
ravni; spominja na skupno zavezo Unije, da bo za uradno razvojno pomoč najmanj 
razvitim državam namenila vsaj 0,20 % BND; ponavlja zavezo Komisije, da bo najmanj 
20 % vse uradne razvojne pomoči namenila človekovemu razvoju in socialnemu 
vključevanju; poudarja, da je treba spodbujati in varovati spolno in reproduktivno 
zdravje in pravice;

3. znova izraža zaskrbljenost zaradi uporabe sredstev za razvoj za druge cilje in poudarja, 
da je treba za financiranje, ki ne izpolnjuje meril uradne razvojne pomoči, poiskati 
druge vire, ne pa uporabljati instrumenta za razvojno sodelovanje; poudarja, da je 
pomembno pri vsakem sodelovanju v okviru instrumenta za razvojno sodelovanje 
zagotoviti standarde na področju človekovih pravic, in vztraja, da mora EU za boj proti 
revščini, ki naj bo dolgoročno uspešen, obravnavati vzroke revščine in neenakosti; 
ponovno izraža podporo vključitvi Evropskega razvojnega sklada v proračun in vztraja, 
da je potreben zadosten parlamentarni nadzor nad razvojnim financiranjem Evropske 
unije;

4. poziva, naj se uporabi pristop, ki temelji na rezultatih, izvrševanju mehanizmov 
poročanja, učinkovitosti in spremljanju sredstev, namenjenih razvojni pomoči EU;

5. izraža resno zaskrbljenost glede načina uporabe nujnega skrbniškega sklada Evropske 
unije za Afriko; zlasti ugotavlja, da je prednostno financiranje upravljanja migracij in 
meja pogosto umaknjeno iz ciljev zmanjšanja revščine in odpravljanja temeljnih 
vzrokov za migracije, kar ima lahko negativne posledice; šteje na primer za neprimerno, 
da se ta instrument uporablja za financiranje libijske obalne straže, ne da bi se pri tem 
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upoštevala zelo resna kršenja človekovih pravic v Libiji;

6. poudarja pristop k razvoju, ki temelji na pravicah, in načelo, da nihče ne sme biti 
zapostavljen; vztraja, da morajo politike in programi Unije zagotavljati standarde na 
področju človekovih pravic in pomagati pri odpravljanju neenakosti in diskriminacije 
po svetu, ki temeljita na dejavnikih, kot so dohodek, etnična pripadnost, spol, starost, 
invalidnost, vera ali prepričanje, spolna usmerjenost ali spolna identiteta; poudarja, da je 
treba podpirati nediskriminacijo in zaščito zagovornikov človekovih pravic;

7. obžaluje omejeno vlogo Evropskega parlamenta pri nadzoru in upravljanju skrbniškega 
sklada EU; šteje za še posebej pomembno, da Parlament lahko spremlja dejavnosti 
operativnega odbora, in poziva Komisijo, naj zagotovi podrobne informacije o 
odločitvah, sprejetih v tem odboru, in poskrbi za zastopanje Evropskega parlamenta na 
njegovih sejah;

8. vztraja, da je treba napredovati, kar zadeva cilj trajnostnega razvoja št. 5 o enakosti 
spolov, in poziva k odločnejšim ukrepom v zunanji politiki Unije, vključno z 
usmerjenimi ukrepi in ukrepi za enakost spolov; vztraja, da se je treba boriti proti 
nasilju nad ženskami in dekleti ter spodbujati dostop do spolnega in reproduktivnega 
zdravja in pravic;

9. poudarja cilj trajnostnega razvoja št. 16 ter podpiranje demokracije, dobrega upravljanja 
in pravne države; opozarja na pomen podpiranja dialoga, vključujočega lokalnega 
lastništva in ustvarjanja okolja, ki bo podpiralo udeležbo državljanov; poudarja, kako 
pomembno je, da so mladi in ženske ključni nosilci sprememb; poudarja, da je 
pomembno vključiti ženske v vzpostavljanje miru in reševanje sporov;

10. poudarja, da je pomembno podpirati civiliste na konfliktnih območjih in obnoviti 
družbe, ki imajo za seboj konfliktne; opozarja na položaj kurdskih, jazidskih, krščanskih 
in drugih etničnih in verskih manjšinskih skupin na Bližnjem vzhodu; poudarja, kako 
pomembno je, da Agencija Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih 
beguncev na Bližnjem vzhodu deluje in zagotavlja zadostno podporo v času, ko drugi 
globalni akterji namenjajo manj podpore;

11. podpira namero Komisije, da pojasni doktrino, ki jo bo uporabila na področju 
razvojnega sodelovanja z državami, ki kršijo načela zunanje politike Evropske unije;

12. meni, da bi moral razvojni proračun za leto 2020 bolj dosledno odražati osredotočenost 
EU na države, ki so najmanj razvite na področjih izobraževanja in zaposlovanja mladih, 
v katerih se dekleta in ženske soočajo z nasiljem na podlagi spola in kjer ni splošnega 
dostopa do vode;

13. poziva Komisijo, naj zagotovi, da financiranje dejavnosti prilagajanja na podnebne 
spremembe in drugih dejavnosti, povezanih s podnebjem, v tretjih državah dopolnjuje 
financiranje dejavnosti iz instrumentov razvojnega sodelovanja; poudarja, da utegnejo 
podnebne spremembe huje prizadeti že tako ranljive skupine ter da bi lahko izničile že 
doseženi napredek v boju proti revščini in lakoti; je zaskrbljen, ker utegnejo podnebne 
spremembe učinkovati multiplikacijsko in povzročiti še več humanitarnih kriz, npr. prek 
stopnjujočih se konfliktov in vojn;
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14. poudarja, da je pomembno spodbujati ustvarjanje več dostojnih in zelenih delovnih mest 
v skladu s ciljem trajnostnega razvoja št. 8; opozarja na povezave med trgovino in 
razvojem ter poziva Unijo, naj bolje podpre države pri sodelovanju v mednarodni 
trgovini in njenem celovitem izkoriščanju; poudarja pomen spodbujanja dialoga med 
socialnimi partnerji in v zvezi s tem izpostavlja pobude, kot je globalni dogovor za 
dostojno delo in vključujočo rast; poudarja pomen zagotavljanja delavskih pravic v 
globalnih vrednostnih verigah in spodbujanja dostojnega dela na podlagi delovnih 
standardov Mednarodne organizacije dela;

15. meni, da je treba sprejeti ukrepe za obvladovanje humanitarnih kriz, s posebnim 
poudarkom na preprečevanju, krepitvi odpornosti in sodelovanju z deležniki, da bi našli 
rešitev za svetovno pomanjkanje sredstev za humanitarne dejavnosti; poudarja, da bi 
bilo treba okrepiti sodelovanje med vladami, civilno družbo in zasebnim sektorjem; 
vztraja pri znatnem povečanju dodeljenih sredstev za proračunske vrstice za 
humanitarno pomoč, da bi bili pripravljeni na nove nesreče in katastrofe ter ne bi zgolj 
reševali že obstoječih, hkrati pa je treba zagotoviti zadostna sredstva za bolj dolgoročno 
razvojno sodelovanje za močne, odporne in vključujoče družbe; opozarja, da je 
zmanjšanje števila kriz malo verjetno in da te postajajo vedno bolj dolgotrajne; poudarja 
pomen dobrih povezav med humanitarno pomočjo in razvojnim sodelovanjem;

16. poudarja, da je treba sredstva za plačila v poglavju o humanitarni pomoči ohraniti vsaj 
na isti ravni kot sredstva za prevzem obveznosti, da bi se izognili zamudam pri plačilih, 
ki bi lahko znatno negativno vplivale na ljudi in na izvajalske partnerje;

17. vztraja, da Unija ne sme nazadovati kot sila, ki zagovarja multilateralizem in globalno 
sodelovanje, ter poziva, naj se dodelijo zadostna sredstva za razvojno sodelovanje in 
humanitarno pomoč novem večletnem finančnem okviru.
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