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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 proračun EU ustrezno prispevati k izpolnjevanju Agende 2030 in 
njenih ciljev trajnostnega razvoja; poudarja, da morajo biti cilji trajnostnega razvoja 
strateška prednostna naloga in da jih je treba izvajati prek notranjih in zunanjih politik 
EU;

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 0,2 % BND; ponavlja zavezo Komisije, da bo najmanj 
20 % vse uradne razvojne pomoči namenila človekovemu razvoju in socialnemu 
vključevanju;

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; je zaskrbljen, ker so 
bila pred kratkim sredstva instrumenta za razvojno sodelovanje (21 02 04 Sodelovanje z 
Bližnjim vzhodom) dodeljena vzpostavitvi dialoga in sodelovanju z Iranom;   opozarja, 
da je Iran država z visokim srednjim dohodkom, zato bi moral prejemati sredstva iz 
instrumenta partnerstva;

4. spominja na plačila, ki jih Mjanmar prejema v okviru proračunske podpore za 
posamezne sektorje (21 02 02 Azija);  opozarja na poročilo OZN, ki je uboj več kot 
10.000 in množično izselitev več kot 700.000 Rohingejcev iz Mjanmara označilo kot 
„učbeniški primer etničnega čiščenja“; meni, da bi bilo treba v takšnih okoliščinah 
začasno ustaviti proračunsko podporo vladi, sredstva pa najrevnejšim prebivalcem 
nameniti prek drugih kanalov (na primer mednarodnih in nevladnih organizacij);

5. vztraja, da je treba občutno povečati sredstva v proračunskih vrsticah za humanitarno 
pomoč, da bi bili ustrezno pripravljeni na nove nesreče in katastrofe, namesto da se 
posvečamo le krizam, ki potekajo; opozarja, da lahko izredno stanje včasih traja tudi 
več let;

6. poudarja, kako pomembno je, da sredstva za plačila v poglavju za humanitarno pomoč 
ostanejo vsaj na enaki ravni kot sredstva za prevzem obveznosti.


