
PA\1192360SL.docx PE643.137v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2019-2024

Odbor za razvoj

2019/2055(DEC)

13.11.2019

OSNUTEK MNENJA
Odbora za razvoj

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za 
proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije
(2019/2055(DEC))

Pripravljavec mnenja: Charles Goerens



PE643.137v01-00 2/3 PA\1192360SL.docx

SL

PA_NonLeg



PA\1192360SL.docx 3/3 PE643.137v01-00

SL

POBUDE

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

1. opozarja, da je zakonitost porabe sredstev Unije osrednje načelo dobrega finančnega 
poslovodenja; 

2. 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 Unija za boj 
proti revščini, ki naj bo dolgoročno uspešen, obravnavati vzroke revščine in neenakosti;

3. obžaluje, da Komisija ne spremlja, kako se s proračunom in politikami Unije spodbuja 
trajnostni razvoj in uresničujejo cilji trajnostnega razvoja, niti o tem ne poroča; 
ugotavlja, da je Komisija pred kratkim objavila dokument za razpravo o scenarijih za 
trajnostno Evropo; obžaluje pa, da dokument ne vsebuje analize pomanjkljivosti v zvezi 
s tem, kakšne ukrepe bi morala Unija sprejeti na področju proračuna, politike in 
zakonodaje, niti ne navaja, kakšen je prispevek programov porabe Unije k izvajanju 
ciljev trajnostnega razvoja; 

4. pozdravlja, da se proračunska podpora v splošnem uporablja za pomoč pri reformnih 
prizadevanjih držav v razvoju in za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, a poziva 
Komisijo, naj natančneje oceni in opredeli razvojne rezultate, ki se jih želi v 
posameznem primeru doseči s proračunsko podporo, prav tako pa okrepi mehanizme za 
nadzor nad ravnanjem držav prejemnic na področju korupcije, spoštovanja človekovih 
pravic, načel pravne države in demokracije.


