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Evropski parlament, 

– ob upoštevanju sporazuma, ki so ga dosegli Svet za zunanje zadeve (razvoj), Komisija 

in Parlament o novem evropskem soglasju o razvoju – naš svet, naše dostojanstvo, naša 

prihodnost1, 

– ob upoštevanju Evropskega soglasja o razvoju iz decembra 20052, 

– ob upoštevanju člena 21 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in člena 208 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije (PDEU), 

– ob upoštevanju agende za trajnostni razvoj do leta 2030 z naslovom Spreminjamo naš 

svet: agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, sprejete na vrhunskem srečanju 

Organizacije združenih narodov o trajnostnem razvoju 25. septembra 2015 v New 

Yorku, 

– ob upoštevanju globalne strategije za zunanjo in varnostno politiko Evropske unije, 

objavljene junija 2016, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 22. novembra 2016 z naslovom Predlog 

novega evropskega soglasja o razvoju – naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost 

(COM(2016)0740), 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, vključno z resolucij z dne 22. novembra 2016 

o povečanju učinkovitosti razvojnega sodelovanja3 in z dne 14. februarja 2017 o reviziji 

                                                 
1  Glej dokument Sveta 9459/2017. 
2  UL C 46, 24.2.2006, str. 1. 
3  Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0437. 



 

 

Evropskega soglasja o razvoju1, 

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika, 

1. pozdravlja predlog Komisije za revizijo Evropskega soglasja o razvoju iz leta 2005, da 

bi v njem upoštevali nov svetovni razvojni okvir po sprejetju agende 2030 ter cilje 

trajnostnega razvoja, pa tudi spremembe pravne in institucionalne strukture EU po 

sprejetju Lizbonske pogodbe; 

2. poudarja pomen novega evropskega soglasja o razvoju kot strateškega dokumenta z 

opredeljeno vizijo, vrednotami in načeli EU in njenih držav članic v zvezi z izvajanjem 

Agende 2030 v njihovih politikah za razvojno sodelovanje;  

3. pozdravlja jasno priznanje v novem soglasju, da je glavni cilj razvojne politike EU 

zmanjšati in (dolgoročno gledano) odpraviti revščino v skladu s členom 208 PDEU; 

ponovno poudarja, da je treba to doseči popolnoma v skladu z načeli učinkovitega 

razvojnega sodelovanja: odgovornost držav v razvoju za razvojne prednostne naloge, 

usmerjenost na rezultate, vključujoča partnerstva ter preglednost in odgovornost; 

4. poudarja, da potrebujemo mehanizme odgovornosti za spremljanje in izvajanje ciljev 

trajnostnega razvoja ter cilja uradne razvojne pomoči/bruto nacionalnega dohodka 

(URP/BND); poziva EU in njene države članice, naj predložijo časovni načrt za 

postopno uresničitev teh ciljev in naj o napredku letno poročajo Parlamentu; 

5. podpira skupno izjavo Parlamenta, Sveta in predstavnikov vlad držav članic znotraj 

Sveta ter Komisije o novem evropskem soglasju o razvoju: „Naš svet, naše 

dostojanstvo, naša prihodnost“; 

6. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in Evropski 

službi za zunanje delovanje. 

 

                                                 
1  Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0026. 


