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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Posebni odbor za politične izzive in proračunska sredstva za 
trajnostno Evropsko unijo po letu 2013 kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije 
vključi naslednje predloge:

A. ker je v številnih delih sveta ekološka degradacija eden od temeljnih vzrokov 
pomanjkanja in ker lahko neupoštevanje okoljskih temeljev razvoja bistveno zmanjša ali 
celo ogrozi učinkovitost pomoči, medtem ko lahko reševanje okoljskih vprašanj poveča 
njeno vrednost,

B. ker vodilna skupina za inovativno financiranje razvoja (Leading Group on Innovative 
Financing for Development) ocenjuje, da znaša finančna vrzel v zvezi s prizadevanji za 
uresničitev razvojnih ciljev tisočletja do leta 2015, cilja za uradno razvojno pomoč v 
višini 0,7 % BND in cilja v zvezi z okoljsko krizo, od 324 do 336 milijard ameriških 
dolarjev letno za obdobje 2012–2017,

C. ker svetovne gospodarske rasti ni spremljala uvedba učinkovitih sredstev za obdavčitev 
svetovne gospodarske dejavnosti, da bi ta financirala svetovne javne dobrine,

D. ker so za uresničevanje razvojnih ciljev tisočletja in naših zavez za ublažitev podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje potrebni mehanizmi inovativnega financiranja,

1. opozarja, da sodi rok, leto 2015, v katerem je treba doseči razvojne cilje tisočletja in 
skupni cilj uradne razvojne pomoči 0,7 % BND, v obdobje prihodnjega večletnega 
finančnega okvira ter da obstaja stvarno tveganje, da EU ne bo izpolnila svojih 
mednarodnih zavez glede razvoja; opozarja tudi, da so razvojni cilji tisočletja minimalne 
želje in da bo tudi v primeru, da se dosežejo vsi cilji, potrebnih še precej dodatnih 
sredstev za boj proti revščini ter izboljšanje standardov na področju zdravstva in 
izobraževanja za revne na svetu; zato vztraja, da bi bilo treba referenčni znesek 20 % 
pomoči, ki jo je dodelila Komisija v okviru financiranja državnih programov iz 
instrumenta za razvojno sodelovanje, nameniti za osnovno in srednješolsko izobraževanje 
ter osnovno zdravstvo;

2. opozarja, da se je svet v obdobju po prvotni opredelitvi razvojnih ciljev tisočletja soočil s 
pospešeno globalizacijo in finančno krizo brez primere; poudarja pomen nadaljnjih 
prizadevanj držav članic za doseganje teh ciljev;

3. opozarja, da je treba razviti mehanizem svetovne solidarnosti za doseganje razvojnih 
ciljev tisočletja; obenem opozarja tudi, da davčne oaze, nepoštene tržne cene in nezakonit 
beg kapitala močno ovirajo razvoj revnih držav; zato ponovno poziva EU, naj prevzame 
pobudo v okviru skupine G20, OECD in same EU za odpravo davčnih oaz in škodljivih 
davčnih ureditev;

4. poudarja, da je v sklepih poročila projektne skupine za finančne transakcije za razvoj, ki 
ga je naročila vodilna skupina za inovativno financiranje razvoja, navedeno, da bi bila 
uvedba mednarodne dajatve za devizne transakcije in davka na vse finančne transakcije 
tehnično, ekonomsko in pravno izvedljiva;



PE454.368v02-00 4/8 AD\854958SL.doc

SL

5. poziva Komisijo, naj predlaga uvedbo davka na finančne transakcije na evropski ravni 
zaradi številnih prednosti takega davka: prispeva lahko k stabilizaciji trgov in iz tega 
naslova je mogoče zbrati tudi finančna sredstva za notranjo javnofinančno konsolidacijo 
ter ukrepe za boj proti revščini in obravnavo podnebnih sprememb;

6. opozarja, da inovativno financiranje razvoja ni mišljeno kot nadomestilo uradne razvojne 
pomoči, temveč kot njeno dopolnilo; meni, da bi morali zato ob uvedbi davka na finančne 
transakcije okrepiti zavezo vseh držav članic, da za financiranje uradne razvojne pomoči 
namenijo 0,7 % BND in zagotovijo dodatna sredstva za financiranje prilagajanja 
podnebnim spremembam;

7. poudarja, da je eden od razlogov za to, da razvojni cilji tisočletja niso bili doseženi, 
dejstvo, da se ne zavedamo prispevka okolja, naravnih virov in ekosistemov k razvoju 
človeštva in odpravi revščine; v zvezi s tem obžaluje, da se trenutno v okviru evropske 
uradne razvojne pomoči za okoljska vprašanja namenja le 3 % vseh sredstev; poziva 
Komisijo, naj zagotovi vključitev okoljskih vprašanj v vse zunanje politike in finančne 
instrumente, zlasti ob upoštevanju obstoječih izzivov zaradi podnebnih sprememb in 
izginjanja biotske raznovrstnosti;

8. poudarja, da bi moral večletni finančni okvir med drugim obravnavati naslednja 
vprašanja: uresničevanje razvojnih ciljev tisočletja, podnebne spremembe, zaustavitev 
izgubljanja biotske raznovrstnosti in prekomerno izkoriščanje virov; zlasti poudarja, da 
mora naslednji večletni finančni okvir podpirati skladnost politik, na primer tako, da se 
prepreči, da bi nekatere oblike porabe EU za kmetijstvo, ribištvo, trgovino in energijo 
bile neposredno v nasprotju s cilji razvojne politike;

9. poziva k znatnemu povečanju zgornje meje razdelka 4, zlasti za instrument razvojnega 
sodelovanja, saj je treba kljub določenemu napredku v zadnjih sedmih letih pri 
zmanjševanju revščine zaradi neustrezne učinkovitosti in neustreznega usklajevanja 
pomoči ter posledic različnih naravnih nesreč in krize na področju energije in hrane, 
finančne ter gospodarske krize, narediti veliko več, zlasti v podsaharski Afriki in 
jugovzhodni Aziji; poudarja tudi, da so bila nekatera sredstva instrumenta za razvojno 
sodelovanje prerazporejena za nove dejavnosti, ki niso povezane z uradno razvojno 
pomočjo;

10. poudarja dejstvo, da bi morali z mehanizmi razvojne pomoči tudi spodbujati ustvarjanje 
bogastva, saj je to še vedno ključno orodje za zmanjševanje revščine; meni, da naj bi iz 
držav v razvoju na nezakonit način letno odteklo okoli 800 milijard EUR, preprečitev 
tega pa bi lahko odločilno pripomogla k uresničitvi razvojnih ciljev tisočletja;

11. ugotavlja, da so bila v zadnjih letih sredstva za spopadanje z nujnimi naravnimi 
nesrečami in humanitarnimi katastrofami nezadostna, in poudarja, da so zaradi podnebnih 
sprememb naravne nesreče vedno pogostejše; zato poziva k povečanju sredstev za 
instrument humanitarne pomoči in rezervo za nujno pomoč;

12. poziva k ustanovitvi ustrezno financiranega mehanizma prilagodljivosti v okviru 
postavke 4, da bi se v prihodnosti lahko učinkovito in hitro odzivali na nepredvidene 
dogodke, kakršna sta bila kriza zaradi visokih cen hrane in svetovna gospodarska kriza;



AD\854958SL.doc 5/8 PE454.368v02-00

SL

13. poudarja, da bi moralo biti dodatno financiranje na področju razvojne pomoči usklajeno 
in da bi moralo ustvarjati učinkovite sinergije z razvojnimi programi držav članic in s 
prizadevanji širše mednarodne skupnosti, da se zagotovi resnična dodana vrednost na 
evropski ravni;

14. vztraja, da morajo biti obstoječe in prihodnje zaveze glede porabe, usmerjene v pomoč 
državam v razvoju pri boju proti podnebnim spremembam ali pri prilagajanju na njihove 
učinke, dodatna sredstva poleg obstoječih razvojnih proračunov z ohranjanjem ustrezne 
stopnje skladnosti med obema politikama; poziva k oblikovanju posebne proračunske 
postavke za financiranje ukrepov za boj proti podnebnim spremembam;

15. je prepričan, da je usmerjanje sredstev v Afriko preko treh različnih instrumentov 
neučinkovito in ne ustreza želji Afrike, da se razvija kot enotna celina; zato priporoča 
oblikovanje enotnega finančnega instrumenta za Afriko, ob upoštevanju skupnega 
strateškega partnerstva med EU in Afriko; poziva tudi k večji pomoči institucijam 
Afriške unije za krepitev zmogljivosti;

16. poziva EU, naj okrepi prizadevanja za ublažitev humanitarnih razmer na vseh območjih 
sporov, tudi v Palestini, zlasti s podporo Agenciji ZN za pomoč palestinskim beguncem 
(UNRWA) in pomočjo za pripravo Palestincev na državnost;

17. vztraja, da bi morala EU v skladu s členom 208 PDEU izpolniti svoje zaveze na področju 
skladnosti politike za razvoj, tudi tako, da bistveno reformira in zmanjša kmetijske 
subvencije, zlasti pa naj, glede na škodljive učinke za kmete v državah v razvoju, preneha 
z izvažanjem presežkov, ki so z evropskega trga odstranjeni kot posledica učinka  
inovativnih cenovnih mehanizmov in izvoznih nadomestil;

18. zaskrbljeno ugotavlja, da pomoč EU sorazmerno bolj koristi državam s srednjimi dohodki 
kot državam z nizkimi dohodki; zlasti poudarja, da programi pomoči EU, s katerimi naj 
bi državam v razvoju omogočili, da se prilagodijo zahtevam mednarodne konkurence, 
koristijo predvsem državam s srednjimi dohodki in ne državam z nizkimi dohodki, ki so 
manj privlačne za tuje naložbe;

19. predlaga, naj EU ponovno preuči donatorski odnos do držav s srednjimi dohodki, ker so 
številne države z gospodarstvi v vzponu presegle tradicionalno razvojno sodelovanje;
namesto tega meni, naj EU financiranje osredotoči na najbolj potrebne skupine 
prebivalcev v teh državah ter najrevnejše države, zlasti na najmanj razvite države;

20. poudarja, da mora Komisija v precej večjem obsegu kakor doslej razvijati in podpirati 
inovativne finančne mehanizme kakor doslej, da bi tako vzpostavila vseobsežno 
financiranje ter zagotovila učinkovito podporo MSP in mikrosubjektom v državah v 
razvoju; je prepričan, da je to mogoče storiti z različnimi instrumenti, na primer s 
kreditnimi jamstvi in obnovljivimi skladi, v sodelovanju z lokalnimi bankami in 
organizacijami s potrebnim znanjem in izkušnjami na področju mikrofinanc, ter tako 
bistveno okrepiti učinek vzvoda razvojnega proračuna EU, in da to zahteva tesno 
sodelovanje z mednarodnimi in dvostranskimi finančnimi institucijami;

21. poziva Svet in Komisijo, naj spodbudita izvajanje naslednjih inovativnih finančnih 
instrumentov za razvoj in delujeta za njihovo uresničitev: davek na finančne transakcije, 
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prevozne dajatve, ukrepi za boj proti nezakonitim kapitalskim tokovom, zmanjševanje 
stroškov nakazil ter moratorij na odplačilo dolgov ali odpis dolgov;

22. poudarja, da čeprav lahko pomoč deluje kot učinek vzvoda za države v razvoju, ni 
zadostno jamstvo za trajnosten in trajen napredek; zato poziva države v razvoju, naj 
povečajo in uporabijo svoje domače vire, učinkovito vključijo svoj notranji zasebni 
sektor in lokalne oblasti v program razvojnih ciljev tisočletja ter sprejmejo večjo 
odgovornost za izvajanje svojih projektov za doseganje razvojnih ciljev tisočletja;

23. opozarja, da je bila z Lizbonsko pogodbo odpravljena formalna ovira za vključitev 
Evropskega razvojnega sklada v splošni proračun EU; zato ponovno poziva k vključitvi 
Evropskega razvojnega sklada (ERF) v proračun, da se poveča parlamentarni nadzor nad 
izdatki za razvoj v državah AKP ter poveča doslednost in učinkovitost razvojne politike 
EU; vztraja pa, da vključitev ERF v proračun EU ne sme povzročiti splošnega zmanjšanja 
izdatkov za razvoj iz dveh ločenih obstoječih instrumentov in mora zagotavljati 
predvidljivost; poudarja, da je treba zavarovati interese afriških, karibskih in pacifiških 
držav, na primer z namensko vezavo razvojnih sredstev za afriške, karibske in pacifiške 
države v okviru proračuna EU;

24. poziva, naj se ob pripravi novega večletnega finančnega okvira bistveno zviša znesek 
posojil EIB, ki ga krije jamstvo EU, da bi povečali učinkovitost in prepoznavnost 
ukrepov EU zunaj njenih meja za doseganje zunanjepolitičnih ciljev EU, ki so zapisani v 
Lizbonski pogodbi;

25. poziva EIB, naj Komisiji zagotovi vse potrebne informacije s pripravo posebnega 
razdelka v letnem poročilu o finančnih operacijah EIB, ki bo namenjen podrobni oceni 
ukrepov EIB za delovanje v skladu s sedanjim mandatom, pri čemer se iz okvira jamstva 
izključijo vse operacije, ki bi omogočile ali neposredno ali posredno prispevale h kateri 
koli obliki davčne utaje, posebno pozornost pa nameni operacijam EIB, ki vključujejo 
finančno posredništvo v finančnih središčih offshore;

26. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da pomoč EU ni jasno osredotočena na izkoreninjenje 
revščine; opozarja, da koncepta „razvoja“, ki je povezan s kvalitativnimi merili, med 
katere sodijo kakovost življenja in izboljšanje življenjskih razmer, ne bi smeli 
zamenjevati s konceptom gospodarske rasti, ki se meri s povečanjem BDP; v skladu s tem 
poziva Komisijo, naj se izogiba preprosti razvojni politiki, ki temelji na izvozu ali je 
usmerjena v rast, temveč naj zagotovi svojo pomoč najbolj ranljivim, pri čemer je treba 
razviti strategijo v korist revnih s financiranjem dolgoročnih ciljev, kot so cilji na 
področju zdravstva, izobraževanja, dostopa do energije na podeželju, malih kmetov itd.;

27. vztraja, da morajo biti vsi izdatki v okviru proračunskih postavk, povezanih z razvojem, 
usmerjeni v gospodarski in socialni razvoj prejemnikov ter pripravljeni tako, da 
izpolnjujejo merila uradne razvojne pomoči, ki jih določa opredelitev Odbora OECD za 
razvojno pomoč, ter zahteva brezhibne pravne ukrepe, da se prepreči preusmerjanje 
razvojnih proračunskih sredstev v druge namene;

28. vztraja, da mora imeti Parlament resnična in učinkovita pooblastila za nadzor nad 
izvajanjem vseh razvojnih programov EU, kot je določeno v členu 290 PDEU;
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29. poziva k poenostavitvi in pospešitvi ter večji preglednosti postopkov javnih naročil in 
mehanizmov črpanja sredstev.

30. poziva k pripravi zavezujoče zakonodaje na ravni držav članic in EU, da bi zagotovili 
izpolnitev zavez glede ciljev pomoči;

31. poziva, naj se večji delež pomoči nameni za kmetijstvo majhnega obsega, razvoj 
podeželja, zdravstvo in izobraževanje.
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