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POBUDE

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

1. priznava, da je minilo premalo časa za celovito presojo nekaterih vidikov organiziranosti 
in delovanja Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD), saj gre za razmeroma novo 
organizacijo; vseeno izraža upanje, da bo ob vmesnem pregledu ocenjena dodana vrednost 
ESZD za razvojno sodelovanje EU, zlasti ali je prispevala k bolj kakovostnemu in 
učinkovitemu oblikovanju politike in strateškem načrtovanju, pri čemer se v celoti 
upoštevajo cilji in obveznosti v skladu z razvojno politiko EU iz člena 208 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije in evropskega soglasja o razvoju1;

2. ponovno poudarja, kako je pomembno je zagotoviti večjo usklajenost in dobro upravljanje 
na mednarodni ravni o razvojnih vprašanjih, da bo lahko EU nastopila enotno in bolj 
prepoznavno;

3. opozarja, da ESZD igra ključno vlogo pri načrtovanju in programskem oblikovanju 
dvostranskega razvojnega sodelovanju EU s partnerskimi državami in regijami in da je 
skupaj s Komisijo in komisarjem za razvojno politiko odgovorna za pripravo vseh 
strateških večletnih programskih dokumentov, povezanih z instrumentom za razvojno 
sodelovanje in Evropskim razvojnim skladom (ERS);

4. spodbuja ESZD in Komisijo, naj si kljub začetnim težavam še naprej prizadevata za boljšo 
uskladitev politike razvojnega sodelovanja ter struktur za krizno upravljanje Unije in 
držav članic; spodbuja ju k dodatnemu usklajevanju na osnovi pozitivnih izkušenj, ki sta 
jih imeli s skupnim načrtovanjem razvojne pomoči, v naslednjem ciklu načrtovanja, ki se 
bo začel leta 2014;

5. meni, da bi morala biti EU vzor dobrega usklajevanja za svoje razvojne partnerje; prav 
tako spodbuja ESZD in Komisijo, naj preučita možnosti za to, da se vključita v tristranske 
pobude za sodelovanje;

6. spodbuja Komisijo in ESZD, naj še izboljšata ravnotežje pristojnosti obeh institucij na 
področju razvoja in poskrbita za zadovoljitev svojih kadrovskih potreb; zlasti poziva k 
jasnejši razmejitvi odgovornosti med Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, 
kar zadeva izvajanje sporazuma o partnerstvu iz Cotonouja;

7. meni, da bi bilo za delovne skupine Sveta o razvojnem sodelovanju, humanitarni pomoči 
in pomoči v hrani ter sodelovanju z državami AKP dobro, če bi še naprej veljal obstoječi 
sistem rotacije predsedovanja med predstavniki držav članic, ob upoštevanju posebne 
narave teh področjih zunanje politike in pomembne vloge, ki jo imajo države članice pri 
tem;

8. v zvezi s tem ponovno poudarja, da je treba z zaposlitvijo državljanov vseh držav članic v 

                                               
1 Uvodna izjava 4 sklepa Sveta o organizaciji in delovanju Evropske službe za zunanje delovanje (2010/427/EU) 
z dne 26. julija 2010.
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ESZD zagotoviti uravnoteženo zastopanost spolov in geografskih območij;

9. poudarja tudi, da je pomembno usposabljanje ESZD o vprašanjih, povezanih s spolom; 
poudarja, da mora tako usposabljanje povečati splošno ozaveščenost o vprašanjih, 
povezanih s spolom, in enakosti med ženskami in moškimi;

10. visoko predstavnico/podpredsednico in ESZD ponovno poziva, da skladnost politike za 
razvoj obravnavata prednostno; poziva Komisijo in ESZD, naj oblikujeta jasno strategijo 
za skladnost politike za razvoj, in sicer naj slednji podelita vidnejše mesto v političnem 
dialogu EU z vladami, parlamenti, organizacijami civilne družbe in drugimi interesnimi 
skupinami iz partnerskih držav ter jo na verodostojen in operativen način vključita v 
strateške programske dokumente, prav tako pa naj sodelujeta pri pripravi naslednjega 
tekočega delovnega programa skladnosti politike za razvoj ter razvijeta program 
usposabljanja o tej temi za vse nove uslužbence ESZD;

11. opozarja na morebitno navzkrižje med skladnostjo politike za razvoj in pojmom 
celovitega pristopa h kriznemu upravljanju zunaj EU; poziva ESZD in Komisijo, naj 
zagotovita, da celoviti pristop ne bo škodil specifičnim ciljem in načelom razvojnega 
sodelovanja in da že tako nezadostnih virov ne bo preusmerjal od zmanjševanja revščine; 
prav tako vztraja, da humanitarna pomoč EU ni sredstvo za krizno upravljanje, in ESZD 
ponovno opozarja na zavezo1, da bo spodbujala doseganje ciljev iz evropskega soglasja o 
humanitarni pomoči;

12. poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanjo in varnostno 
politiko Catherine Ashton, naj podpiše evropsko soglasje o razvoju;

13. pozdravlja dejstvo, da je visoka predstavnica/podpredsednica enkrat letno nagovorila 
Odbor za razvoj , kar je pomemben korak k povečanju odgovornosti in izmenjavi 
informacij glede razvojnih vprašanj; spodbuja podpredsednico/visoko predstavnico in 
ESZD, naj preučita dodatne možnosti za izboljšanje svoje odgovornosti Parlamentu, 
vključno s pooblastilom pristojnega ministra predsedujoče države, da v imenu 
podpredsednice/visoke predstavnice govori o vprašanjih, povezanih s stališčem Sveta o 
politiki razvojnega sodelovanja EU;

14. spodbuja ESZD, naj poveča svojo vlogo v mednarodnih pogajanjih o političnih in 
zunanjepolitičnih vprašanjih, predvsem uporabi diplomatska sredstva, ki so ji na voljo, da 
podpre Mednarodno kazensko sodišče in da države nečlanice (s posebnim poudarkom na 
državah v razvoju) spomni, da morajo to sodišče podpreti in podpisati ali ratificirati 
njegov statut, če tega še niso storile, naj v sporazume z državami nečlanicami vključi 
zavezujoče določbe, po katerih morajo te sodelovati z Mednarodnim kazenskim sodiščem, 
oziroma naj uvede omejitve za osebe, zoper katere so bili začeti postopki pred 
Mednarodnim kazenskim sodiščem.

                                               
1 Uvodna izjava 4 sklepa Sveta o organizaciji in delovanju Evropske službe za zunanje delovanje 

(2010/427/EU) z dne 26. julija 2010.
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