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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o usklajenosti politik EU za razvoj in „novi zasnovi uradne razvojne pomoči plus“ 
(ODA+)
(2009/2218(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 9 in 35 Skupne izjave Sveta in predstavnikov vlad držav članic v 
okviru Sveta ter Evropskega parlamenta in Komisije o razvojni politiki Evropske unije: 
„Evropsko soglasje“1,

– ob upoštevanju člena 208 Pogodbe o delovanju Evropske unije (Lizbonska pogodba), ki 
ponovno potrjuje, da mora EU upoštevati cilje razvojnega sodelovanja pri politikah, ki jih 
izvaja in ki lahko vplivajo na države v razvoju,

– ob upoštevanju člena 12 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU (sporazum iz Cotonouja),

– ob upoštevanju skupne strategije EU-Afrika, sprejete v Lizboni decembra 2007,

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Usklajenost politik za razvoj: pospeševanje napredka 
v smeri uresničevanja razvojnih ciljev novega tisočletja“ (SEC(2005)0455),

– ob upoštevanju prvega dveletnega poročila EU o usklajenosti politike za razvoj 
(KOM(2007)0545) in priloženega delovnega dokumenta Komisije (SEC(2007)1202),

– ob upoštevanju poročila EU iz leta 2009 o usklajenosti politik za razvoj (KOM(2009)0461 
končno) in priloženega delovnega dokumenta Komisije (SEC(2009)1137 končno),

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Usklajenost politik za razvoj – vzpostavitev okvira 
politik za pristop celotne Unije“ (KOM(2009)0458 končno),

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 21. in 22. decembra 2004 o kmetijstvu in ribištvu,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 24. maja 2005 o pospeševanju uresničevanja 
razvojnih ciljev tisočletja,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 17. oktobra 2006 o vključevanju razvojnih vprašanj v 
postopek odločanja v okviru Sveta,

– ob upoštevanju odstavka 49 sklepov predsedstva Evropskega sveta z dne 14. in 15. 
decembra 2006,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 19. in 20. novembra 2007 o usklajenosti politik za 
razvoj,

– ob upoštevanju odstavka 61 sklepov predsedstva Evropskega sveta z dne 19. in 20. junija 
2008,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 17. novembra 2009 o usklajenosti politik za razvoj,

                                               
1 UL C 46, 24.2.2006, str. 1.
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– ob upoštevanju strateškega dokumenta OECD iz leta 1996 z naslovom „Oblikovanje 21. 
stoletja: prispevki razvojnega sodelovanja“ in ministrske deklaracije OECD iz leta 2002 z 
naslovom „Ukrepi za skupno razvojno agendo“ ter njenega poročila iz leta 2008 z 
naslovom „Osnovni elementi za usklajenost politik za razvoj“,

– ob upoštevanju ministrske deklaracije o usklajenosti politik za razvoj, ki jo je OECD 
sprejela 4. junija 2008,

– ob upoštevanju Deklaracije tisočletja Združenih narodov iz leta 2000 in osmega 
razvojnega cilja tisočletja,

– ob upoštevanju ministrskega srečanja STO novembra 2001 in soglasja iz Monterreya iz 
leta 2002,

– ob upoštevanju svetovnega vrha o trajnostnem razvoju leta 2002 in resolucije, ki jo je 
Generalna skupščina sprejela v okviru svetovnega vrha leta 2005,

– ob upoštevanju resolucije o vlogi Sporazuma o partnerstvu AKP-EU iz Cotonouja pri 
vprašanjih prehrambene in finančne krize v državah AKP, sprejete na 17. Skupni 
parlamentarni skupščini1, ki je potekala od 4. do 9. aprila 2009 v Pragi,

– ob upoštevanju svojih resolucij, sprejetih na podlagi poročil Odbora za razvoj: Resolucije 
Evropskega parlamenta z dne 23. marca 2006 o vplivih sporazumov o gospodarskem 
partnerstvu na razvoj (2005/2162(INI))2, Resolucije Evropskega parlamenta z dne 
1. februarja 2007 o vključevanju načela trajnosti v politiko razvojnega sodelovanja 
(2006/2246(INI))3, Resolucije Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2007 o stanju 
odnosov med EU in Afriko (2007/2002(INI))4, Resolucije Evropskega parlamenta z dne 
17. junija 2008 o usklajevanju politik za razvoj in posledicah izkoriščanja nekaterih 
bioloških naravnih virov s strani EU za razvoj Zahodne Afrike (2007/2183(INI))5, 
Resolucije Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o pospeševanju afriškega 
kmetijstva – predlog za razvoj kmetijstva in varnost preskrbe s hrano v Afriki 
(2007/2231(INI))6 in Resolucije Evropskega parlamenta z dne 22. maja 2008 o ukrepih po 
Pariški deklaraciji iz leta 2005 o učinkovitosti pomoči (2008/2048(INI))7,

– ob upoštevanju svojih resolucij, sprejetih na podlagi poročil Odbora za razvoj: Resolucije 
Evropskega parlamenta z dne 23. maja 2007 o pomoči EU za trgovino (2006/2236(INI))8

in Resolucije Evropskega parlamenta z dne 1. junija 2006 o trgovini in revščini: 
oblikovanje trgovinske politike, ki bo povečala prispevek trgovine k odpravi revščine 
(2006/2031(INI))9,

– ob upoštevanju poročila konfederacije Concord iz leta 2009 z naslovom „Posebna 
pozornost na usklajenosti politik“,

                                               
1 AKP-EU/100.568/09/konč.
2 UL C 292E, 1.12.2006, str. 121.
3 UL C 250E, 25.10.2007, str. 77.
4 UL C 263E, 16.10.2008, str. 633.
5 UL C 286E, 27.11.2009, str. 5.
6 UL C 287E, 20.11.2008, str. 201.
7 UL C 279E, 19.11.2009, str. 100.
8 UL C 102E, 24.4.2008, str. 291.
9 UL C 298E, 8.12.2006, str. 261.
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– ob upoštevanju študije mednarodne organizacije Action Aid z naslovom „(Ne)usklajenost 
politik Evropske unije pri podpori držav v razvoju: študija treh držav“,

– ob upoštevanju študije Guida Ashoffa iz leta 2006 z naslovom „Krepitev usklajenosti 
politik za razvoj: konceptualna vprašanja, institucionalni pristopi in spoznanja iz 
primerjalnih dokazov“,

– ob upoštevanju poročila Evropskega centra za upravljanje razvojne politike (ECDPM) z 
naslovom „Mehanizmi institucij Evropske unije in držav članic za spodbujanje 
usklajenosti politik za razvoj: končno poročilo“,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za razvoj ter mnenj Odbora za zunanje zadeve in Odbora 
za mednarodno trgovino (A7-0000/2010),

A. ker usklajenost politik za razvoj pomeni „delovanje za zagotovitev, da druge politike iste 
vlade, ki vplivajo na države v razvoju, ne omajejo ciljev in rezultatov razvojnih politik 
vlade in da te druge politike podpirajo razvojne cilje, kjer je to mogoče.“1

B. ker neusklajenost politik lahko vodi v neveljavnost, neučinkovitost in izgubo 
verodostojnosti razvojnih politik,

C. ker člen 208 Lizbonske pogodbe opredeljuje zmanjševanje revščine kot poglavitni cilj 
razvojne politike EU in ker se z usklajenostjo politik za razvoj z vsemi njenimi politikami 
želi doseči cilje razvojnega sodelovanja Unije,

D. ker obstajajo očitni primeri neskladnosti v politikah EU na področju trgovine, kmetijstva, 
ribištva, podnebja, pravic intelektualne lastnine, migracij, financ, orožja in surovin,

E. ker usklajenost politik za razvoj ovirajo pomanjkanje politične volje, nezadostna sredstva, 
odsotnost tako učinkovitih orodij in kazalnikov za spremljanje kot tudi odsotnost dajanja 
prednosti usklajenosti politik za razvoj pred navzkrižnimi interesi,

F. ker se je EU zavezala, da bo do leta 2015 dosegla cilj ZN in za uradno razvojno pomoč 
namenila 0,7 % bruto nacionalnega dohodka (BND) in da je začasni cilj glede pomoči 
posameznih držav članic EU in vse EU 0,56 % do leta 2010,

G. ker ima evropski varuh človekovih pravic mandat, da preiskuje pritožbe v zvezi z 
nepravilnostmi v evropski upravi, in ker je varuh človekovih pravic Nikoforos 
Diamanduros zlasti v zvezi s tem, da Evropska investicijska banka ponuja posojila zunaj 
EU izjavil, da je pripravljen uporabiti svojo pristojnost izvajanja preiskave na lastno 
pobudo, kadar državljani tretjih držav pri varuhu človekovih pravic vložijo pritožbo,

1. pozdravlja povečano zanimanje in zavezanost Komisije, Sveta in držav članic za 
usklajenost politik za razvoj, kar se odraža v dveletnem poročanju;

2. ponovno potrjuje svojo zavezanost okrepiti usklajenost politik za razvoj v EU in pri 
svojem parlamentarnem delu;

                                               
1 „Usklajenost politik za razvoj: institucionalni pristopi: tehnična delavnica“: Delavnica OECD, ki je potekala 
13. oktobra 2003 v Parizu.
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3. opozarja, da je Evropska unija ob upoštevanju interesov držav v razvoju in njihovih 
državljanov odgovorna preprečevati nasprotja med kratkoročnimi interesi držav donatork 
pomoči in razvojnimi prednostnimi nalogami držav prejemnic;

4. meni, da morajo biti vsa področja politik EU z zunanjim vplivom oblikovana za 
podpiranje boja proti revščini in zaščito človekovih pravic, vključno s socialnimi, 
ekonomskimi in okoljskimi pravicami ter enakostjo spolov;

5. poziva k jasni opredelitvi nalog za ovrednotenje usklajenosti politik, k jasnim in 
natančnim operativnim ciljem in k podrobnim postopkom za izvajanje te naloge;

6. poudarja, da je pristop k usklajenosti politik za razvoj dolgoročna naloga ključnega 
pomena, da bi se ji tako zagotovila trajna podpora; poudarja pomen pravočasne ocene 
politik za preprečitev negativnih vplivov na države v razvoju;

7. poudarja, da sklep Sveta za izbor petih obsežnih področij za izvajanje usklajenosti politik 
za razvoj v letu 2009 ne sme nadomestiti spremljanja dvanajstih tradicionalnih področij 
politik; prav tako poziva Komisijo, naj opredeli neskladja, kadar koli se pojavijo in 
predlaga ukrepe;

8. je zaskrbljen, da „pristop uradne razvojne pomoči plus“ vključuje tveganje, da bo EU 
prikrajšana za načrt, da uresniči cilj do leta 2015 nameniti 0,7 % BNP uradni razvojni 
pomoči, in izpodbija opredelitev uradne razvojne pomoči ter njeno usmerjenost v 
odpravljanje revščine, saj precenjuje pomen drugih finančnih tokov za podporo razvoju;

9. poziva Komisijo, naj dodatno pojasni pristop celotne Unije in njen vpliv na razvojno 
politiko EU; je zaskrbljen, da bi lahko bil tak pristop vključen v naslednjo finančno 
perspektivo;

10. meni, da je treba tako v EU kot tudi v državah v razvoju zagotoviti postopek za pritožbe v 
primerih, ko Unija ne izpolni zavez glede usklajenosti politik za razvoj; ugotavlja, da 
evropski varuh človekovih pravic, ki je neodvisen od Komisije, pripravi letno poročilo in 
vodi preiskave, ki jih lahko sproži na lastno pobudo, ko gre za pritožbe državljanov izven 
EU, če te sodijo v okvir njegovih pristojnosti;

11. poziva varuha človekovih pravic in Komisijo, naj sodelujeta pri zagotavljanju 
razpoložljivosti učinkovitega mehanizma pritožb proti neskladnostim in naj na primer 
uporabita Poročilo o človekovem razvoju Programa Združenih narodov za razvoj (UNDP) 
kot podlago za oceno konkretnih meril in ukrepov;

12. poziva Komisijo, naj ima pri ocenjevanju usklajenosti politik za razvoj jasna merila in 
kazalnike, kot so na primer kazalniki trajnostnega razvoja;

13. meni, da v primeru, če ukrepi in merila v okviru razvojne politike Evropske unije kršijo 
načela in cilje člena 208 Lizbonske pogodbe, to pomeni kršitev pogodbenih obveznosti;

14. poziva k ukinitvi izvoznih subvencij ne glede na uspešen zaključek kroga pogajanj v 
Dohi, da bi preprečili damping izdelkov iz EU na trgih držav v razvoju in gospodarsko 
izgubo, ki je s tem povzročena;
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15. zahteva občutno zmanjšanje carinskih tarif za uvoz iz vseh držav v razvoju in poziva 
Komisijo, naj se v zvezi z uvoznimi tarifami EU spoštujejo mednarodno dogovorjeni 
delovni in okoljski standardi in naj se izdelke pravične trgovine oprosti vseh uvoznih 
dajatev;

16. poziva Komisijo, naj iz sedanjih sporazumov o prosti trgovini in pogajanj glede 
sporazumov o gospodarskem partnerstvu izvzame vsako zahtevo državam v razvoju za 
pristop k Mednarodni konvenciji o varstvu novih sort rastlin, ki omejuje dostop do biotske 
raznovrstnosti za avtohtone skupnosti in njeno ohranjanje;

17. poziva Komisijo, naj pri pogajanjih v zvezi s Sporazumom o gospodarskem partnerstvu 
(SGP) umakne sedanji pristop s Sporazumom o trgovinskih vidikih pravic intelektualne 
lastnine plus (TRIPS-plus), da lahko države v razvoju v okviru domačih programov 
javnega zdravja zagotavljajo zdravila po dostopni ceni;

18. pozdravlja mehanizme za izboljšanje usklajenosti politik znotraj Komisije, kot so 
posvetovanje med službami, ocena učinkov, presoja vplivov na trajnostni razvoj in 
medsektorska skupina za podporo kakovosti; vendar zahteva, naj GD za razvoj pojasni 
merila, uporabljena pri odločanju za zavrnitev neskladnih političnih pobud, ter poziva k 
večji preglednosti v zvezi z rezultati posvetovanj med službami; poleg tega zahteva, da bi 
moral Evropski parlament in države v razvoju tesneje sodelovati v teh mehanizmih;

19. poziva Komisijo, naj prične z oceno učinka prej, tj. preden bo proces priprave političnih 
pobud že zelo napredoval, in naj ta temelji na z dokazi podkrepljenih študijah; poziva 
Komisijo, naj vključi rezultate ocene učinka v regionalne in nacionalne strateške 
dokumente instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (DCI);

20. poziva Komisijo, naj Evropski parlament vključi v proces priprave poročila o usklajenosti 
politik za razvoj, npr. glede vprašalnika, boljšega časovnega razporeda in upoštevanja 
samoiniciativnih poročil Parlamenta;

21. poziva Komisijo, naj vključi delegacije Evropske unije v svoje delo za usklajenost politik 
za razvoj z imenovanjem kontaktnih točk za usklajenost politik za razvoj v vsaki 
delegaciji, da bi opazovali vpliv politike EU na ravni držav partneric; poziva, naj se 
usklajenost politik za razvoj vključi v usposabljanje osebja;

22. poziva Komisijo, naj komisarju za razvoj podeli izključno pristojnost za načrtovanje 
programov in izvajanje pomoči v vseh državah v razvoju;

23. predlaga, naj se usklajenost politik za razvoj vključi v vmesni pregled instrumenta za 
financiranje razvojnega sodelovanja, še posebno v ustrezne tematske programe;

24. poziva, naj se določene zaveze v zvezi z usklajenostjo politik za razvoj vključijo v vse 
delovne programe predsedstva;

25. predlaga Svetu, naj izboljša delovanje sedanjih struktur za skladnejše delovanje politik za 
razvoj, na primer z več skupnimi sejami delovnih skupin in javno dostopnim programom;

26. sklene, da bo pripravil dvoletno poročilo o usklajenosti politik za razvoj; sporoča vsem 
odborom, naj pripravijo poročila, ki obravnavajo razvojno perspektivo njihovega odbora;
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27. spodbuja sedanje skupne parlamentarne skupščine, kot je na primer Skupna parlamentarna 
skupščina AKP-EU, naj imenujejo stalne poročevalce za usklajenost politik za razvoj in 
pripravijo letno poročilo o usklajenosti politik za razvoj za ugotavljanje neskladnosti 
politik;

28. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Usklajenost politik pomeni, da morajo biti vsa področja politik EU oblikovana tako, da 
podpirajo razvojne potrebe držav v razvoju. Čeprav je EU zavezana k usklajenosti politik za 
razvoj, pa spodnji primeri kažejo, da njene politike na različne načine onemogočajo razvojne 
cilje.

− Trgi držav v razvoju so preplavljeni z močno subvencioniranimi evropskimi izdelki, kar 
slabi njihovo gospodarsko in socialno infrastrukturo, zaostruje podhranjenost in 
pomanjkanje hrane, krajevne kmete pa izpostavlja strukturni revščini ter vedno večji 
odvisnosti od zunanje pomoči.

− Več držav, med njimi tako Malezija, Indonezija in Kolumbija kot tudi številne afriške 
države, je velike površine svojih kmetijskih zemljišč namenilo proizvodnji biogoriva, da 
bi zadostile potrebam EU po obnovljivi energiji, na račun varne preskrbe s hrano in 
biotske raznovrstnosti.

− Množično prisvajanje zemljišč za biogorivo resno ogroža preživetje malih kmetov. V 
severni Gani so za plantaže jatrofe posekali prek 10.000 hektarjev; v Tanzaniji so za 
proizvodnjo biogoriva namenili 60 % rodovitne zemlje; v Senegalu potekajo pogajanja 
za 50.000–200.000 hektarjev, čeprav vse te države ne proizvedejo dovolj hrane za kritje 
lokalnih potreb potrošnikov.

− Dokument „Globalna Evropa: Konkurenca v svetu“ s trgovinsko strategijo EU kaže, da 
dvostranske in regionalne strategije politike proste trgovine pospešujejo dostop EU do 
trgov surovin držav v razvoju, vključno s kmetijskimi proizvodi s tem, ko jih odpirajo 
velikim evropskim podjetjem v škodo malih kmetov in mlade gospodarske panoge.

− Dostop do trgov EU je za države v razvoju v praksi omejen na izvoz surovin, ki so manj 
obdavčene v primerjavi s predelanim blagom. Ta politika ohranja države v razvoju v 
njihovi vlogi dobaviteljev surovin za industrijo EU.

− Finančna liberalizacija, vključno s špekulativnimi in nestabilnimi finančnimi tokovi, 
nad katerimi države v razvoju skoraj nimajo nadzora, je ustvarila precejšnjo nestabilnost 
na mednarodni ravni in ima uničujoč učinek na gospodarstva držav v razvoju.

− Z različnimi sporazumi o pridružitvi in prosti trgovini, o katerih potekajo pogajanja, se 
na neodgovoren način tvega, da pride do liberalizacije bančnega in finančno-
storitvenega sektorja, in ogroža že tako obubožane skupnosti s tveganimi finančnimi 
produkti, špekulacijo, utajo davkov itn.

− Evropska komisija je leta 2009 ponovno uvedla izvozne subvencije za mlečne izdelke, 
ki se v glavnem izvažajo v države AKP, medtem ko trgi revnih držav niso deležni 
zaščite. Cene mleka na svetovnem trgu so na primer višje od cen mleka v državah AKP 
in visoka nihanja cen znatno vplivajo na krajevne kmete in mlečno industrijo (vključno 
z vedno večjo odvisnostjo od izvoza in spodkopavanjem lokalnih cen). V Nigeriji, kjer 
je 80 % populacije živinorejcev, se je uvoz mlečnih izdelkov od leta 1996 povečal za 
štirikrat, pri čemer delež EU predstavlja 65 % uvoza.

− EU kot pomembna izvoznica orožja izvaža ali omogoča pošiljanje orožja prek svojih 
meja. Medtem ko EU zagotavlja trajne zneske za razvojno pomoč, posredno ali 
neposredno izvaža orožje v tiste države, ki iz razvojnih skladov črpajo milijone 
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(petnajsterica držav EU za razvojne sklade letno nameni okoli 70 milijard eurov, 
medtem ko doseže vrednost izvoza orožja EU letno okoli 360 milijard eurov).

− Po novih Sporazumih o partnerstvu v ribiškem sektorju se bo prekomerno izkoriščanje 
staležev rib nadaljevalo, saj velikokrat primanjkuje zanesljivih znanstvenih podatkov za 
določitev največjega trajnega dovoljenega ulova. Krajevni ribiči nimajo prednostnega 
dostopa do ribolovnih območij in bodo tudi v prihodnje oškodovani s strani finančno 
subvencionirane konkurence evropskih ladij. V tem primeru je krajevna pridelovalna 
industrija, ki ima najvišjo potencialno dodano vrednost v proizvodni verigi, deležna 
malo pomoči.

− EU je na svojo politično agendo prednostno uvrstila trajnostni razvoj, problematiko 
krčenja gozdov in s tem povezano izginjanje biotske raznovrstnosti, podnebne 
spremembe in zmanjševanje revščine. Prilagoditev Akcijskega načrta izvrševanja 
zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov (FLEGT) vključuje vse 
elemente usklajenega političnega pristopa, ki vodijo k trajnostnemu razvoju. Vendar pa 
EU pri uresničevanju teh zavez ne kaže pretiranega napredka. Sedanje izvajanje načrta 
FLEGT ne bo povzročilo očitne spremembe pri spopadanju z nelegalno in uničujočo 
sečnjo.

− EU emisij ne zmanjšuje dovolj, da bi dosegla cilj in globalno segrevanje zmanjšala za 
2 °C in segrevanje podnebja bo najprej in najbolj prizadelo države v razvoju. Države 
EU bi morale znižati do 70 % svojih emisij in do sedaj je bilo narejeno premalo za 
financiranje ukrepov proti podnebnim spremembam ter za sodelovanje pri prenosu 
tehnologij z najmanj razvitimi državami (večina projektov mehanizma čistega razvoja 
poteka z državami v vzponu, kot je na primer Kitajska).

− Samo po podatkih iz medijev je število tistih, ki so od leta 1988 umrli vzdolž mej EU, 
doseglo 14.794. Istočasno se je proračun Evropske agencije za upravljanje in operativno 
sodelovanje na zunanjih mejah držav članic EU (FRONTEX) med letoma 2007 in 2009 
podvojil. Sredstva iz proračuna EU, namenjena nedovoljenemu priseljevanju, so se v 
enakem obdobju povečala šestkrat. Naj z nekaj primeri ponazorimo, kako pomembna je 
postala ta politika: države članice EU so leta 2007 opravile 174.275 izgonov; 27 držav 
članic EU je leta 2008 zabeležilo skoraj 240.000 prosilcev za azil ali 480 prosilcev na 
milijon prebivalcev; Do 73 % prošenj je bilo zavrnjenih in samo 24.425 prosilcem za 
azil (13 %) je bil dodeljen status begunca, 18.560 (10 %) subsidiarna zaščita in 8.970 
(5 %) dovoljenje za bivanje iz humanitarnih razlogov.

Seznam ni popoln in navedli bi lahko še veliko več primerov neskladnosti. Čeprav se je 
proces za usklajenost politik za razvoj začel že leta 2005, ni pravega napredka. Položaj se ne 
bo izboljšal, če se bodo reševali samo posamezni primeri: mnogo predstavljenih neskladnosti 
je del sistema. Kratkoročni interesi EU velikokrat prevladajo nad dolgoročnimi interesi in 
razvojnimi cilji.

Splošni cilj poročila je obravnavati prevladujoče neskladnosti in opozoriti na strukturne 
težave v zvezi z usklajenostjo politik za razvoj. Poleg tega je želel poročevalec dvigniti 
ozaveščenost o usklajenosti politik znotraj EP, zato je vključil nekaj zavez Parlamenta.

In nazadnje, eden ključnih predlogov poročila je predlog za mehanizem pritožb, ki bi lahko 
služil kot osrednja točka usklajenosti politik za razvoj v EU za prejem pritožbe in pripravo 
neodvisnih poročil o neusklajenosti politik. Poročevalec predlaga, naj se na to mesto imenuje 
varuha človekovih pravic, kar bo omogočilo rabo obstoječih struktur. Če evropska uprava, v 
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tem primeru v glavnem Komisija, ne ukrepa v skladu z zakonom ali krši človekove pravice, to 
pomeni vsaj nepravilnost, ki jo evropski varuh človekovih pravic lahko preiskuje – tudi na 
lastno pobudo, kot izrecno navaja člen 228(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije. Zaradi 
ene takih preiskav na lastno pobudo je bil na podlagi sklepov, ki so jih sprejeli Svet, Komisija 
in kasneje Parlament, sprejet predpis o dostopu javnosti do dokumentov EU.

Poleg tega bi kršitev zakona in človekovih pravic hkrati jasno pokazala na tisto obliko 
neskladnosti, ki se jim sporočila Komisije skušajo izogniti. Nenazadnje pa bi bila v nasprotju 
s cilji in načeli, ki urejajo razvojno politiko Unije, kot je utemeljeno v členu 209 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije.

Pristojnosti varuha ne bi bile v nasprotju z vlogo nacionalnih nadzornih organov v državah v 
razvoju, saj je njegov mandat omejen na institucije in organe Evropske unije – kar je nad 
mandatom in pristojnostmi nacionalnih nadzornih organov.

Spremembe mandata varuha človekovih pravic ne bi bile potrebne. Varuh se je javno zavezal, 
da bo uporabil svojo pristojnost izvajanja preiskave na lastno pobudo, če bi bil status 
pritožnika edini razlog, zakaj je sicer dopustna pritožba opredeljena kot nedopustna. Drug 
primer je Odbor za peticije Evropskega parlamenta, ki lahko obravnava peticije oseb, ki 
nimajo stalnega prebivališča v državi članici in niso državljani ene od njih, vendar k temu ni 
zavezan.

Če varuh kot odgovor na poseben poziv Parlamenta izjavi, da je pripravljen uporabiti svojo 
pristojnost izvajanja preiskave na lastno pobudo, ko prejme pritožbo o pomanjkljivi skladnosti 
– z ustreznimi cilji, principi in kriteriji – v zvezi z ukrepi EU na področju razvojne politike, to 
ne pomeni, da bo varuh zavezan k rabi teh pooblastil za preiskovanje pritožb v zvezi z 
drugimi zadevami.

In nazadnje, podobna ureditev je že vzpostavljena: na protokol o soglasju med Evropsko 
investicijsko banko in varuhom je prvič opozoril Evropski parlament v Sbarbatijevem 
poročilu o letnem poročilu Evropskega varuha človekovih pravic za leto 20061in sicer z 
dvema predlogoma sprememb Margrete Auken2
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2 toplo pozdravlja dejstvo, da je Evropski varuh človekovih pravic izrazil namen, da bo obravnaval dejavnosti 
odobritev kreditov s strani Evropske investicijske banke zunaj EU in uporabil svojo pristojnost izvajanja 
preiskave na lastno pobudo, ter poudarja, da bo moral varuh človekovih pravic ovrednotiti in zagotoviti notranjo 
zmogljivost obravnavanja zadevnih pritožb;
poziva varuha človekovih pravic, naj pretehta možnost sprejetja protokola o soglasju z Evropsko investicijsko 
banko o načinih sodelovanja med institucijami v zvezi z izvajanjem pristojnosti varuha človekovih pravic, da 
preiskuje pritožbe v zvezi s slabim upravljanjem pri dejavnostih Evropske investicijske banke, ter meni, da bi 
bila le-ta najprimernejši subjekt za dejavno obveščanje državljanov, ki jih zadevajo finančni projekti banke, o 
možnosti pritožbe varuhu človekovih pravic, tudi kadar gre za državljane tretjih držav, ki prebivajo izven EU;


