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POBUDE

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

1. odobrava, da je postopek razrešnice bolj osredotočen na večjo uspešnost, saj bo mogoče 
tako z denarjem davkoplačevalcev Unije doseči čim boljše rezultate; v zvezi s tem 
spodbuja Komisijo, naj okrepi prizadevanja ter izboljša zbiranje povratnih informacij v 
ocenjevalnem ciklu, da bodo lahko praktične izkušnje in priporočila iz ocen v čim večji 
meri prispevala k sprejemanju boljših odločitev ter boljšemu načrtovanju in izvajanju 
pomoči Unije;

2. je zelo zaskrbljen, ker je v proračunu za leto 2013, ki ga upravlja generalni direktorat 
Komisije za razvoj in sodelovanje (GD DEVCO), zmanjkalo za 293 milijonov EUR 
sredstev za plačila in ker je bil ta primanjkljaj zaradi prepozne odobritve dodatnih 
sredstev prenesen v naslednje leto, tako da se je proračunska situacija na področju plačil v 
letu 2014 še zaostrila;

3. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je neskladje med mednarodnimi zavezami Unije, njenim 
velikopoteznim političnim okvirom in novimi orodji (kot so razvojni program po letu 
2015 in instrumenti za zunanje financiranje za obdobje 2014–2020) na eni strani ter na 
drugi strani njeno nezmožnostjo, da bi zlasti na področju humanitarne pomoči izpolnila 
svoje obveznosti do svetovnih partnerjev in drugih organov, saj primanjkuje sredstev za 
plačila, vse večje;

4. meni, da to ne prinaša samo zelo velikega političnega tveganja in tveganja za ugled in 
verodostojnost Unije kot najpomembnejše svetovne donatorke, temveč utegne ogroziti 
tudi javnofinančno stabilnost partnerskih držav, saj bo povzročilo velik finančni 
primanjkljaj v njihovih proračunih; se boji, da utegne to neskladje postati zelo očitno v 
letu 2015, ko raven uradne razvojne pomoči še zdaleč ne bo dosegla skupnega cilja, ki 
znaša 0,7 % BND Unije do konca leta;

5. poudarja, da je bilo leto 2013 že drugo zaporedno leto, ko je humanitarna pomoč iz 
proračuna Unije zaradi velikega števila humanitarnih kriz, ki so povzročile hudo človeško 
trpljenje, presegla 1,3 milijarde EUR v obveznostih; obžaluje posledice, ki jih je 
pomanjkanje denarja za plačila v tem kriznem letu imelo za dejavnosti GD ECHO, saj 
slednjih ne bi bilo mogoče izvajati, če urniki izplačil ne bi bili prilagojeni, zaradi česar je 
bilo ob koncu leta v naslednje proračunsko leto prenesenih za 160 milijonov EUR 
zaostalih plačil; poziva Svet, naj se drži načrta plačil, o katerem se je dogovoril s 
Parlamentom;

6. obžaluje škodo, ki jo je ugled Unije že utrpel zaradi teh priložnostnih ukrepov, in 
opozarja na paradoks, da se je po eni strani število humanitarnih kriz po svetu v zadnjih 
letih povečalo in da je Unija sprejela operativne ukrepe za učinkovito ukrepanje ob 
nenadnih izbruhih kriz (kot je odprtje koordinacijskega središča za odzivanje v izrednih 
razmerah maja 2013), po drugi strani pa primanjkuje sredstev za plačila; je zaskrbljen, da 
se utegne položaj v letu 2014 še zaostriti, če proračun ne bo ustrezno povečan;
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7. je seznanjen, da se je najverjetnejša stopnja napake za plačila na področju zunanjega 
delovanja po ocenah Računskega sodišča zmanjšala (s 3,3 % v letu 2012 na 2,6 % v 
letu 2013); vseeno obžaluje, da ta stopnja še vedno presega prag pomembnosti, zaradi 
česar je generalni direktor EuropeAida izrazil zadržek in zaradi česar napake pri plačilih 
na področju zunanjega delovanja še vedno zahtevajo vso pozornost Parlamenta in 
takojšnje nadaljnje ukrepe Komisije;

8. z zanimanjem pričakuje prve rezultate akcijskega načrta GD DEVCO, ki je bil sprejet 
maja 2013 in naj bi izboljšal delovanje kontrolnih sistemov; poziva GD DEVCO, naj 
zlasti pospeši obdelavo nalogov za izterjavo (konec leta 2013 je od skupnega zneska 
550 milijonov EUR ostalo neizterjanih 310 milijonov EUR);

9. z zadovoljstvom ugotavlja, da stopnja preostalih napak v GD ECHO več let zapored ni 
dosegla praga pomembnosti (1,55 % v letu 2013);

10. se strinja s priporočili iz posebnega poročila Evropskega računskega sodišča o podpori 
EU za sanacijo po potresu na Haitiju1, predvsem s sprejetjem skupne strategije DEVCO-
ECHO, s katero bi okrepili povezanost in sinergije med njunimi dejavnostmi, in poziva 
Komisijo, naj ta priporočila začne izvajati pri vseh tekočih in prihodnjih dejavnostih v 
okviru obnove po nesreči ali nestabilnih razmer; poziva Komisijo, naj sozakonodajalce 
obvesti o proračunskih ali pravnih omejitvah, ki so po potresu ovirale učinkovito 
izvajanje podpore za sanacijo na Haitiju;

11. ugotavlja, da se je v letu 2013 še naprej spodbujala uporaba inovativnih finančnih 
instrumentov, zlasti združevanja nepovratnih sredstev in posojil, Unija pa je prek 
regionalnih mehanizmov kombiniranega financiranja2 tako prispevala skoraj 
400 milijonov EUR, od česar je bilo 55 % dodeljenih energetskemu sektorju, predvsem 
52 naložbenim projektom v skupni vrednosti 7,2 milijarde EUR;

12. zaskrbljeno ugotavlja, da se kombiniranje v energetskem sektorju osredotoča predvsem 
na velike projekte, manj poudarka pa namenja lokalnim energetskim rešitvam; poziva 
Unijo, naj pri vzpostavitvi energetske infrastrukture, s katero bi do leta 2030 vsem 
zagotovili splošni dostop do energije, ne uporablja pristopa od zgoraj navzdol, temveč naj 
upošteva, da obsežne infrastrukture morda niso primerne za gospodarsko in socialno 
strukturo vseh držav in revnim ne zagotavljajo dostopa do energije ter da so v tem 
primeru običajno primernejši in učinkovitejši manjši, decentralizirani in od omrežja 
ločeni energetski viri;

13. poudarja, da Računsko sodišče v posebnem poročilu št. 16 (2014) o uporabi kombiniranja 
ugotavlja, da za več kot polovico pregledanih projektov ni bilo dovolj dokazov za to, da 

                                               
1 Posebno poročilo št. 13/2014: Podpora EU za sanacijo po potresu na Haitiju. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_13/QJAB14013ENC.pdf
2 EU ima naslednje mehanizme kombiniranega financiranja: investicijski sklad za sosedstvo (NIF), 

investicijski sklad za Srednjo Azijo (IFCA), investicijski sklad za Latinsko Ameriko (LAIF), investicijski 
sklad za Azijo (AIF), investicijski sklad za Pacifik (IFP), investicijski sklad za karibske države (CIF), sklad 
za evro-sredozemske naložbe in partnerstvo (FEMIP), skrbniški sklad EU-Afrika za infrastrukturo (EU-
AITF) in globalni sklad za energetsko učinkovitost in obnovljivo energijo (GEEREF). Pobuda „Energija za 
vse“ je svetovna pobuda pod okriljem OZN s pomembnim instrumentom za kombiniranje, v katerega je EU 
prispevala v letu 2013. 
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so bila nepovratna sredstva upravičena, za številne izmed njih pa je bilo mogoče sklepati, 
da bi bile naložbe opravljene tudi brez prispevka Unije; prav tako poudarja, da so 
tveganja pri kombiniranju v nekaterih državah tretjega sveta, ki imajo omejena sredstva 
za odplačevanje dolga, zlasti v podsaharski Afriki in Karibih, povzročila dolžniški balon; 
v skladu s tem poziva Evropsko komisijo, naj glede na to, da je izrazila željo po 
precejšnji razširitvi uporabe kombiniranja v prihodnjih letih, začne izvajati priporočila iz 
posebnega poročila Računskega sodišča o uporabi kombiniranega financiranja ter oceni 
mehanizme kombiniranja posojil in nepovratnih sredstev, zlasti z vidika razvoja ter 
finančne dodatnosti, preglednosti in odgovornosti;

14. opozarja, da kombinirano financiranje Unije ne bi smelo v nobenem primeru služiti kot 
izgovor za zmanjševanje uradne razvojne pomoči; pozdravlja udeležbo Parlamenta v 
platformi EU za kombinirano financiranje pri zunanjem sodelovanju (EUBEC), katere 
namen je oblikovati priporočila in smernice za še učinkovitejše izvajanje pomoči, ki jo 
EU ponuja prek te oblike financiranja v skladu z mednarodno dogovorjenimi cilji v 
agendi o učinkovitosti pomoči, zlasti ključnih načelih lastništva, uskladitve, 
harmonizacije in vzajemne odgovornosti; zlasti priporoča, da se, kadar kombiniranje 
ponuja priložnost za podporo dejavnostim velikih družb iz Unije, ki delujejo v tujini (s 
čimer odstopajo od razvojnih ciljev), Parlament ustrezno obvešča o predlogih projektov, 
ki naj bi se financirali z instrumenti kombiniranja, še preden operativni odbori sprejmejo 
odločitev opominja, da bi morali projekti, ki se financirajo s kombiniranjem, resnično 
prispevati k zmanjševanju revščine in spoštovati načela razvojne učinkovitosti; poziva 
Komisijo, naj kombinirano financiranje uporablja samo v primerih, ko je izkazana 
njegova dodana vrednost, kot je opozorilo Računsko sodišče1;

15. ugotavlja, da je bila proračunska podpora v letu 2013 pomembna oblika pomoči pri 
izvajanju razvojne politike Unije, saj je njen delež znašal 27,3 % skupnih obveznosti; je 
zadovoljen, da sta ustanovitev usmerjevalnega odbora za proračunsko podporo in 
izvajanje nove politike proračunske podpore2 od 1. januarja 2013 pozitivno vplivala na 
izvedbo transakcij proračunske podpore GD DEVCO v letu 2013;

16. je zaskrbljen, ker v letu 2013 ni bil dosežen niti en ključni kazalnik uspešnosti za 
učinkovitost revizijskega sistema; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je delež finančnih 
revizij po naročilu Komisije, za katere so zunanji revizorji izdali mnenje brez pridržka, 
zmanjšal s 53 % v letu 2012 na 44 % v letu 2013; spodbuja GD DEVCO, naj sprejme vse 
potrebne ukrepe, da bi izboljšal kakovost in učinkovitost revizijskih sistemov, zlasti v 
zvezi s kodiranjem podatkov in uresničevanjem revizijskih načrtov;

17. poziva GD DEVCO, naj visoko število kritičnih in zelo pomembnih priporočil službe za 
notranjo revizijo, oddelka za notranjo revizijo in Računskega sodišča, ki šest mesecev po 

                                               
1 Evropsko računsko sodišče, „Uspešnost kombiniranja nepovratnih sredstev regionalnih naložbenih 

instrumentov s posojili finančnih institucij pri podpori zunanjim politikam EU“, posebno poročilo št. 16, 
2014.

2 Smernice za proračunsko podporo, Evropska komisija, september 2012. 
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-budget-support-guidelines-201209_en_2.pdf
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prvotnem roku1 še vedno niso bila uresničena, do konca leta 2014 zmanjša pod ciljni prag 
15 %;

18. z zanimanjem pričakuje podrobne rezultate ocene delovne obremenitve na sedežu, kar bo 
vplivalo na izvajanje politike kadrovskih rezov v obdobju 2014–2017; je zaskrbljen, ker 
sta bila premajhno število zaposlenih in zapiranje delovnih mest večkrat navedena kot 
glavna razloga za to, da ključni kazalniki uspešnosti v delegacijah2 niso bili doseženi, 
razporejanje in mobilnost zaposlenih pa sta znova obveljala kot najmanj učinkovit 
standard za notranji nadzor3; poziva Komisijo, naj zagotovi, da predlagano krčenje števila 
zaposlenih ne bo imelo negativnih posledic za pogostost napak pri transakcijah, 
fiduciarno tveganje, dolžino plačilnih rokov, število obiskanih projektov in raven 
zadovoljstva zaposlenih;

19. je zaskrbljen zaradi posledic zmanjšanja števila pogodb, ki se bodo upravljale, kar je GD 
DEVCO navedel kot skupni cilj, saj se bo zato zmanjšalo število pomembnejših 
dejavnosti, manjše in lokalne nevladne organizacije pa bodo prikrajšane, čeprav bi lahko 
imele pomembno primerjalno prednost zaradi specializacije in lokalnega strokovnega 
znanja; meni, da je to zelo kratkovidno in da bi lahko škodovalo uspešnosti razvojne 
politike Unije, saj se bosta zato zmanjšali raznolikost in specializacija izvedbenih 
partnerjev.

                                               
1 Letno poročilo o dejavnostih GD DEVCO za leto 2013, stran 114.
2 Letno poročilo o dejavnostih GD DEVCO za leto 2013, priloge, strani 633–636.
3 Letno poročilo o dejavnostih GD DEVCO za leto 2013, stran 185.
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