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POBUDE 

Odbor za razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, 

da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker ima agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 transformacijski potencial in določa 

celovite, ambiciozne, nedeljive in medsebojno povezane cilje za izkoreninjanje 

revščine, boj proti diskriminaciji in spodbujanje blaginje, okoljske odgovornosti, 

socialnega vključevanja in spoštovanja človekovih pravic ter za krepitev miru in 

varnosti; ker je za te cilje potrebno takojšnje ukrepanje za njihovo popolno in dejansko 

uresničevanje; 

B. ker Komisija še ni oblikovala celovite strategije za izvajanje Agende 2030, v kateri bi 

zajela tudi področja notranje in zunanje politike in podroben časovni načrt do leta 2030, 

kot je Evropski parlament pozval v svoji resoluciji o nadaljnjih korakih in pregledu 

Agende 20301, in še ni popolnoma prevzela vloge splošnega usklajevanja ukrepov, 

sprejetih na nacionalni ravni; ker sta učinkovita strategija izvajanja in mehanizem za 

spremljanje in pregled poglavitnega pomena za uresničevanje ciljev trajnostnega 

razvoja;  

C. ker podnebne spremembe niso samostojen okoljski problem, temveč po podatkih OZN2 

eden največjih izzivov našega časa in resno ogrožajo trajnostni razvoj, obenem pa 

njihove močno razširjene, neprimerljive posledice nesorazmerno bremenijo najrevnejše 

in najranljivejše ter povečujejo razlike med državami in znotraj njih; ker je za uspešno 

uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja bistveno čimprejšnje ukrepanje proti 

podnebnim spremembam;  

D. ker je financiranje za cilje trajnostnega razvoja velik izziv, za katerega je potrebno 

svetovno partnerstvo ter uporaba vseh oblik financiranja (domači, mednarodni, javni, 

zasebni in inovativni viri) in nefinančnih sredstev; ker lahko zasebni viri dopolnijo 

javno financiranje, ne morejo pa ga nadomestiti; 

E. ker je učinkovita uporaba domačih virov nepogrešljiv dejavnik pri doseganju ciljev 

Agende 2030; ker države v razvoju še posebej prizadene utaja davkov od dohodkov 

pravnih oseb in izogibanje davkom; 

F. ker je za spodbujanje trajnostnega razvoja potrebna odpornost, ki bi jo bilo treba 

spodbujati z večplastnim pristopom k zunanjemu delovanju EU in spoštovanjem načela 

usklajenosti politik za razvoj; ker imajo politike držav članic in EU namerne in 

nenamerne učinke na države v razvoju, cilji trajnostnega razvoja pa so edinstvena 

priložnost za večjo skladnost in pravičnejše politike v odnosu do teh držav; 

G. ker je mednarodna trgovina lahko pomemben dejavnik razvoja in gospodarske rasti in 

ker velik delež uvoza v EU prihaja iz držav v razvoju; ker je v Agendi 2030 priznano, 

da je trgovina sredstvo za doseganje ciljev trajnostnega razvoja; 

H. ker spoprijemanje z izzivom migracij in zahtevami naraščanja svetovnega prebivalstva 

                                                 
1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. maja 2016. Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0224.  
2 https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-13/ (Ni na voljo v slovenščini)  

https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-13/
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bistvenega pomena za doseganje trajnostnega razvoja; ker je v Agendi 2030 poudarjeno, 

da so migracije potencialno gonilo razvoja; ker člen 208 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije (PDEU) določa, da je glavni cilj razvojne politike EU izkoreninjenje revščine; 

1. poziva Komisijo, naj pripravi ambiciozno krovno strategijo, ki bo povezala obstoječe 

pobude, določila nove prednostne naloge na podlagi obsežne analize pomanjkljivosti v 

obstoječih politikah in njihovem izvajanju ter na podlagi sinergije in neskladnosti med 

temi politikami in ki bo predvidela tudi smernice za institucije EU in države članice pri 

izvajanju, spremljanju in pregledu Agende 2030; ker je to treba doseči ob zagotavljanju, 

da bodo notranje in zunanje politike Evropske unije v skladu z Agendo 2030, in ne 

čakati, da se bo najprej iztekla strategija Evropa 2020; 

2. poziva Komisijo in države članice, naj zastavijo jasen, konkreten, podroben in 

ambiciozen načrt za izvajanje Agende 2030 s konkretnimi cilji, zavezujočimi roki in 

metodologijo za usklajevanje med EU in njenimi državami članicami; poudarja, da bi se 

moral načrt opirati na pregleden in trden okvir spremljanja, prevzemanja odgovornosti 

in pregleda v tesnem sodelovanju z Evropskim parlamentom in civilno družbo; 

poudarja, da bi moral temeljiti tudi na celovitem sklopu ocenljivih kvantitativnih in 

kvalitativnih kazalnikov, ki bi zajemal človekove pravice ter družbene, gospodarske in 

okoljske dejavnike in se ne bi zanašal samo na tradicionalne kazalnike, kot je BDP, saj 

ne odražajo neenakosti ali degradacije okolja;  

3. opozarja, da je pomembno osnovno načelo Agende 2030, da nihče ne sme biti 

zapostavljen; poziva Komisijo in države članice, naj odločno ukrepajo za odpravo 

neenakosti v državah in med njimi, saj povečuje učinek drugih svetovnih izzivov in 

ovira napredek na področju trajnostnega razvoja; poziva Komisijo in države članice, naj 

v svojih politikah spodbujajo raziskave in razdruževanje podatkov, da bi najbolj ranljive 

in marginalizirane zares vključile in jih postavile visoko na dnevni red; 

4. poudarja, da bi moral biti naslednji večletni finančni okvir zasnovan tako, da bo 

omogočal izvajanje strategije EU in izvedbeni načrt za Agendo 2030 in da bo zagotovil 

znatno prispevanje EU k izvajanju Agende 2030 po svetu; poziva Komisijo, naj 

zagotovi, da bo naslednji večletni finančni okvir vključil prednostne naloge na področju 

trajnostnega razvoja skozi ves proračun EU in prek vseh finančnih instrumentov 

namenil zadostna finančna sredstva, da bo EU lahko do leta 2030 izpolnila svoje 

obveznosti; 

5. pozdravlja poročilo visoke delovne skupine generalnega sekretarja Združenih narodov o 

dostopu do zdravil in poziva Komisijo, naj predlaga izvajanje priporočil te skupine na 

ustreznih področjih politike, da se podpre tretji cilj trajnostnega razvoja – zagotoviti 

zdravje in dobro počutje za vse; 

6. poudarja, da je uradna razvojna pomoč poglavitni instrument za uresničevanje Agende 

2030, za odpravljanje vseh oblik revščine in boj proti neenakosti, obenem pa poudarja, 

da zgolj razvojna pomoč ni dovolj za odpravo revščine v državah v razvoju; poudarja, 

da je treba uveljavljati instrumente, ki spodbujajo večjo odgovornost, na primer 

proračunsko podporo; poziva EU in njene države članice, naj se nemudoma ponovno 

zavežejo cilju, da bodo za uradno razvojno pomoč namenile 0,7 % bruto nacionalnega 

dohodka, in naj pripravijo časovni načrt za postopno povečevanje uradne razvojne 

pomoči do tega deleža; opozarja na zavezo EU, da bo vsaj 20 % uradne razvojne 
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pomoči namenila človekovemu razvoju in družbenemu vključevanju, in prosi za 

obnovljeno zavezanost temu cilju; poziva Komisijo, naj izpolni priporočilo odbora 

OECD za razvojno pomoč (DAC), da bi v skupni zavezi glede uradne razvojne pomoči 

dosegli letni povprečni delež subvencij v višini 86 %; poziva, naj se uradna razvojna 

pomoč zaščiti pred preusmerjanjem in naj se spoštujejo mednarodno dogovorjena 

načela razvojne učinkovitosti, tako da se ohrani temeljni cilj uradne razvojne pomoči, 

namreč izkoreninjenje revščine, s posebnim poudarkom na najmanj razvitih državah in 

nestabilnih območjih; opozarja, da je treba v širši razvojni agendi preseči odnos 

donator-prejemnik;  

7. poudarja, da so znanost, tehnologija in inovacije poglavitno orodje za uresničevanje 

ciljev trajnostnega razvoja, saj so osnova družbenega in gospodarskega razvoja in lahko 

prinesejo življenjsko pomembne rešitve pri reševanju svetovnega bremena bolezni, 

povezanih z revščino, in zapostavljenih bolezni; poziva Komisijo in države članice, naj 

izboljšajo finančno in politično okolje za spodbujanje znanosti, tehnologije in inovacij z 

razvojnim sodelovanjem; 

8.  poziva Komisijo in države članice, naj potrdijo svojo zavezanost skladnosti politik za 

razvoj kot pomembnemu prispevku k širši skladnosti politik za trajnostni razvoj, saj je 

oboje izredno pomembno za uspešno uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja; 

predvsem poudarja, da morajo biti vse politike EU, zlasti trgovinska, davčna, 

migracijska, kmetijska in energetska, skladne s členom 208 PDEU in ne smejo 

spodkopavati človekovih pravic ali zmožnosti tretjih držav za doseganje trajnostnega 

razvoja; poudarja, da je treba okrepiti mehanizme za usklajenost politik za razvoj in 

usklajenost politik za trajnostni razvoj v vseh institucijah in povsod v oblikovanju 

politik in tako zagotoviti, da bo zares spoštovano načelo skladnosti politike, in sicer z 

rednimi javnimi ocenami učinka in z uvedbo ustreznih mehanizmov za odgovornost, 

reševanje sporov in pravna sredstva;  

9. poziva EU in države članice, naj blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje 

učinkovito vključijo v razvojne politike; poudarja, da je treba spodbujati prenos 

tehnologije za energetsko učinkovitost in čiste tehnologije in podpirati naložbe v 

decentralizirane projekte malega obsega na področju obnovljivih virov energije, ločene 

od električnega omrežja; poziva EU, naj poveča pomoč za trajnostno kmetijstvo, da bi 

se bolje spoprijemali s podnebnimi spremembami, in sicer s ciljno usmerjeno podporo 

za male kmete, diverzificiranimi posevki ter kmetijsko-gozdarsko in kmetijsko-

ekološko prakso; 

10. poudarja, da ima visoki politični forum OZN pomembno vlogo pri spremljanju in 

pregledovanju ciljev trajnostnega razvoja, ter Komisijo in Svet poziva, naj upoštevata 

vodilno vlogo EU pri oblikovanju in izvajanju Agende 2030 ter se še pred visokim 

političnim forumom pod okriljem generalne skupščine OZN dogovorita o skupnih 

stališčih EU in skupnem poročanju EU na podlagi usklajenega poročanja držav članic in 

institucij EU; poziva Komisijo, naj v okviru bližnjega visokega političnega foruma 

povzame že obstoječe ukrepe in konkretne cilje trajnostnega razvoja, ki bodo 

pregledani; 

11. poziva, naj se v Evropskem parlamentu vzpostavi medodborski usklajevalni mehanizem 

z mandatom za nadzor in spremljanje izvajanja zavez EU iz Agende 2030; poudarja, da 
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si mora Parlament prizadevati za vzpostavitev tovrstnih struktur za usklajevanje (npr. 

letni pregled stanja na plenarnem zasedanju na podlagi poročil o napredku, skupina 

kontaktnih točk v vseh odborih ali namenska medskupina) in na najvišji možni ravni 

imenovati eno ali več oseb, odgovornih za usklajevanje prizadevanj; 

12. poudarja, da so vse tri razsežnosti trajnostnega razvoja – okoljska, gospodarska in 

socialna – neločljivo povezane in da je gospodarska trajnost bistvenega pomena za 

okolje; poudarja, da spodbujanje dobrega upravljanja, pravne države in človekovih 

pravic ni bistvenega pomena samo za socialno trajnost, temveč tudi za odgovorno rabo 

naravnih virov in za varstvo okolja; poziva Komisijo, naj spodbudi široko mednarodno 

sodelovanje, skupaj s tretjimi partnerji krepi odpornost in zmožnost prilagajanja na 

negativne učinke podnebnih sprememb, razvije trajnostne nizkoogljične poti v 

prihodnost in pospeši zmanjševanje emisij toplogrednih plinov na svetovni ravni v 

skladu s 13. ciljem trajnostnega razvoja in Okvirno konvencijo Združenih narodov o 

podnebnih spremembah;  

13. meni, da je podpiranje miru, varnosti in pravičnosti v državah v razvoju bistvenega 

pomena; poudarja, da je treba financiranje varnostnega področja, ki ni del uradne 

razvojne pomoči, zagotoviti iz drugih instrumentov, ne iz instrumenta za razvojno 

sodelovanje ali Evropskega razvojnega sklada niti iz drugih mehanizmov, ki se napajajo 

iz njiju; 

14. je seznanjen z vlogo zasebnega sektorja pri izvajanju Agende 2030, zlasti lokalnih 

mikropodjetij ter malih in srednjih podjetij, saj je ta sektor odgovoren za prehod na 

trajnostne vzorce potrošnje in proizvodnje v Evropi in po svetu; ker lahko zasebni viri 

dopolnijo javno financiranje, ne morejo ga pa nadomestiti; poziva Komisijo, naj 

spodbuja zavezujoče obveznosti za odgovornost gospodarskih družb in preglednost ter 

tako zagotovi, da bo prispevek zasebnega sektorja popolnoma skladen z Agendo 2030, 

in sicer z upoštevanjem jasnih okoljskih in socialnih standardov ter standardov 

človekovih pravic in skladnostjo z načeli odgovornega financiranja in vodilnimi načeli 

OZN o podjetništvu in človekovih pravicah; opozarja, da je v zvezi s tem potrebna 

predhodna in naknadna ocena razvojnih rezultatov sodelovanja z zasebnim sektorjem;  

15. poudarja, da je za financiranje Agende 2030 odločil nega pomena poskrbeti za davčno 

pravičnost in preglednost, boj proti izogibanju davkom, odpravo nezakonitih finančnih 

tokov in davčnih oaz ter bolje upravljati javne finance, zagotoviti vzdržno gospodarsko 

rast in povečati uporabo domačih virov financiranja; poziva EU, naj vzpostavi program 

financiranja (DEVETAX 2030), s katerim bi namensko prispevala k vzpostavitvi 

davčnih struktur v tržnih gospodarstvih v vzponu in državam v razvoju pomagala 

oblikovati nove regionalne davčne urade; ponovno poziva, naj se uvede svetovni davek 

na finančne transakcije za rešitev svetovnih izzivov, na primer revščine, naj se razišče 

učinek prelivanja vseh državnih in evropskih davčnih politik na države v razvoju ter naj 

se pri sprejemanju zakonodaje na tem področju spoštuje načelo usklajenosti politik za 

razvoj; 

16. poudarja, kako pomembni so pravični in etični sporazumi o prosti trgovini, in poziva EU, 

naj svojo trgovinsko politiko oblikuje v skladu z Agendo 2030, obenem pa naj spoštuje 

politične pravice tretjih držav do urejanja in tako spodbuja trajnostni razvoj, človekove 

pravice, visoke socialne in okoljske standarde, trajnostno potrošnjo in regionalno 
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povezovanje ter se bojuje proti revščini, korupciji in neenakosti;  

17. se zaveda težav zaradi eksponentne rasti somestij in izzivov tega pojava za družbeno in 

okoljsko trajnost; poziva k uravnoteženemu regionalnemu razvoju in želi spomniti, da 

spodbujena gospodarska dejavnost na podeželju in v manjših mestih zmanjša 

migracijske težnje proti velikim urbanim somestjem ter tako olajša problematiko 

nenadzorovane urbanizacije in migracij; poudarja, da decentralizirane regionalne 

strukture spodbujajo kroženje omejenih hranil, kot je fosfor, od mest nazaj v kmetijsko 

proizvodnjo; 

18. poziva Komisijo, naj spodbuja trajnostne globalne vrednostne verige z uvedbo sistemov 

potrebne skrbnosti za podjetja, pri katerih bi bil poudarek na vsej dobavni verigi, s tem 

bi namreč spodbudila podjetja k odgovornejšim naložba in spodbodla učinkovitejše 

izvajanje poglavij prostotrgovinskih sporazumov o trajnosti, vključno z bojem proti 

korupciji, preglednostjo, bojem proti izogibanju davkom in z odgovornim ravnanjem 

podjetij; 

19. poziva Komisijo in države članice, naj prilagodijo svoj pristop k migracijam, da bi 

razvili migracijsko politiko, ki bo skladna z 10. ciljem trajnostnega razvoja bi temeljila 

na dejstvenem odnosu do migrantov in prosilcev za azil, in da bi ukrepali zoper 

ksenofobijo in diskriminiranje migrantov pa tudi vlagali v poglavitne dejavnike 

človeškega razvoja; ponavlja svoj pomislek, da bi nove politike in finančni instrumenti, 

s katerimi naj bi odpravili temeljne vzroke za nedovoljene in prisilne migracije, utegnili 

škodovati razvojnim ciljem, in poziva Evropski parlament, naj pridobi večjo nadzorno 

vlogo v zvezi s tem in tako zagotovi, da bodo nova orodja financiranja skladna s pravno 

podlago, načeli in zavezami EU, zlasti pa z Agendo 2030; zavrača zamisel, da bi bilo 

osnova za partnerstvo in razvojno sodelovanje s tretjimi državami pogojevanje razvojne 

pomoči z nadzorom na mejah, upravljanjem migracijskih tokov ali sporazumi o 

ponovnem sprejemu; 

20. pozdravlja poudarek na vlaganju v mlade kot glavne uresničevalce ciljev trajnostnega 

razvoja; poudarja, da je treba izkoristiti demografski potencial držav v razvoju z 

ustreznimi javnimi politikami in naložbami v izobraževanje mladih in zdravje, vključno 

s spolnim in reproduktivnim zdravjem in izobraževanjem; poudarja, da je priložnost za 

spodbujanje enakosti spolov in okrepljeno vlogo žensk eden bistvenih elementov 

usklajenosti politik za razvoj, in poziva EU, naj to vključi v vsa področja zunanjega 

ukrepanja; priznava, da je treba osrednje elemente človekovega razvoja in človeškega 

kapitala postaviti na prvo mesto, da se zagotovi trajnostni razvoj;  

21. pozdravlja predlog Komisije, da bi vzpostavili večstransko platformo EU, ki bi 

prispevala k nadaljnjemu ukrepanju in izmenjavi dobre prakse glede uresničevanja 

ciljev trajnostnega razvoja v vseh sektorjih; poudarja, da je potreben vključujoč proces 

posvetovanja z vsemi deležniki, zlasti pa s civilno družbo, saj so to dejavni partnerji pri 

načrtovanju, izvajanju, spremljanju in pregledu Agende 2030; poziva Komisijo in 

države članice, naj vlagajo v ciljno usmerjene programe izobraževanja in kampanje in 

tako državljane seznanjajo z Agendo 2030. 
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