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POBUDE 

Odbor za razvoj poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog 

resolucije vključi naslednje pobude: 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 233/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 

marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja za 

obdobje 2014–20201 (uredba o instrumentu za razvojno sodelovanje), 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 236/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 

marca 2014 o določitvi skupnih pravil in postopkov za izvajanje instrumentov Unije za 

financiranje zunanjega delovanja2, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 19. junija 2017 o sodelovanju EU s civilno družbo 

na področju zunanjih odnosov, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. oktobra 2013 o lokalnih organih in civilni 

družbi: angažiranost Evrope za trajnostni razvoj3, 

– ob upoštevanju poročila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 15. decembra 

2017 o vmesnem pregledu instrumentov za zunanje financiranje (COM(2017)0720), 

– ob upoštevanju posebnega poročila Evropskega računskega sodišča št. 18/2014 o 

sistemu vrednotenja in sistemu v rezultate usmerjenega spremljanja, ki ju uporablja 

EuropeAid, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 

februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice 

nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije4, 

– ob upoštevanju poslovnika Odbora za upravljanje instrumenta za razvojno sodelovanje, 

A. ker uredba o instrumentu za razvojno sodelovanje določa, da se Komisiji podelijo 

izvedbena pooblastila v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011, in ker ta uredba določa tudi, 

da Komisiji pri tem pomaga odbor za upravljanje tega instrumenta;  

B. ker je za pripravo izvedbenih aktov potrebna pripravljalna faza, ki jo Komisija izvede 

interno in vključuje posvetovanje med njenimi službami ter zahteva veliko časa, saj 

običajno traja več mesecev; 

C. ker je treba Svetu in Parlamentu poslati osnutek izvedbenih aktov istočasno, kot se ti 

pošljejo članom odbora instrumenta, in ker člen 3 poslovnika odbora instrumenta 

določa, da je treba osnutek izvedbenih aktov poslati članom odbora instrumenta vsaj 20 

koledarskih dni pred ustrezno sejo tega odbora;  

                                                 
1 UL L 77, 15.3.2014, str. 44. 
2 UL L 77, 15.3.2014, str. 95. 
3 UL C 208, 10.6.2016, str. 25. 
4 UL L 55, 28.2.2011. str. 13. 
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D. ker bi bilo treba zato Parlamentu poslati osnutek izvedbenih aktov vsaj 20 koledarskih 

dni pred sejo odbora instrumenta in ker pisni postopki za sprejetje osnutka izvedbenih 

aktov v ustrezno utemeljenih primerih predstavljajo izjemo pri tem pravilu; 

E. ker Komisija v poročilu o vmesnem pregledu ugotavlja, da sedanja struktura zunanjih 

instrumentov načeloma služi svojemu namenu; 

F. ker Komisija v svojem vmesnem pregledu ugotavlja, da je težko izmeriti splošno 

učinkovitost instrumentov pri doseganju ciljev, delno zaradi težav pri opredeljevanju 

ustreznih sistemov spremljanja in vrednotenja na ravni instrumenta (str. 10); opozarja, 

da je Računsko sodišče v svojem posebnem poročilu 18/2014 opozorilo na resne 

pomanjkljivosti v sistemu EuropeAid za vrednotenje; 

G. ker skupna izvedbena uredba vsebuje glavne določbe o razvoju in načelih učinkovitosti 

pomoči, kot so nevezana pomoč in uporaba lastnih institucij, sistemov in postopkov 

držav partneric; 

H. ker je EU prepoznala pomen partnerstev z organizacijami civilne družbe na področju 

zunanjih odnosov; ker to vključuje sodelovanje teh organizacij pri načrtovanju in 

izvajanju zunanjih instrumentov; ker ta oblika bolj strateškega sodelovanja še ni bila 

izvedena; 

1. opozarja, da gre pri instrumentih EU za zunanje financiranje za kompleksen niz orodij, s 

katerimi EU podpira in krepi svoje ukrepe v mednarodnem okolju, in da njihovo 

kompleksnost usklajuje uredba o skupnih izvedbenih pravilih, ki zagotavlja nemoten in 

dopolnjujoč pristop k izvajanju vseh instrumentov; 

2. je seznanjen s težavami Komisije pri merjenju doseganja ciljev; S tem v zvezi opozarja 

na opažanja Evropskega računskega sodišča v posebnem poročilu št. 18/2014 o sistemu 

vrednotenja in sistemu v rezultate usmerjenega spremljanja, ki ju uporablja EuropeAid; 

poziva Komisijo, naj izkoristi to priložnost in izboljša svoj sistem ocenjevanja in 

spremljanja v skladu s priporočili Računskega sodišča; opozarja na večinoma pozitivne 

rezultate v posebnih poročilih Računskega sodišča o razvojnih programih EU; 

3. opozarja, kako pomembni so razvoj in načela učinkovitosti pomoči pri zunanjih 

ukrepih, kot je poudarjeno v skupni izvedbeni uredbi, ter poziva Komisijo, naj ohrani ta 

načela v vseh ukrepih, ki jih bo sprejela po naslednjem poročilu o vmesnem pregledu; 

4. obžaluje, da vprašanje pomanjkanja udeležbe organizacij civilne družbe v načrtovanju 

in izvajanju zunanjih instrumentov ni bilo obravnavano v poročilu Komisije o vmesnem 

pregledu; poziva Komisijo, naj vključi bolj strateško sodelovanje organizacij civilne 

družbe v vse zunanje instrumente in programe, kot sta zahtevala Svet in Parlament; 

5. poziva k povečanju sredstev za razvojno pomoč, ker 0,7 % BND za uradno razvojno 

pomoč predstavlja obveznost EU, ki doslej še nikoli ni bila izpolnjena in ne dosega 

zneska potrebnih finančnih sredstev za izvajanje agende 2030; 

6. poziva k pregledu „pridobljenih izkušenj“, da bi opredelili pomanjkljivosti in izboljšali 

usklajevanje zunanjih finančnih instrumentov EU s finančnimi instrumenti drugih 

mednarodnih institucij, kot so Svetovna banka, Mednarodni denarni sklad in druge 
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razvojne/ finančne institucije, da bi ustvarili sinergije in čim bolj povečali učinek 

instrumentov financiranja v državah v razvoju; 

7. meni, da je bistvenega pomena, da ima Parlament dovolj časa, da lahko ustrezno in 

pravočasno izvaja svoje pristojnosti nadzora v zvezi z osnutki izvedbenih aktov; 

8. meni, da ni mogoče opravičiti nespoštovanja 20-dnevnega roka za predložitev 

dokumentov Parlamentu in Komisiji v končni fazi sprejemanja izvedbenih aktov, glede 

na to, koliko časa se osnutek izvedbenih aktov pripravlja, preden ga dobi odbor 

instrumenta; 

9. zato obžaluje, da se rok 20 koledarskih dni ne spoštuje vedno, in meni, da se tako 

onemogoča pravica Parlamenta do nadzora;  

10. poudarja, da je treba glede na prihodnji pregled Sporazuma iz Cotonouja ostati strogo v 

časovnih okvirih za projekte kontinentalnega obsega iz vseafriškega programa za 

podporo strateškega partnerstva med EU in Afriko; 

11. poziva, naj se vsi osnutki izvedbenih aktov predložijo vsaj 20 dni vnaprej, in Komisijo 

poziva, naj spremeni poslovnik odbora instrumenta ter podaljša ta 20-dnevni rok za 

predložitev in tako Parlamentu olajša izvajanje njegovih pristojnosti nadzora;  

12. poziva tudi, naj se okrepijo parlamentarni nadzorni mehanizmi v povezavi z vsemi 

instrumenti EU za zunanje financiranje in mehanizmi za njihovo izvajanje, kot so 

denimo skrbniški skladi, saj to Parlamentu omogoča, da resnično sodeluje pri 

načrtovanju skladov in preverjanju njihovega izvajanja.  

13. zahteva preglednost, odgovornost, nadzor, razvojno dodatnost, spoštovanje načel 

učinkovitosti pomoči in razvoja, močne okoljske in človekove pravice ter socialno 

zaščito pri uporabi razvojne pomoči za spodbuditev naložb zasebnega sektorja; 

14. poziva, da se skrbniški skladi, ki ne sodijo v območje nadzora Evropskega parlamenta, 

vključijo v proračun EU; 

15. poudarja, da bi preglednost in odgovornost morali biti temeljni kamen pristopa EU za 

vključitev zasebnega sektorja v razvoj, in tudi, da je nujno zagotoviti, da zasebni 

subjekti, ki imajo koristi od uradne razvojne pomoči EU – s kombiniranjem 

instrumentov ali jamstev – spoštujejo človekove pravice, socialne in delovne standarde 

ter okolje; 

16. poudarja, da pomoč, dodeljena državam, ne bi smela biti odvisna od migracijskih 

sporazumov z EU, in financiranje ne bi smelo biti preusmerjeni iz revnih držav in regij 

v izvorne države migrantov ali tranzitne države za Evropo izključno zato, ker te ležijo 

na selitveni poti;  
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OBRAZLOŽITEV 

Poročilo o izvajanju odbora AFET z naslovom Izvajanje instrumentov EU za zunanje 

financiranje: vmesni pregled 2017 in prihodnja zasnova v obdobju po letu 2020 zajema pet 

instrumentov EU za zunanje financiranje, ki sodijo v področje pristojnosti odbora AFET1 in 

področje uporabe uredbe o skupnih izvedbenih pravilih, ki predpisuje določbe za horizontalno 

izvajanje teh petih instrumentov ter tudi šestega, in sicer Instrumenta za razvojno sodelovanje, 

ki pa sodi v področje pristojnosti odbora DEVE.  

 

Vmesni pregled instrumenta za razvojno sodelovanje in njegova prihodnja zasnova v obdobju 

po letu 2020 se obravnavata v ločenem poročilu, ki se pripravlja pod vodstvom odbora 

DEVE2, ter ne sodita v domeno tega osnutka mnenja.  

 

Odbor za razvoj pripravlja mnenje na podlagi člena 54 Poslovnika glede določb uredbe o 

skupnih izvedbenih pravilih, ki zadevajo vseh šest instrumentov za zunanje financiranje 

oziroma natančneje instrument razvojnega sodelovanja. Vsebina tega osnutka mnenja zadeva 

izključno ta vprašanja, ki izhajajo iz uredbe o skupnih izvedbenih pravilih.  

                                                 
1 Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice, evropski sosedski instrument, instrument za 

predpristopno pomoč, instrument za prispevanje k stabilnosti in miru ter instrument partnerstva. 
2 Izvajanje instrumenta razvojnega sodelovanja, instrumenta za humanitarno pomoč in Evropskega razvojnega 

sklada 
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