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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. opozarja, da je zakonitost porabe sredstev Unije osrednje načelo dobrega finančnega 
poslovodenja; 

2. poudarja, da ambicija Unije, da s partnerskimi državami vzpostavi „enakopravno 
partnerstvo“, pomeni polno spoštovanje „načela odgovornosti“ v skladu z 
mednarodnimi zavezami Unije glede učinkovitosti pomoči; znova izraža zaskrbljenost 
zaradi uporabe sredstev za razvoj za druge cilje in poudarja, da je treba za financiranje, 
ki ne izpolnjuje meril uradne razvojne pomoči, poiskati druge vire, ne pa uporabljati 
instrumenta za razvojno sodelovanje; zlasti poziva Unijo in njene države članice, naj se 
vzdržijo pogojevanja pomoči z reformami migracij in trgovine, ki je v nasprotju z načeli 
učinkovitosti razvoja; poudarja, da je pomembno pri vsakem sodelovanju v okviru 
instrumenta za razvojno sodelovanje zagotoviti standarde na področju človekovih 
pravic, in vztraja, da mora Unija za boj proti revščini, ki naj bo dolgoročno uspešen, 
obravnavati izvorne vzroke revščine in spodbujati enake možnosti;

3. obžaluje, da kljub zavezanosti Unije trajnosti in ciljem trajnostnega razvoja OZN, 
posebno poročilo Računskega sodišča št. 7/2019 kaže, da Komisija ne poroča o tem, 
kako proračun in politike Unije prispevajo k trajnostnemu razvoju in Uresničevanju 
ciljev trajnostnega razvoja, in tega ne spremlja; ugotavlja, da je Komisija pred kratkim 
objavila dokument za razpravo o scenarijih za trajnostno Evropo; obžaluje pa, da 
dokument ne vsebuje analize pomanjkljivosti v zvezi s tem, kakšne ukrepe bi morala 
Unija sprejeti na področju proračuna, politike in zakonodaje, niti ne navaja, kakšen je 
prispevek programov porabe Unije k izvajanju ciljev trajnostnega razvoja;

4. pozdravlja, da je bilo do leta 2018 20,3 % finančnih sredstev Unije za mednarodno 
sodelovanje in razvojno pomoč namenjenih boju proti podnebnim spremembam; 
opozarja na svoje stališče, da bi bilo treba to v prihodnje več kot podvojiti in da bi se 
vsaj 45 % sredstev iz predlaganega instrumenta za sosedstvo ter razvojno in 
mednarodno sodelovanje (NDICI) v obdobju 2021–2027 namenilo za podnebne in 
okoljske cilje; v zvezi s tem poziva k boljšemu dostopu do energije iz obnovljivih virov 
in podpori za naložbe v okoljske tehnologije, pa tudi k izmenjavi znanj, razvoju 
trajnostnih dobavnih verig in nadaljnjemu razvoju krožnega gospodarstva, 
mednarodnim partnerstvom za trajnostno rabo zemljišč, gozdov, vode in virov ter 
naložbam v sisteme civilne zaščite in zgodnjega opozarjanja;

5. pozdravlja uporabo proračunske podpore na splošno za pomoč državam v razvoju pri 
njihovih prizadevanjih za reforme in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja; vseeno 
poziva Komisijo, naj bolj jasno oceni prispevek proračunske podpore Unije k doseganju 
ciljev trajnostnega razvoja, zlasti cilja št. 10 (zmanjšanje neenakosti), in okrepi 
nadzorne mehanizme v zvezi z ravnanjem držav prejemnic na področjih korupcije, 
spoštovanja človekovih pravic, pravne države in demokracije; opozarja, da je 
mobilizacija domačih virov v središču vzdržnega financiranja razvoja in eden od petih 
ključnih razvojnih izzivov, ki jih je treba reševati s proračunsko podporo; poziva 
Komisijo, naj sprejme trgovinsko in naložbeno politiko, ki bo skladna s tem ciljem, kar 
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med drugim pomeni, da bo vključevala upoštevanje pomislekov najmanj razvitih držav 
v zvezi s sporazumi o gospodarskem partnerstvu, kar zadeva zmanjševanje prihodkov, 
povezano z odpravo carinskih dajatev, in zagotavljala pravično razdelitev pravic do 
obdavčevanja med pogajanji o davčnih in naložbenih sporazumih z državami v razvoju, 
zlasti glede prerazporeditve davčnih prihodkov iz naravnih virov;

6. poziva k večji odgovornosti in učinkovitosti pri porabi Unije za razvoj, saj izidov 
razvoja ne gre zgolj določiti, temveč tudi nadzirati in spremljati v smislu oprijemljivih 
rezultatov in razvojnih učinkov;

7. poziva Unijo in njene države članice, naj ne podpirajo praks, ki mednarodnim 
korporacijam in posameznikom omogočajo izogibanje davkom, v prizadevanjih za 
ustvarjanje podjetjem prijaznega okolja za zasebne vlagatelje v državah v razvoju, ki so 
v pristojnosti Evropskega sklada za trajnostni razvoj; poleg tega poudarja tveganje 
zadolženosti, povezano s povečano uporabo kombiniranja s strani Unije, zlasti v 
državah podsaharske Afrike in v karibskih državah, ki imajo omejene prihodke za 
odplačevanje dolga; poziva Unijo in države članice, naj se učinkovito in dosledno 
spopadajo z davčnimi utajami, agresivnimi praksami izogibanja davkom in škodljivo 
davčno konkurenco v skladu z načelom skladnosti politik za razvoj;

8. pozdravlja zaveze komisarke za mednarodna partnerstva, vključno z zavezami o 
vključitvi Evropskega parlamenta v preglede skrbniških skladov Unije, izboljšanju 
preglednosti vsega razvojnega sodelovanja Unije in uporabe sredstev za to sodelovanje 
ter zagotavljanju skladnosti med različnimi politikami Unije.
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