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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. ugotavlja, da se Unija osredotoča na vprašanja resnega in dobrega finančnega 
poslovodenja, in poudarja, da je pomembno dodeliti več sredstev za podporo dobrega 
upravljanja, vzpostavljanja zmogljivosti, demokracije in vladavine prava v državah v 
razvoju;

2. pozdravlja, da so plačila proračunske podpore iz Evropskega razvojnega sklada leta 2018 
znašala 796 milijonov EUR; vendar poziva Komisijo, naj bolje oceni in opredeli razvojne 
rezultate, ki jih bo treba doseči s proračunsko podporo v posameznih primerih, in 
predvsem, naj na področju korupcije, spoštovanja človekovih pravic, pravne države in 
demokracije izboljša mehanizme nadzora nad ravnanjem držav prejemnic; 

3. meni, da bi moral imeti skrbniški sklad Evropske unije za nujne primere jasnejšo obliko 
in cilje; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je prispevek Unije v skrbniški sklad EU pretežno 
sestavljen iz sredstev uradne razvojne pomoči, a je velik del njegovih dejavnosti 
povezan z obvladovanjem migracij in nadzorom meja; poudarja, da morajo biti projekti 
EUTF pri načrtovanju osredotočeni na vključevanje človekovih pravic ter prispevati k 
izkoreninjenju revščine in spodbujanju človekovih pravic v zadevnih državah; je 
prepričan, da bo GD DEVCO upošteval priporočila iz posebnega poročila Računskega 
sodišča št. 32/2018;

4. poziva Komisijo, naj poskrbi za prepoznavnost Unije pri projektih, ki se financirajo s 
sredstvi ERS in jih upravljajo mednarodne organizacije in razvojne agencije; znova 
poudarja, da imajo mednarodne organizacije obveznost Računskemu sodišču na zahtevo 
posredovati vse dokumente ali informacije, ki jih slednje potrebuje za izvršitev svoje 
naloge v skladu z določbami PDEU; znova poziva Komisijo, naj spremlja, ali 
mednarodne organizacije spoštujejo to obveznost, da se ne bi ponovile napake, do 
kakršnih je prišlo ob nedavni reviziji projekta oskrbe z vodo in sanitarnih storitev v 
Mozambiku.

5 pozdravlja predlog Komisije, da se ERS vključi v proračun v okviru instrumenta za 
sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI). 
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