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POBUDE

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

1. odločno nasprotuje zmanjšanjem, ki jih je Evropski svet predlagal za instrument za 
sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI), in obžaluje, da je zavrnil 
tudi dodatnih 10,5 milijarde EUR za NDICI in 5 milijard EUR za humanitarno pomoč iz 
instrumenta Next Generation EU za odzivanje na pandemijo COVID-19; poudarja, da je 
to nerazumljivo in nesprejemljivo v luči pandemije, ki je posebno prizadela najbolj 
ranljive in ima uničujoče posledice za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, med 
drugim izkoreninjenje revščine in zmanjšanje neenakosti, ter humanitarnih kriz in 
podnebne krize, ki se vse bolj zaostruje in zahteva večjo podporo za uresničevanje 
Pariškega sporazuma po vsem svetu ter daje velik smisel zunanji razsežnosti evropskega 
zelenega dogovora; meni, da je v času, ko se države članice soočajo z velikimi težavami 
pri dogovarjanju o skupni migracijski politiki, zmanjšanje proračuna, namenjenega 
reševanju zgoraj navedenih strukturnih vzrokov nenadzorovanih migracij, povsem 
nedosledno in spodkopava vlogo Unije kot mednarodnega akterja, ki spodbuja 
stabilnost in človekove pravice;

2. vztraja, da je treba v proračunu NDICI oblikovati niz ločenih proračunskih vrstic, kar bo 
zagotovilo preglednost, predvidljivost in odgovornost ter ustrezen vpliv Parlamenta; 
opozarja, da pogajanja o NDICI še potekajo in da se morajo prilagoditve, med drugim v 
zvezi z novim partnerstvom med Afriko in EU, odražati v tem instrumentu in njegovih 
proračunskih vrsticah;

3. ugotavlja, da se pričakuje, da se bodo kazalniki človekovega razvoja prvič po 90. letih 
prejšnjega stoletja poslabšali; opozarja, da je nujno treba vlagati v družbeno 
vključevanje in človekov razvoj, da bi podprli in okrepili zagotavljanje osnovnih 
socialnih storitev, kot so zdravstvo, izobraževanje (zlasti ponovno odpiranje šol in 
možnosti za učenje na daljavo), prehrana, prehranska varnost, voda, higiena in sanitarne 
storitve ter socialna zaščita, zlasti za najbolj marginalizirane skupine, s poudarkom na 
ženskah, otrocih in invalidih;

4. poudarja, da je treba nujno pospešiti razvojno sodelovanje na področju zdravstva, 
visokokakovostnih programov za učenje na daljavo in vključujoče učenje, prilagajanja 
podnebnim spremembam in njihove blažitve, pa tudi biotske raznovrstnosti, prehrane, 
trajnostnega kmetijstva in prehranske varnosti, saj pandemija negativno prispeva k 
svetovni lakoti, ki že tako ali tako narašča; poudarja, da je v zvezi s tem zelo pomembna 
podpora vzpostavljanju in krepitvi institucij ter izobraževanju za povečanje kvalificirane 
delovne sile; potrjuje, da je treba za ljudi, planet, blaginjo in partnerstvo v vrstici 
Globalni izzivi v predlogu proračuna predvideti veliko višji znesek;

5. spodbuja okrepitev decentraliziranega sodelovanja z lokalnimi organi in tristranskega 
sodelovanja v podporo izvajanju ciljev trajnostnega razvoja in okrevanju po pandemiji 
COVID-19;

6. ugotavlja, da je bil partnerstvu med EU in Afriko pripisan geopolitični pomen in da ima 
sodelovanje z Afriko pomembno vlogo pri doseganju podnebnih in energetskih ciljev; 
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poudarja pomen usmerjanja naložb v gospodarstvo brez ogljika z razvojem obnovljivih 
virov energije in omogočanjem prenosa tehnologije, kot sta sončna energija ali zeleni 
plin, vključno z vidiki infrastrukture in povezljivosti;

7. ugotavlja, da je poglavje za humanitarno pomoč kljub povečanju veliko manjše kot v 
končnem proračunu za leto 2019; poudarja, da se bodo potrebe, povezane s 
pandemijami, nesrečami, razseljevanjem in drugimi potrebami, povečale, ne pa 
zmanjšale, zaradi česar bo treba povečati sredstva za humanitarno pomoč, da bi 
zadostili vse večjim potrebam;

8. poudarja, da so potrebna varovala pred tem, da bi izključili notranjo in zunanjo uporabo 
rezerve za solidarnost in nujno pomoč;

9. poudarja, da potrebujemo parlamentarni nadzor nad rezervo za svetovne izzive in 
prednostne naloge; vztraja, da lahko ta rezerva obstaja v letnem proračunu le pod 
pogojem, da se odločitve o uporabi sredstev sprejmejo z delegiranimi akti za 
financiranje posebnih geografskih in tematskih proračunskih vrstic ter proračunskih 
vrstic za hiter odziv;

10. poudarja, da je treba zagotoviti financiranje pobude Prostovoljci EU za humanitarno 
pomoč v skladu z Uredbo (EU) št. 375/2014 Evropskega parlamenta in Sveta1 v primeru 
morebitnega zastoja pri potekajočih pogajanjih o programu evropske solidarnostne 
enote, saj imajo prostovoljci pomembno vlogo pri zagotavljanju humanitarne pomoči in 
lahko prispevajo k zmogljivosti Unije za spopadanje z dodatnimi humanitarnimi 
potrebami zaradi pandemije COVID-19.

1 Uredba (EU) št. 375/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o ustanovitvi Evropske 
prostovoljske enote za humanitarno pomoč (pobuda „Prostovoljci EU za humanitarno pomoč“) (UL L 122, 
24.4.2014, str. 1). 
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