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POBUDE

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

– ob upoštevanju ciljev razvojnega sodelovanja iz člena 208 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU),

2. pozdravlja sporočilo Komisije z dne 29. aprila 2021 z naslovom Boljše pravno urejanje: 
združujemo moči za pripravo boljše zakonodaje (COM(2021)0219) iz njeno zavezo, da 
bo vsak zakonodajni predlog prispeval k agendi za trajnostni razvoj do leta 2030;

3. potrjuje obveznost, ki jo ima EU za vključevanje ciljev razvojnega sodelovanja v vse 
notranje in zunanje politike, ki jih izvaja in bi lahko vplivale na države v razvoju, kot je 
določeno v členu 208 PDEU; želi spomniti, da lahko številne politike Unije, ki imajo 
bolj notranjo razsežnost, prispevajo k izvajanju ciljev trajnostnega razvoja, vendar 
imajo v državah v razvoju pogosto še vedno zelo visok skupni ekološki, gospodarski in 
socialni odtis; zato vztraja, da morajo Agenda 2030 in njeni cilji trajnostnega razvoja 
dodatno spodbuditi usklajen pristop med notranjim in zunanjim delovanjem EU ter 
njenimi drugimi politikami; zato ponovno poudarja, da je ustvarjanje zadostnih sinergij, 
s tem pa doseganje, da bodo politike oblikovane na podlagi vnaprejšnjih ocen ter 
skladnosti vseh politik Unije, bistveno za doseganje ciljev trajnostnega razvoja po vsem 
svetu; opozarja, da so načela in cilji, določeni v ciljih trajnostnega razvoja, nedeljivi in 
ne smejo biti ogroženi; vztraja, da je treba politiko EU v zvezi z državami v razvoju 
snovati na način, ki bo predvidel učinke podnebnih sprememb in izgube biotske 
raznovrstnosti;

4. je trdno prepričan, da je lahko sistem Unije za boljše pravno urejanje dragocen 
instrument pri izvajanju te pravne obveznosti, če se orodja, ki jih predlaga sistem, 
ustrezno in v največji možni meri uporabljajo za spodbujanje oblikovanja politik, ki 
ustrezno obravnavajo svetovne izzive in omogočajo zmanjšanje ovir, bremen ali 
dvoumnosti pri izvajanju teh ciljev politike; obžaluje, da se še vedno izvede le malo 
ocen učinka politike in zakonodaje Unije na države v razvoju, zlasti na notranjo 
zakonodajo, ki ni povezana z razvojem, ter da v njih niso ustrezno ocenjeni in 
obravnavani morebitni učinki na države v razvoju; pozdravlja nove različice smernic za 
boljše pravno urejanje in nabor orodij za to urejanje; upa, da bodo novo sporočilo ter 
posodobljene smernice in nabor orodij izboljšali razmere, s tem da bodo po potrebi 
vodili k rednim celovitim in skladnim ocenam učinka; je trdno prepričan, da so 
predhodne ocene učinka dragoceno orodje za prepoznavanje in obravnavanje 
morebitnih tveganj, ki jih prinaša politika in/ali zakonodajni predlog za države v 
razvoju, zlasti za najmanj razvite države; poziva Komisijo, naj več pozornosti nameni 
vplivu zakonodaje EU na države v razvoju ter spoštuje in spodbuja cilje razvojnega 
sodelovanja v okviru teh pobud, kadar je to ustrezno, zlasti na področjih, kot so 
migracije, okolje, kmetijstvo in boj proti mednarodnemu kriminalu, kot so organizirani 
kriminal, trgovina z drogami in ljudmi ter pranje denarja; poziva Komisijo, naj 
dognanja iz ocen učinka pretvori v pravne določbe v svojih zakonodajnih aktih, ki niso s 
področja razvoja, da bi bolje odražala zavezanost EU členu 208 PDEU; poudarja, da je 
treba zagotoviti konkretno podporo malim in srednjim podjetjem pri prilagajanju 
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novemu regulativnemu okviru, zlasti v zvezi z doseganjem načel skladnosti politik za 
razvoj, ciljev Pariškega sporazuma, ciljev trajnostnega razvoja in Agende 2030; poziva 
Komisijo, naj izboljša pregled ocen učinka, ki ga izvaja odbor za regulativni nadzor, 
tako da poveča strokovno znanje in izkušnje tega organa s področja razvojnega 
sodelovanja; meni, da je boljše pravno urejanje orodje, ki bi ga lahko delili s 
partnerskimi državami; poziva Komisijo, naj okrepi sodelovanje s partnerskimi 
državami, ki že poteka;

5. ugotavlja, da orodje št. 35 vsebuje elemente, potrebne za usmerjanje izvajanja analiz 
učinka v državah v razvoju, in pričakuje, da se bo to orodje obsežno uporabljalo; meni, 
da bi morali sektorji, na katerih bi bilo treba trenutno dati prednost pripravi ocene 
učinka, odražati sedanje in prihodnje izzive Unije in stališča Parlamenta ter bi morali 
pokazati jasno usklajenost z ustreznimi področji prava EU, da bi olajšali opredelitev 
zakonodaje, ki zahteva posebno pozornost; predlaga, da je treba dodatno okrepiti nabor 
orodij, da bi olajšali prepoznavanje in analizo morebitnih gospodarskih, socialnih in 
okoljskih učinkov v državah v razvoju; predlaga uvedbo novega razdelka o učinku na 
države v razvoju za posebna orodja v naboru, ki med drugim vključuje orodja št. 23, 25 
in 26; predlaga, da temu naslovu sledi vrsta vodilnih vprašanj, s katerimi bi ugotovili, 
ali zakonodaja prispeva k ciljem razvojne politike in izvajanju Agende 2030 tako v EU 
kot v državah v razvoju; opozarja, da so za evropsko razvojno sodelovanje izjemno 
pomembni učinki na človekove pravice v državah v razvoju, tudi otrok, domorodnih 
ljudstev, oseb LGBTIQ in drugih ranljivih skupin; pri tem poziva Komisijo, naj uvede 
ločene kategorije ocen učinka na človekove pravice, enakost spolov in pravice žensk ter 
na pravno državo in dobro upravljanje v državah v razvoju; opozarja, da je treba stalno 
ocenjevati učinkovitost postopkov in orodij, da bi se kaj naučili iz preteklih ukrepov in 
da bili boljši v prihodnosti, ter v zvezi s tem poziva Komisijo, naj Parlamentu redno 
poroča o izvajanju orodja št. 35;

6. je trdno prepričan, da je treba več poudarka nameniti institucionalnemu posvetovanju, 
usklajevanju in sodelovanju med institucijami EU in znotraj njih; poziva Komisijo, naj 
uskladi svoje notranje postopke, da bi sistematično povezala GD za mednarodna 
partnerstva z vsemi ocenami učinka, zlasti notranje zakonodaje z morebitnimi učinki 
zunaj EU, ter naj ustrezno upošteva prispevke, predloge in priporočila tega generalnega 
direktorata v sklopu skladnosti politik za razvoj; poziva Komisijo, naj izboljša 
sodelovanje in vsebinsko udeležbo GD za mednarodna partnerstva med posvetovanji 
med službami ter v skupini za medinstitucionalne odnose in skupini za zunanje 
usklajevanje ter ustrezno upošteva prispevke tega vodilnega generalnega direktorata o 
razvojnem sodelovanju in državah v razvoju;

7. meni, da je kakovost zakonodaje, ki vpliva na države v razvoju, med drugim odvisna od 
njene legitimnosti in učinkovitosti, ki pa sta odvisni od narave postopka posvetovanja, 
odzivnosti te zakonodaje na potrebe držav in tega, ali njeno izvajanje dosega želene 
rezultate brez povzročanja škode; pozdravlja, da se Komisija osredotoča na izboljšanje 
razumevanja potreb in učinkov zakonodaje EU zunaj EU z vse večjo vključitvijo 
zunanjih partnerjev; poziva Komisijo, naj z zagotavljanjem vključujočih, smiselnih in 
učinkovitih postopkov posvetovanja, v katere bodo vključeni zadevni deležniki, kot so 
socialni partnerji in predstavniki civilne družbe v državah v razvoju ter strokovnjaki in 
podjetja na različnih zadevnih področjih, poskrbi, da bo to sodelovanje učinkovito; 
predlaga, naj se dognanja teh posvetovanj in zbrani dokazi resnično uporabijo kot 
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prispevek pri pripravi zakonodaje, zlasti pa naj se upoštevajo okoliščine in posebne 
potrebe prizadetih deležnikov v partnerskih državah, kjer se bo posvetovanje izvajalo; 
pozdravlja pobudo za bolj osredotočene, jasnejše in uporabniku prijaznejše postopke 
posvetovanja; poziva Komisijo, naj zagotovi, da predvidena poenostavitev postopka 
javnega posvetovanja ne bo škodovala njegovi učinkovitosti; poudarja vlogo, ki jo 
lahko imajo delegacije EU, zlasti v državah v razvoju, ter da je treba zagotoviti 
instrumente in sredstva, ki so potrebni za izvajanje teh posvetovanj;

8. priznava, da bosta za učinkovito izvajanje boljše pravne ureditve in zlasti predhodnih 
ocen učinka potrebna ustrezna raven človeških, finančnih in drugih virov ter čas; poziva 
Komisijo, naj nameni ustrezna sredstva za ta namen;

9. ugotavlja, da je boljše pravno urejanje skupni cilj in odgovornost vseh institucij EU; 
potrjuje, da bo Parlament kot sozakonodajalec racionaliziral svoje notranje službe, da bi 
bolje prispeval k ocenjevanju in spremljanju učinka zakonodaje EU z zunanjo 
razsežnostjo na države v razvoju, tudi z ustreznimi besedili, ki jih je Parlament sprejel v 
zvezi z zakonodajnimi postopki in programi porabe EU; potrjuje tudi, da bo ustrezno 
povečal sodelovanje in usklajevanje med odbori, povečal strokovno znanje in izkušnje o 
razvojni politiki v vseh ustreznih odborih in pojasnil vlogo, ki jo mora imeti Odbor za 
razvoj kot porok za načelo skladnosti politik za razvoj, kot je navedeno v Poslovniku 
Evropskega parlamenta (Priloga VI), da bi izboljšali kakovost in učinkovitost 
zakonodaje EU;

10. pozdravlja zavezo Komisije, da bo izboljšala analizo učinka predlogov in poročanje o 
njem in da priznava pomen ocen kakovosti, ki bi lahko pomagale opredeliti vrzeli, 
potrebe in priložnosti ter odkriti obstoječa tveganja in težnje ter tako prispevati k 
opredelitvi prednostnih nalog politike in oblikovanju dolgoročnega strateškega 
načrtovanja, zlasti v najmanj razvitih državah, in v zvezi z doseganjem ciljev 
trajnostnega razvoja; poudarja, da je pomemben celosten vidik, ki upošteva učinek na 
cilje trajnostnega razvoja kot celoto, pri čemer so vse tri razsežnosti trajnostnega 
razvoja – gospodarska, socialna in okoljska – obravnavane z enako ravnjo podrobne 
analize in natančnosti in ob upoštevanju kvalitativnih in kvantitativnih dokazov; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da bi lahko zaradi sklicevanja zgolj na „ustrezne cilje 
trajnostnega razvoja“ prezrli celovito in celostno naravo agende za trajnostni razvoj do 
leta 2030; opozarja na zavezo Unije, da bo skupaj z državami članicami in njihovimi 
lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter v tesnem sodelovanju z mednarodnimi partnerji 
vodilna v svetu pri izvajanju Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja; obžaluje, da 
Komisija še ni oblikovala celovite strategije za izvajanje ciljev trajnostnega razvoja; 
opozarja, da mora EU povečati svojo prepoznavnost v državah v razvoju, zlasti zaradi 
vse večje prisotnosti njenih geopolitičnih tekmic v afriških državah, in sicer z 
učinkovitim obveščanjem o svojih programih sodelovanja in porabe;

11. ponovno poudarja, da je treba zagotoviti učinkovitost in dinamičnost oblikovanja politik 
na ravni EU ter skladnost politik za razvoj v zvezi z zunanjo politiko EU, ki vpliva na 
države v razvoju, zlasti najmanj razvite države; je zaskrbljen, ker revidirane smernice in 
nabor orodij za boljše pravno urejanje, ki jih je Komisija predstavila novembra 2021, 
niti enkrat ne omenjajo skladnosti politik za razvoj in da le nabor orodij, ki je priložen 
tem smernicam, vključuje orodje za skladnost politik za razvoj, in sicer orodje št. 35; 
vztraja, da morajo vse ustrezne institucije EU in vse države članice, tudi na najvišji 
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politični ravni, bolj sistematično in učinkovito uporabljati mehanizme za zagotavljanje 
skladnosti politik za trajnostni razvoj; poziva k pobudam, da bi naredili pristop EU v 
zvezi s tem doslednejši; poudarja, da je skladnost med finančnimi instrumenti, 
pobudami in strategijami Unije osrednjega pomena, da bi dosegli globalni odziv EU in 
spoštovali njeno zavezanost trajnostni rasti in razvoju.
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