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Zadeva: Mnenje o smernicah za proračun za leto 2021 – oddelek III (2019/2213(BUD))

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za razvoj je bil v okviru postopka iz naslova zadolžen, da pripravi mnenje in ga predloži 
vašemu odboru. Odbor je po pisnem postopku odločil, da bo mnenje posredoval v obliki pisma.

Odbor za razvoj je vprašanje obravnaval na seji z dne 21. aprila 2020. Na seji se je odločil, da 
Odbor za proračun, kot pristojni odbor, pozove, da v predlog resolucije, ki ga bo sprejel, 
vključi pobude, navedene v nadaljevanju.

S spoštovanjem!

Tomas Tobé



PE650.368v01-00 2/3 AL\1202453SL.docx

SL

POBUDE

1. poziva Svet, naj dokonča svoje pogajalske mandate za novi večletni finančni okvir in 
instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI);

2. poudarja, da je Parlament stališče o instrumentu NDICI sprejel v prvi obravnavi 
4. marca 2019, mandat v zvezi s tem instrumentom pa potrdil 8. oktobra 2019; opominja 
na stališče Parlamenta o tem, da se 45 % vsega proračuna instrumenta NDICI nameni za 
podnebne cilje, upravljanje in varstvo okolja, biotsko raznovrstnost in boj proti 
dezertifikaciji, odpravljanje glavnih vzrokov za migracije in prisilno razseljevanje, ter 
opozarja zlasti na spodbujanje demokracije, pravne države in človekovih pravic, tudi 
pravic žensk, otrok, beguncev, razseljenih oseb, oseb LGTBI, invalidov, domorodnih 
ljudstev ter pripadnikov etničnih in verskih manjšin;

3. poudarja, da bodo izboljšanje kohezije med državami članicami, povečanje solidarnosti 
s partnerji in uresničevanje Agende 2030 glavni cilji v prihodnjem proračunskem 
obdobju;

4. ponavlja, da morajo Unija in države članice spoštovati skupne zaveze, zlasti v zvezi s 
ciljem o 0,7 % uardne razvojne pomoči/BND, cilji trajnostnega razvoja in Pariškim 
sporazumom[1] ter cilji v zvezi z zdravjem, izobraževanjem in enakostjo spolov;

5. poziva, naj se izvaja načelo iz člena 208 PDEU glede skladnosti politik za razvoj, poleg 
tega pa naj se jasno opredelijo pristojnosti posameznih institucij EU pri izpolnjevanju 
obveznosti v zvezi s skladnostjo politik;

6. opominja, da se mora biti Unija pripravljena spopasti s covidom-19 po vsem svetu in 
podpreti partnerske države; poudarja, da mora EU svoja sredstva uporabiti tako, da bo 
izkazala solidarnost na mednarodni ravni z najbolj ogroženim po svetu; meni, da je 
treba povečati prispevek za WHO in UNHCR; poziva, naj EU podpre šibke zdravstvene 
sisteme v Afriki, Latinski Ameriki in Aziji;

7. poziva EU, naj se zavzame za sodelovanje in multilateralne stike, da bi omogočili 
usklajene mednarodne rešitve za krizo zaradi covida-19; meni, da morajo EU in države 

[1] S posebnim poudarkom na členu 100 resolucije o evropskem zelenem dogovoru, sprejeta besedila, 
P9_TA(2020)0005): https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_SL.pdf 
„100. pozdravlja koncept načela neškodovanja in zavezo Komisije, da bodo vsi ukrepi EU pomagali doseči 
trajnostno prihodnost in pravičen prehod, tudi z uporabo zelenih proračunskih orodij, in da bo v skladu s tem 
posodobila smernice za boljše pravno urejanje; vztraja, da je treba Pariški sporazum, Konvencijo o biološki 
raznovrstnosti in agendo za trajnostni razvoj do leta 2030 v notranjih in zunanjih politikah izvajati usklajeno; 
poziva Komisijo, naj pomaga državam članicam, da bodo v celoti in pravilno izvajale svojo veljavno in 
prihodnjo okoljsko in podnebno zakonodajo, ter zagotovi, da bodo v primeru neizvajanja sledile posledice“,
pa tudi člena 54 resolucije o COP25, sprejeta besedila, P9_TA(2019)0079): 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0079_SL.pdf 
„54. poudarja, da bi moral biti proračun EU skladen z njenimi mednarodnimi obvezami glede trajnostnega 
razvoja ter srednje- in dolgoročnimi podnebnimi in energijskimi cilji, ne pa imeti nasprotnega učinka ali ovirati 
izvajanja teh ciljev; zato poziva Komisijo, naj zagotovi, da naložbe EU ne bodo vplivale na okolje in biotsko 
raznovrstnost, in po potrebi pripravi usklajena in zavezujoča pravila; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo 
naslednji večletni finančni okvir v celoti skladen s Pariškim sporazumom in da nobena porabljena sredstva ne 
bodo v nasprotju z njim“.
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članice pozvati multilateralne finančne organizacije, naj začasno odložijo odplačevanje 
institucionalnih dolgov ali jih delno odpišejo, saj je trenutna prioriteta namreč boj proti 
covidu-19; ugotavlja, da imajo številne afriške, latinskoameriške in azijske države v 
zdravstveni krizi hude težave pri zagotavljanju osnovnih zdravstvenih storitev za 
ogromno število prebivalcev, zato bi morale EU in mednarodna skupnost olajšati 
bremena teh partnerskih držav, da se bodo lahko spopadle s pandemijo.


