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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o izboljšanju razvojne učinkovitosti in uspešnosti pomoči
(2019/2184(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju vrhunskega srečanja Organizacije združenih narodov (OZN) o 
trajnostnem razvoju, ki je potekalo med 25. in 27. septembrom 2015, in končnega 
dokumenta, ki ga je generalna skupščina sprejela 25. septembra 2015, z naslovom 
„Spreminjamo naš svet: agenda za trajnostni razvoj do leta 2030“, zlasti cilja 17 v 
okviru ciljev trajnostnega razvoja iz te agende, ki države članice OZN zavezuje, da 
okrepijo sredstva za izvajanje agende ter oživijo svetovno partnerstvo za trajnostni 
razvoj1,

– ob upoštevanju Pariške deklaracije o učinkovitosti pomoči, sprejete na drugem forumu 
na visoki ravni o učinkovitosti pomoči leta 2005, agende za ukrepanje iz Akre, sprejete 
na tretjem forumu na visoki ravni o učinkovitosti pomoči leta 2008 v Akri (Gana), ter 
rezultatov četrtega foruma na visoki ravni o učinkovitosti pomoči v Busanu (Republika 
Koreja) decembra 2011, s katerim se je začelo izvajati svetovno partnerstvo za 
učinkovito razvojno sodelovanje (GPEDC),

– ob upoštevanju končnega dokumenta, sprejetega na drugem srečanju na visoki ravni 
svetovnega partnerstva za učinkovito razvojno sodelovanje, ki je potekalo v Nairobiju 
novembra in decembra 20162,

– ob upoštevanju srečanja na višji ravni svetovnega partnerstva za učinkovito razvojno 
sodelovanje, ki je potekalo 13. in 14. julija 2019 ob robu političnega foruma OZN na 
visoki ravni za trajnostni razvoj v New Yorku,

– ob upoštevanju poročila svetovnega partnerstva za učinkovito razvojno sodelovanje iz 
leta 2019 z naslovom „Making Development Co-operation More Effective“ (Povečanje 
učinkovitosti razvojnega sodelovanja)3,

– ob upoštevanju akcijske agende iz Adis Abebe, končnega dokumenta, ki je bil sprejet na 
tretji mednarodni konferenci o financiranju za razvoj v Adis Abebi v Etiopiji med 13. in 
16. julijem 2015 in ki ga je v resoluciji št. 69/313 z dne 27. julija 2015 podprla 
generalna skupščina OZN,

– ob upoštevanju člena 208 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki opredeljuje 
zmanjševanje in izkoreninjenje revščine kot osrednja cilja razvojne politike EU in 
zahteva, da Unija in države članice izpolnijo zaveze, ki so jih sprejele v sklopu OZN in 

1 Resolucija OZN, ki jo je Generalna skupščina sprejela 25. septembra 2015: 
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_EN.pdf. 
2 Končni dokument srečanja na visoki ravni svetovnega partnerstva za učinkovito razvojno sodelovanje v 
Nairobiju leta 2016: http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf. 
3 Poročilo svetovnega partnerstva o napredku, 17. junij 2019: http://effectivecooperation.org/blogs-news-
resources/resource-library/. 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_EN.pdf
http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf
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drugih pristojnih organizacij, ter upoštevajo cilje razvojnega sodelovanja pri politikah, 
ki jih izvajajo in lahko vplivajo na države v razvoju,

– ob upoštevanju novega Evropskega soglasja o razvoju z dne 30. junija 20174,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 26. marca 2015 z naslovom 
„Priprava okvira EU za rezultate pri mednarodnem sodelovanju in razvoju“ 
(SWD(2015)0080) in sklepov Sveta z dne 26. maja 2015 o okviru za rezultate,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 12. maja 2016 o pospešitvi skupnega načrtovanja 
programov,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 16. maja 2019 o letnem poročilu Evropskemu svetu 
glede ciljev razvojne pomoči EU za leto 20195,

– ob upoštevanju poročila Skupine modrecev na visoki ravni za evropski finančni ustroj 
za razvoj iz oktobra 2019 z naslovom „Europe in the World – the future of European 
financial architecture for development“ (Evropa v svetu – prihodnost evropskega 
finančnega ustroja za razvoj)6,

– ob upoštevanju poročila medagencijske projektne skupine OZN za financiranje za 
razvoj o financiranju za trajnostni razvoj iz leta 20197,

– ob upoštevanju globalne strategije za zunanjo in varnostno politiko EU, ki jo je 
junija 2016 predstavila podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko, z naslovom „Skupna vizija, enotno ukrepanje: močnejša 
Evropa“,

– ob upoštevanju strateškega načrta Komisije za mednarodno sodelovanje in razvoj za 
obdobje 2016–2020,

– ob upoštevanju študije o izvajanju načel učinkovitosti iz julija 2019 z naslovom 
„Effectiveness to Impact“ (Od učinkovitosti do učinka)8,

– ob upoštevanju poročila OECD z dne 10. decembra 2018 o medsebojnih strokovnih 
pregledih o razvojnem sodelovanju za Evropsko unijo,

– ob upoštevanju skupne strategije EU in Afrike, sprejete na drugem vrhu EU-Afrika v 
Lizboni leta 2007,

– ob upoštevanju petega vrha Afriška unija-EU 29. in 30. novembra 2017 ter deklaracije 

4 UL C 210, 30.6.2017, str. 1. 
5 Letno poročilo Evropskemu svetu glede ciljev razvojne pomoči EU za leto 2019: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9201-2019-INIT/sl/pdf. 
6 Poročilo Sveta o evropskem finančnem ustroju za razvoj iz leta 2019: 
https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf. 
7 Poročilo o financiranju za trajnostni razvoj iz leta 2019: 
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf. 
8 Benfield in Como za AECOM International Development Europe (2019), študija o izvajanju načel 
učinkovitosti, ki jo je naročila Evropska komisija (projekt št. 2018/403300/1): 
https://knowledge.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/2019_07_Impact_study_final.pdf. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9201-2019-INIT/sl/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf
https://knowledge.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/2019_07_Impact_study_final.pdf
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vrha z naslovom „Vlaganje v mlade za pospešitev vključujoče rasti in trajnostnega 
razvoja“9,

– ob upoštevanju Sporočila Komisije o novem zavezništvu Afrike in Evropske unije za 
trajnostne naložbe in delovna mesta (COM(2018)0643),

– ob upoštevanju končnega poročila projektne skupine Komisije za afriško podeželje iz 
marca 2019 z naslovom „An Africa-Europe Agenda for Rural Transformation“ 
(Afriško-evropska agenda za preobrazbo podeželja)10,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. maja 2008 o ukrepih po Pariški deklaraciji iz 
leta 2005 o učinkovitosti pomoči11,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. julija 2011 o prihodnosti proračunske podpore 
EU državam v razvoju12,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2011 o četrtem forumu na visoki ravni 
o učinkovitosti pomoči13,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. maja 2015 o financiranju za razvoj14,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. aprila 2016 o zasebnem sektorju in razvoju15,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. junija 2016 o poročilu EU za leto 2015 o 
usklajenosti politik za razvoj16,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. septembra 2016 o skrbniškem skladu EU za 
Afriko: posledice za razvojno in humanitarno pomoč17,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. novembra 2016 o povečanju učinkovitosti 
razvojnega sodelovanja18,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. februarja 2017 o reviziji Evropskega soglasja 
o razvoju19,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. novembra 2017 o strategiji EU-Afrika: 
spodbujanje razvoja20,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. aprila 2018 o izvajanju instrumenta za 

9 https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/33454-pr-final_declaration_au_eu_summit1.pdf. 
10 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/report-
tfra_mar2019_en.pdf.
11 UL C 279E, 19.11.2009, str. 100.
12 UL C 33E, 5.2.2013, str. 38.
13 UL C 131E, 8.5.2013, str. 80.
14 UL C 353, 27.9.2016, str. 2.
15 UL C 58, 15.2.2018, str. 209.
16 UL C 86, 6.3.2018, str. 2.
17 UL C 204, 13.6.2018, str. 68.
18 UL C 224, 27.6.2018, str. 36.
19 UL C 252, 18.7.2018, str. 62.
20 UL C 356, 4.10.2018, str. 66.

https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/33454-pr-final_declaration_au_eu_summit1.pdf
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financiranje razvojnega sodelovanja, instrumenta za humanitarno pomoč in Evropskega 
razvojnega sklada21,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. junija 2018 o prihodnjih pogajanjih o novem 
partnerskem sporazumu med Evropsko unijo ter skupino afriških, karibskih in pacifiških 
držav22,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2019 o Letnem strateškem poročilu o 
izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja23,

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 27. marca 2019 o predlogu uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za sosedstvo ter razvojno in 
mednarodno sodelovanje24,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za razvoj (A9-0000/2020),

A. ker svetovno okolje postaja bolj zapleteno in negotovo, saj se krepijo konflikti in 
geopolitična rivalstva, naravne nesreče pa postajajo pogostejše in resnejše, zlasti v 
državah v razvoju, kar vpliva na najranljivejše ljudi; ker to kaže na potrebo po 
okrepljenem multilateralizmu in stalnih prizadevanjih za povečanje učinkovitosti in 
učinka evropske pomoči;

B. ker svetovno prebivalstvo raste hitreje kot bruto nacionalni dohodek (BND), zlasti v 
podsaharski Afriki, kjer naj bi se število prebivalcev v naslednjih 30 letih podvojilo; ker 
se bo zato kljub močni gospodarski rasti povečalo število brezposelnih ljudi, ki živijo v 
revščini, kar kaže, da je nujno treba učinkovito podpreti države v razvoju pri njihovih 
prizadevanjih za doseganje ciljev trajnostnega razvoja;

C. ker je EU kot največja svetovna donatorka uradne razvojne pomoči (URP) – leta 2018 
je donirala 74,4 milijarde EUR, kar je skoraj 57 % vse svetovne URP – zavezana 
spodbujanju učinkovitega razvojnega sodelovanja, usmerjenega v odpravo vseh oblik 
revščine in neenakosti, ter podpiranju razvojnih partnerjev pri uresničevanju agende za 
trajnostni razvoj do leta 2030;

D. ker bi morale vse oblike razvojnega sodelovanja temeljiti na načelih prevzemanja 
odgovornosti in usklajenosti s poudarkom na rezultatih, vključujočih partnerstvih, 
preglednosti in odgovornosti;

E. ker je izmenjava velike količine podatkov in strokovnega znanja na področju razvoja, ki 
jo imajo institucije in države članice EU, še vedno nezadostna; ker bi bilo treba povečati 
dostopnost teh podatkov in strokovnega znanja ter jih uporabljati pri oblikovanju 
politike;

F. ker dostopni in zanesljivi podatki o pomoči povečujejo preglednost tokov pomoči ter so 

21 UL C 390, 18.11.2019, str. 33.
22 UL C 28, 27.1.2020, str. 101.
23 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0220.
24 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0298.
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vsem razvojnim partnerjem v pomoč pri postopkih načrtovanja in usklajevanja; ker so z 
mednarodnimi standardi, ki jih spodbuja mednarodna pobuda za pregledno pomoč 
(IATI), ti podatki primerljivi;

G. ker obstaja znatno tveganje, da bi si koristi razvojne pomoči in neposrednih tujih naložb 
prisvojile politične in ekonomske elite v partnerskih državah; ker to poudarja potrebo po 
razvojnem sodelovanju, usmerjenem v korenite spremembe politične ekonomije, zlasti v 
zvezi z upravljanjem, delitvijo oblasti, družbeno izključenostjo in dostopom do virov, 
pa tudi v povezovanje s svetovnim gospodarstvom;

1. poudarja, da učinkovitost pomeni zagotavljanje večjega in boljšega učinka, doseganje 
ciljev trajnostnega razvoja in to, da nihče ne bo prezrt; meni, da ima podpora EU večji, 
hitrejši in bolj trajnosten učinek, kadar je usklajena z lastnimi prizadevanji partnerskih 
držav in zagotovljena prek njihovih institucij in sistemov v skladu s prednostnimi 
nalogami, ki so bile dogovorjene z vključujočimi in pravičnimi postopki politike;

2. poudarja svoje stališče, da bi morala EU kot največja svetovna donatorka svojo 
zmogljivo zbirko instrumentov in oblik pomoči uporabljati usklajeno ter imeti vodilno 
vlogo pri uporabi načel učinkovitosti in uspešnosti pomoči, da bi zagotovila dejanski 
učinek in dosegla cilje trajnostnega razvoja v partnerskih državah; poleg tega poudarja, 
da je treba cilje politike v okviru novega Evropskega soglasja o razvoju v vseh 
partnerskih državah izvajati bolj strateško in ciljno usmerjeno, kar bi okrepilo ter 
dopolnilo cilje in vrednote zunanje politike EU;

3. poudarja, da načela svetovnega partnerstva za učinkovito razvojno sodelovanje 
temeljijo na pomembnih in trajnih spoznanjih, pridobljenih v okviru preteklih razvojnih 
strategij in praks, tako uspešnih kot neuspešnih, ter da so ta načela še naprej pomemben 
izraz večstranskega sodelovanja in usklajevanja, ki ga EU zavzeto zagovarja;

4. poziva Komisijo, naj vsaj dvakrat letno objavi poročilo o napredku institucij in držav 
članic EU pri izboljšanju učinkovitosti načrtovanja in izvajanja evropskega razvojnega 
sodelovanja in pomoči, merjene glede na vrsto skupno dogovorjenih ciljnih vrednosti in 
ciljev politike, zlasti ciljev trajnostnega razvoja, vključno z napredkom pri usklajevanju 
ciljev politike in harmonizaciji postopkov, predvsem v zvezi s skupnim načrtovanjem, 
skupnim izvajanjem in skupnimi okviri za rezultate; poziva Komisijo, naj to poročilo o 
napredku predstavi Parlamentu;

5. poziva Komisijo in Svet, naj povečata obseg skupnega načrtovanja med EU in državami 
članicami, da bi izoblikovali evropski glas, s katerim bi napredovali v smeri skupno 
opredeljenih ciljev politike, ki bi morali upoštevati inovativne metode financiranja, kot 
so kombiniranje in jamstva; poziva k jasnim, izvedljivim zavezam pri skupnem 
izvajanju in ocenjevanju ter k skupnim mehanizmom odgovornosti do državljanov;

6. poudarja, da bi moralo skupno načrtovanje med EU, državami članicami in partnerji 
financiranja EU za razvoj glede na prihodnje izvajanje instrumenta za sosedstvo ter 
razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI) temeljiti na načelih učinkovitosti pomoči; 
meni, da bi morala EU v fazi pred načrtovanjem skupaj določiti strateške prednostne 
naloge in opredeliti naložbene potrebe/vrzeli, nato pa preučiti, kako bi optimizirala 
različne oblike pomoči v zbirki instrumentov institucij EU, ki vključujejo nepovratna 
sredstva, podporo proračunu in posojila EIB, pa tudi financiranje, ki ga zagotovijo 
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države članice; poziva institucije in države članice EU, naj si v skladu s tem izmenjajo 
dokaze in izkušnje v zvezi z razvojnimi ukrepi, ki so običajno uspešni, in tistimi, ki so 
spodleteli, se izkazali za težko izvedljive ali niso prinesli želenega učinka;

7. poudarja, da je odgovornost za vse javnofinančne odhodke, vključno z uradno razvojno 
pomočjo (URP), zelo pomembna tako v Evropi kot v partnerskih državah; meni, da so 
za odgovornost potrebne močne institucije ter da so jasni in dogovorjeni cilji za 
evropsko URP bistveni za zagotavljanje nadaljnje javne podpore prizadevanjem EU na 
področju razvojnega sodelovanja; poleg tega poudarja, da so za odgovornost potrebni 
pregledni in zanesljivi postopki ter skrb za uspešnost in doseganje dokazljivih 
rezultatov, temeljito predhodno in naknadno ocenjevanje in kritična analiza neuspehov, 
pa tudi učenje, kako zagotoviti učinkovite in trajnostne rezultate;

8. meni, da je uporaba pristopov na podlagi rezultatov ključnega pomena za partnerske 
države EU in bistven element njihove sposobnosti, da za svoje državljane izpolnijo cilje 
trajnostnega razvoja; poziva EU in države članice, naj podpirajo in uporabljajo 
nacionalne okvire partnerskih držav za merjenje rezultatov ter njihove sisteme 
spremljanja in statistične sisteme ter vključijo vse ustrezne akterje: lokalne organe, 
nacionalne parlamente, civilno družbo in zasebni sektor;

9. poziva EU in države članice, naj okrepijo zavezanost preglednemu pretoku podatkov s 
stalnim vlaganjem v vizualizacijo podatkov, statistično poročanje in objavo odprtih 
podatkov, z uporabo mednarodnih standardov, kot so standardi IATI, ter z rednim 
posodabljanjem spletišča EU Aid Explorer;

10. podpira katalitični pristop, ki temelji na decentraliziranih ocenah potreb in načrtovanju 
od spodaj navzgor na podlagi informacij, pridobljenih s temeljito analizo položaja v 
vseh partnerskih državah; spodbuja sodelovanje med državami juga in tristransko 
sodelovanje;

11. poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo sodelovanje z lokalno upravo in prek 
nje ter si, kolikor je mogoče, prizadevajo, da bi se podpora proračunu kot oblika pomoči 
lahko uporabljala tudi na podnacionalni ravni ter da se razvijejo mehanizmi razdelitve 
med različne ravni uprave in različne regije, da bi se zmanjšale razlike in neenakosti 
znotraj držav ter zagotovilo, da nihče ne bo prezrt;

12. priznava, da je za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, mobilizacijo dodatnih sredstev 
za razvoj ter napredek pri gospodarskem razvoju, rasti in blaginji ključna vloga 
zasebnega sektorja – na lokalni, nacionalni, dvostranski in mednarodni ravni; v zvezi s 
tem poudarja, da so potrebna dodatna prizadevanja za uskladitev sodelovanja zasebnega 
sektorja v razvojnem sodelovanju z načeli učinkovitosti ter za izboljšanje preglednosti 
in odgovornosti neposrednih tujih naložb in globalnih vrednostnih verig;

13. pozdravlja povečano vlogo EU pri spodbujanju zasebnih naložb z omogočanjem 
predvidljivega regulativnega okolja v partnerskih državah, pa tudi s kombiniranjem 
nepovratnih sredstev in posojil, zagotavljanjem podpore proračunu, jamstev in tehnične 
pomoči ter z dialogi o politikah in manj obsežnimi nepovratnimi sredstvi za projekte 
NVO;

14. ponovno zahteva, naj Svet in države članice določijo natančen časovni načrt za dosego 
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cilja povečanja proračunskih sredstev za URP na 0,7 % BND ter naj Komisija predstavi 
konkreten akcijski načrt, v katerem bo določeno, kako bodo uporabljeni dodatni viri za 
doseganje ciljev trajnostnega razvoja;

15. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic OECD, Evropski službi za zunanje delovanje, Evropski 
investicijski banki, Evropski banki za obnovo in razvoj, Skupini Svetovne banke, 
Afriški uniji, sopredsedujočim svetovnega partnerstva za učinkovito razvojno 
sodelovanje, Programu Združenih narodov za razvoj (UNDP) in Oddelku Združenih 
narodov za ekonomske in socialne zadeve (DESA), OECD ter Medparlamentarni uniji.
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OBRAZLOŽITEV

Kot je bilo sklenjeno v Evropskem soglasju o razvoju, se je EU zavezala, da do leta 2030 podpre 
izvajanje ciljev trajnostnega razvoja v naših partnerskih državah v razvoju. Poročevalec bi rad 
v tem poročilu poudaril, da morajo vsi razvojni akterji EU strateško uporabljati obstoječa orodja 
za učinkovitost in uspešnost pomoči. 

Sedanje razmere niso običajne. Svet postaja bolj zapleten. Geopolitična rivalstva za vpliv in 
vire ter notranji konflikti se stopnjujejo. Podnebne spremembe vplivajo na najranljivejše. 
Svetovno prebivalstvo raste hitreje kot bruto nacionalni dohodek, s čimer se povečuje število 
brezposelnih ljudi, ki živijo v revščini. Od leta 2030 naj bi vsako leto na trg dela vstopilo 
30 milijonov mladih Afričanov. Zaradi teh izzivov mora imeti razvojno sodelovanje dejansko 
učinek ter prispevati k mirnemu trajnostnemu razvoju, ki bo nudil dovolj sredstev in možnosti 
za preživljanje. 

Institucije in države članice EU kljub dobrim namenom še vedno usmerjajo predvsem 
institucionalni ali nacionalni cilji in interesi. Če celovito uskladimo prizadevanja in 
uporabljamo razpoložljiva orodja za učinkovitost in uspešnost pomoči, ima lahko naša finančna 
zaveza velik učinek in našim partnerskim državam omogoči doseganje ciljev trajnostnega 
razvoja.  

EU bi morala kot največja svetovna donatorka ter najmočnejša mednarodna akterka, ki 
spodbuja demokracijo in človekove pravice, prevzeti vodilno vlogo. Cilje politike v okviru 
novega Evropskega soglasja o razvoju moramo v vseh partnerskih državah izvajati bolj 
strateško in ciljno usmerjeno, kar bi okrepilo ter dopolnilo cilje in vrednote zunanje politike 
EU. Zaveze in načela v zvezi z učinkovitostjo in uspešnostjo pomoči ter mednarodne zaveze 
glede potreb po financiranju so že vzpostavljeni. EU ima zmogljivo zbirko instrumentov in 
oblik pomoči. 

Evropska unija lahko v prihodnje na različne načine deluje celovitejše in bolj usklajeno.

Najprej lahko sedanje načrtovanje v zvezi z instrumentom NDICI izkoristi kot priložnost za 
boljše usklajevanje. Skupno načrtovanje mora biti tesno povezano s skupnim izvajanjem: EU 
bi morala v fazi pred načrtovanjem skupaj določiti strateške prednostne naloge in opredeliti 
naložbene potrebe/vrzeli, nato pa preučiti, kako bi optimizirala različne oblike pomoči v zbirki 
instrumentov institucij EU, ki vključujejo nepovratna sredstva, podporo proračunu in posojila 
EIB, pa tudi financiranje, ki ga zagotovijo države članice EU. 

Nato lahko še naprej podpira sektorje, v katerih so bili projekti uspešni in ki imajo velik 
potencial za trajnost v prihodnje. Uporabi lahko katalitični pristop: izbere sektorje, v katerih 
ima partnerska država spodbude za nadaljevanje projekta, tudi brez finančnih sredstev.

Potem lahko pri opredelitvi prednostnih sektorjev v državi strateško in ciljno uporabi 
pridobljena spoznanja iz skupne zbirke znanja EU.  

Lahko tudi pregleda ocene uspešnih in neuspešnih projektov, ki imajo velike možnosti za 
trajnost. Izbere na primer sektorje, ki so doslej prejemali proračunsko podporo in v katerih se 
naložbene potrebe lahko izpolnijo s kombinacijo posojil EIB/finančnih institucij držav članic 
in strokovnega znanja. 
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Poleg tega lahko uporabi obsežno znanje sedežev/delegacij EU in držav članic o uspešnih in 
neuspešnih oblikah pomoči v nekaterih sektorjih na terenu. Še naprej lahko prilagaja oblike 
pomoči EU lokalnemu okolju, tako da odražajo potrebe in zmogljivosti v državi. 

In nenazadnje lahko uporablja orodja za učinkovitost in uspešnost pomoči, da bi s svojimi 
partnerskimi državami izboljšala preglednost. 

Ni nam treba odkrivati tople vode. Glede na velikost vrzeli v financiranju in omejen napredek 
pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja je čas, da ravnamo strateško in v celoti izkoristimo 
skupno finančno moč in znanje vseh institucij in držav članic EU – ter uporabimo edinstvena 
orodja za učinkovitost in uspešnost pomoči, ki so na voljo –, da bi dosegli dejanski učinek in 
napredek.


