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NÁVRHY 

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro rozvoj jako věcně příslušný výbor, aby do svého 

návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje, že podle článku 208 SFEU je hlavním cílem rozvojové spolupráce EU snížení 

a vymýcení chudoby, přičemž je prováděna v rámci zásad a cílů vnější činnosti Unie; 

uznává, že chudoba má četné a navzájem propojené příčiny, mezi které patří příčiny 

ekonomické, politické, společensko-kulturní nebo environmentální povahy nebo příčiny 

související s konflikty či bezpečností; uvádí, že podle čl. 3 odst. 5 Smlouvy o Evropské 

unii (SEU) je cílem EU přispívat v rámci jejích vztahů s okolním světem k udržitelnému 

rozvoji, solidaritě a vzájemné úctě, volnému a spravedlivému obchodování, vymýcení 

chudoby a ochraně lidských práv a že soukromý sektor má potenciál přispívat 

k udržitelnému, účinnému a dlouhodobému rozvoji; dále zdůrazňuje, že cílem rozvojové 

spolupráce EU je podpora lidských práv a šíření a posílení demokracie, řádné správy věcí 

veřejných a právního státu; zdůrazňuje tudíž, že rozvojová spolupráce se musí těmito cíli 

řídit; připomíná, že cíle rozvojové spolupráce musí být zohledňovány při provádění politik 

EU, u nichž je pravděpodobné, že budou mít dopad na rozvojové země; domnívá se, že 

klíčem k vymýcení chudoby je hospodářský rozvoj a že má-li být dosaženo cíle vymýtit 

do roku 2030 extrémní chudobu, je zásadně důležité dosáhnout v této oblasti pokroku; 

podporuje dále rozvojové cíle tisíciletí jako rámec pro snížení chudoby a realizaci dalších 

ambicí, včetně zlepšení zdravotní péče a vzdělávání; 

2. vítá závěry Rady ze dne 12. prosince 2014 o posílení úlohy soukromého sektoru v rámci 

rozvojové spolupráce; ztotožňuje se se závěrem, že „soukromý sektor se stává stále 

aktivnějším hráčem v oblasti rozvoje“ a že „je nutno posílit úlohu soukromého sektoru při 

provádění budoucích cílů udržitelného rozvoje“ na základě zásad účinnosti pomoci; 

3. zdůrazňuje potenciál podílu soukromého sektoru na dosahování dlouhodobě udržitelného 

rozvoje a rovněž případnou přidanou hodnotu EU v uzavírání partnerství se soukromým 

sektorem za účelem plnění rozvojových cílů; 

4. podporuje práci Sdružení evropských finančních institucí pro rozvoj (EDFI), neboť jeho 

členové poskytují podnikům v rozvojových zemích kapitál cestou přímých investic do 

společností a nepřímo svěřováním kapitálu místním komerčním bankám a společnostem 

soukromého kapitálu zaměřeným na rozvíjející se trhy, přičemž se soustředí na 

mikropodniky a malé a střední podniky; naléhavě vyzývá Komisi, aby tento typ programů 

podpořila svým financováním a spoluprací, neboť soukromý sektor v rozvojových zemích 

je nanejvýš důležitý; 

5. vyzývá k vypracování účinnějších standardů v oblasti transparentnosti a odpovědnosti 

technologických podniků EU v souvislosti s vývozem technologií, které mohou být 

zneužity k porušování lidských práv, napomáhání korupci nebo k ohrožení bezpečnostních 

zájmů EU; 

6. zdůrazňuje, že rozvojová politika nemůže těchto cílů dosáhnout sama, ale že musí být 

začleněna do širšího přístupu, který sloučí zahraniční a bezpečnostní politiku, obchodní 

politiku a veškeré další nástroje v oblasti politiky vnější činnosti; konstatuje, že zásadní je 
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soudržnost mezi těmito jednotlivými složkami vnější činnosti EU; 

7. zdůrazňuje, že je třeba prozkoumat, jak by mohl být soukromý sektor dále zapojen do 

rámce evropské politiky sousedství, aby pomáhal vytvářet ekonomický růst a pracovní 

místa v sousedství Evropy, např. prostřednictvím sdílení odborných znalostí v oblasti 

poskytování přístupu ke kapitálu; 

8. konstatuje, že rozvoj je v první řadě odpovědností státu, že rámec rozvojové pomoci musí 

být stanoven vládami a že toto je především úkolem veřejného sektoru, ale zdůrazňuje, že 

zmírňování chudoby vyžaduje nejen veřejnou politiku, ale také zapojení sektoru 

soukromého; konstatuje, že ačkoli není v souladu se zásadami tržního hospodářství 

prvořadým cílem soukromého sektoru zmírňování chudoby a rovnost, ale dosažení zisku, 

má soukromý sektor přesto významný vliv na společnost, a jeho zapojení do rozvojových 

cílů musí tudíž být pečlivě naplánováno se zvláštním důrazem na sociální odpovědnost 

podniků; v této souvislosti požaduje, aby všechny podniky EU plnily své závazky 

v oblasti sociální odpovědnosti, jimiž je dodržovat v souladu s obecnými zásadami OSN 

lidská práva; naléhavě vyzývá Evropskou unii, aby hledala způsoby, jak posílit sociální 

odpovědnost podniků; 

9. zdůrazňuje, že soukromý sektor by měl být zapojen do rozvojové politiky a projektů EU 

za předpokladu, že všechny zúčastněné strany plně pochopí a uznají rozdílnou úlohu 

subjektů soukromého a veřejného sektoru; zdůrazňuje, že se partnerství veřejného 

a soukromého sektoru v rámci programu rozvoje po roce 2015 musí výrazně zaměřit na 

snižování chudoby; zdůrazňuje, že významnou hybnou silou ekonomického a sociálního 

rozvoje zůstává i nadále plně fungující tržní ekonomika založená na právním státu a že by 

rozvojová politika EU měla tuto skutečnost odrážet; konstatuje, že partnerství veřejného 

a soukromého sektoru, kombinování zdrojů financování a mikroúvěry mohou být 

důležitými nástroji při zmírňování chudoby a stimulaci hospodářského růstu, inovací 

a tvorby pracovních míst, avšak je nutné je důkladně analyzovat, pokud jde o jejich dopad 

na rozvoj, odpovědnost a transparentnost; zdůrazňuje však, že pro vytváření pracovních 

míst a jako zdroj daňových příjmů pro rozvojové země je důležité vybudování 

endogenního soukromého sektoru s místními mikropodniky, malými a středními podniky 

a místními hodnotovými řetězci, neboť domácí mikropodniky a malé podniky vytvářejí 

v rozvojových zemích většinu pracovních míst; vítá doporučení Rady, aby se podpoře 

mikropodniků a malých a středních podniků dostalo větší pozornosti; 

10. vítá „Rámec OSN pro zapojení podniků“, který zdůrazňuje, že pro dosažení rozvojových 

cílů tisíciletí je zásadní silný soukromý sektor, který vytváří hospodářský růst, a že 

soukromý sektor poskytuje „významný přínos ke společnému hospodářskému, sociálnímu 

a environmentálnímu pokroku“; 

11. domnívá se, že soukromý a veřejný sektor fungují nejefektivněji, když spolupracují na 

vytvoření zdravého prostředí pro investice, obchodní aktivity a budování základů pro 

hospodářský růst; 

12. konstatuje, že žádná země není schopna vymýtit chudobu bez hospodářského růstu 

a žádná země se bez něj nevymaní ze závislosti na pomoci; dále se domnívá, že soukromý 

sektor je zásadním hybatelem hospodářského růstu a může poskytovat významný přínos 

ke snižování chudoby a k vyšší životní úrovni, neboť může zvyšovat počet pracovních 
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míst a jejich kvalitu, zvyšovat mzdy a nabízet lepší a dostupné zboží a služby; 

13. vítá zapojení soukromého sektoru do Fóra OECD na vysoké úrovni o účinnosti pomoci; 

vítá zejména iniciativy, které byly v tomto kontextu přijaty ve věci inovačních způsobů, 

jak dosáhnout pákového efektu rozvojového financování ze strany soukromého sektoru, 

a společné stanovisko k rozšiřování a posilování spolupráce veřejného a soukromého 

sektoru za účelem dosažení udržitelného růstu opírajícího se o širokou základnu 

a podporujícího začlenění, které bylo přijato v roce 2011 v Pusanu; 

14. zdůrazňuje, že strukturální a institucionální reformy, které jsou podepřeny rozumným 

prováděním politik a spravedlivými zákony, právy a regulací, mohou působit jako 

katalyzátor investic soukromého sektoru a růstu vývozu, což přispěje k dosažení 

rozvojových cílů a zmírnění chudoby; 

15. vítá úlohu, kterou hrají v rozvojových zemích investice zahraničního soukromého sektoru 

při zrychlování domácího rozvoje; dále zdůrazňuje význam povzbuzování k odpovědným 

investicím, které podporují místní trhy a pomáhají zmírňovat chudobu; 

16. vítá skutečnost, že podíl bilaterální nevázané pomoci setrvale roste, avšak vyjadřuje 

znepokojení ohledně přetrvávajících formálních a neformálních podob pomoci vázané1; 

vyzývá EU a její členské státy, aby prováděly svůj závazek „podporovat další osvobození 

pomoci od jakýchkoli podmínek jdoucích nad stávající doporučení OECD,“ přijatý 

v rámci Evropského konsensu o rozvoji; zdůrazňuje prorůstový potenciál další nevázané 

pomoci, která by prospěla místním odvětvím v rozvojových zemích; požaduje navýšení 

reálné pomoci („real aid“) a udržitelnou tvorbu regionálních/místních hodnotových 

řetězců; požaduje další posilování místních aktérů a důraz na tvorbu udržitelných 

regionálních/místních hodnotových řetězců; zdůrazňuje význam vlastní odpovědnosti 

místních a regionálních aktérů, vlastních vnitrostátních strategií partnerských zemí a jejich 

programů reforem, jakož i zapojení rozvojových projektů a přidané hodnoty, která 

vznikne zabezpečením místních dodavatelských řetězců; domnívá se, že rozvojová 

politika má významnou úlohu při řešení základních příčin stávající vlny migrace do EU; 

17. zdůrazňuje, že je zapotřebí silného právního rámce pro majetková práva, aby bylo 

zastaveno zabírání půdy, tj. případy, kdy nabývání pozemků ve velkém měřítku 

v rozvojových zemích ústí v závažná porušování lidských práv, zejména původního 

obyvatelstva, a/nebo v závažná poškození životního prostředí; vítá skutečnost, že byl 

v roce 2014 zahájen program EU k posílení správy půdy v afrických zemích; zdůrazňuje 

význam plné transparentnosti a odpovědnosti operací společností a finančních institucí 

EU, pokud jde o rozsáhlé investice v oblasti zemědělského podnikání a nabývání pozemků 

v rozvojových zemích; zdůrazňuje, že klíčovými činnostmi v oblasti rozvoje by měly být 

i nadále ochrana lidských práv, rovnost žen a mužů, sociální soudržnost a boj proti 

nerovnosti; připomíná, že je nezbytné dodržovat dohodnuté mezinárodní normy, jako jsou 

normy Mezinárodní organizace práce (MOP) a obecné zásady OSN v oblasti podnikání 

a lidských práv, a naléhavě vyzývá Komisi, aby se chopila iniciativy a vypracovala jasně 

formulovanou rámcovou dohodu, jíž by se v souladu se zásadami a normami v oblasti 

sociální odpovědnosti podniků řídily všechny dohody o partnerství se soukromým 

                                                 
1 ActionAid (2005): Real Aid An Agenda for Making Aid Work (Skutečná pomoc: program pro dosažení 

fungující pomoci), s. 4. 
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sektorem; zdůrazňuje, že dodržování lidských práv by se mělo stát povinnou součástí 

podnikání; naléhavě požaduje zavedení závazných mezinárodních pravidel pro podniky, 

jež by se týkala dodržování lidských práv a pracovněprávních předpisů, právních předpisů 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a norem v oblasti životního prostředí; 

18. podporuje závazky skupiny G8 v oblasti daní, transparentnosti a obchodu, na kterých stojí 

hospodářský rozvoj, a to včetně provádění mezinárodně přijatých pokynů k podpoře 

osvědčených postupů v oblasti podnikání a k ochraně držby půdy a majetkových práv; 

vyzývá k tomu, aby rozvojové úsilí Evropy hrálo významnou úlohu při uplatňování 

obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv a aby zahrnovalo spolupráci 

s evropskými podniky a investory s cílem zajistit plný soulad jejich obchodní činnosti 

a jejich dodavatelských řetězců v rozvojových zemích s těmito obecnými zásadami 

a zásadami OECD týkajícími se nadnárodních podniků; vyzývá Komisi, aby prosazovala 

návrh investorů a dalších zúčastněných subjektů na podporu závazných pravidel, na 

jejichž základě by podniky podávaly zprávy týkající se  sociální oblasti a oblasti životního 

prostředí a lidských práv, který je v souladu se směrnicí EU o podávání nefinančních 

zpráv, přičemž tato pravidla jsou jedním z předložených nových cílů OSN v oblasti 

udržitelného rozvoje; 

19. vyzývá EU a její členské státy, aby podporovaly rozvojové země při získávání vlastních 

zdrojů, např. prostřednictvím vnitrostátních daňových systémů, a v boji proti nezákonným 

finančním tokům a korupci, neboť kvůli nim tyto země přicházejí o několik set miliard 

EUR ročně1, což je několikanásobek celkové výše oficiální rozvojové pomoci; vyzývá 

EU, její členské státy, všechny organizace a vyspělé a rozvojové země, které podepsaly 

Pusanské partnerství pro účinnou rozvojovou spolupráci z roku 2011, aby plnily svůj 

závazek posilovat úsilí v boji proti korupci a nezákonným finančním tokům; vyzývá 

Komisi, aby v rámci této strategie prosazovala konzistentní přístup, který bude zahrnovat 

hlavní stávající předpisy v oblasti transparentnosti, boje proti vyhýbání se daňovým 

povinnostem a daňovým únikům, účetnictví a kontroly hlavních těžebních odvětví; 

požaduje v této souvislosti další opatření s cílem zajistit, že společnosti budou mít 

odpovědnost vůči zemím, v nichž působí; požaduje efektivní mezinárodní pravidla proti 

vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům, např. v Akčním plánu úsilí v boji 

proti daňovým únikům a daňovým podvodům; 

20. vyzývá k větší transparentnosti financování s cílem podpořit boj proti korupci 

a nezákonným finančním tokům, mj. na základě vytváření spravedlivých a účinných 

daňových systémů; 

21. zdůrazňuje, že financování rozvoje musí posilovat zdroje, které jsou dostupné pro účely 

podpory rovnosti žen a mužů, práv žen a posílení postavení žen, jakož i odstranění dětské 

práce; poukazuje na to, že soukromý sektor může v tomto ohledu sehrát významnou 

úlohu; 

22. trvá na tom, že by si EU a její členské státy měly udržet svou pozici hlavních dárců 

rozvojové pomoci a hrát vůdčí úlohu v dodržování mezinárodních závazků v oblasti 

                                                 
1 Eurodad: Giving with one hand and taking with the other - Europe's role in tax-related capital flight from 

developing countries (Jednou rukou dávat a druhou rukou brát – role Evropy v odlivu kapitálu z rozvojových 

zemí v souvislosti s daněmi), s. 6. 
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udržitelného rozvoje; vyzývá členské státy, aby dostály svému závazku věnovat na 

oficiální rozvojovou pomoc 0,7 % svého HDP; zdůrazňuje, že soukromé finanční 

prostředky nesmí sloužit k umělému navyšování tohoto příspěvku; zdůrazňuje, že je 

zapotřebí dále rozvíjet inovační finanční mechanismy usilující o další využití financování 

ze strany soukromého sektoru v oblasti rozvoje coby doplňku oficiální rozvojové pomoci, 

a to při plném dodržování zásad adicionality, transparentnosti, odpovědnosti, efektivního 

podávání zpráv, vlastní odpovědnosti a souladu s prioritami partnerských zemí; 

23. vítá diferencovaný přístup Komise k velmi rozmanitému soukromému sektoru, který 

zahrnuje subjekty od mikropodniků po velké korporace; vyzývá k diferencovanému 

přístupu k nejméně rozvinutým a nestabilním státům; 

24. vyzývá EU, aby nadále aktivně vedla diskuse o agendě po roce 2015 a zohledňovala 

přitom příležitosti a výzvy, které přináší užší partnerství se subjekty soukromého sektoru. 
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