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NÁVRHY 

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 

uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. je presvedčený, že súčasné uplynutie platnosti Dohody z Cotonou a ukončenie 

viacročného finančného rámca (VFR) Únie je príležitosťou prijať konečne rozhodnutie o 

začlenení najväčšieho geografického nástroja v oblasti politiky rozvojovej spolupráce, 

Európskeho rozvojového fondu (ERF), do rozpočtu Únie, ktoré by malo byť podmienené 

jasnými zárukami účelového vyčlenenia prostriedkov na spoluprácu AKT – EÚ a 

zachovania úrovne financovania; domnieva sa, že súčasné nastavenie ERF je anomáliou, 

ktorá je príčinou viacerých nedostatkov; zdôrazňuje, že jeho začlenenie do rozpočtu 

posilní legitímnosť, účinnosť a predvídateľnosť rozvojovej pomoci, pričom sa zaručí 

lepšia súdržnosť politiky a viditeľnosť, pod podmienkou, že tieto prostriedky z ERF budú 

dopĺňať rozpočet EÚ; pripomína, že začlenenie ERF do rozpočtu prinesie zjednodušenie a 

harmonizáciu rámca rozvojovej spolupráce; pripomína, že aj keď bude ERF začlenený do 

rozpočtu, mal by zahŕňať ukazovatele, ktoré budú zodpovedať spolupráci EÚ, ako sú 

napríklad ukazovatele zamerané na ľudský rozvoj a zmenu klímy; 

2. upozorňuje, že rozpočet Únie už poskytuje nástroje zamerané na konkrétnych partnerov a 

že začlenenie ERF do rozpočtu môže byť navrhnuté tak, aby zohľadňovalo a presadzovalo 

prednostný vzťah AKT – EÚ so zreteľom na podporu trvalo udržateľného rozvoja; vyzýva 

Komisiu, aby predložila plán, ktorý sa bude zaoberať uvedenými otázkami pred 

predložením potrebných návrhov budúceho VFR; 

3. pripomína, že boj proti chudobe je najdôležitejším cieľom Únie v rozvojovej spolupráci a 

hlavným spôsobom riešenia základných príčin nútenej migrácie a vysídľovania; varuje, v 

súvislosti s Trustovým fondom EÚ pre Afriku, pred odkláňaním rozpočtových 

prostriedkov od ich plánovaného účelu a porušovaním cieľov právnych základov; 

odporúča prijatie krokov na pokračovanie vykonávania opatrení určených na zvýšenie 

miery autonómie a posilnenie postavenia komunít, čo im umožní lepšie zastupovať svoje 

záujmy zodpovedným a udržateľným spôsobom; pripomína tiež pozitívnu úlohu 

mierového nástroja pre Afriku ako kľúčového nástroja pre stabilizáciu a očakáva, že sa v 

rámci začlenenia ERF do rozpočtu nájde riešenie, ktoré zabezpečí jeho pokračovanie, 

pričom sa v plnej miere bude dodržiavať zmluva; 

4. berie na vedomie oznámenie Komisie zo 7. júna 2016 o vytvorení nového rámca 

partnerstva s tretími krajinami v rámci európskej migračnej agendy; konštatuje, že 

príspevok z rozpočtu EÚ a z ERF k balíku 8 miliárd EUR pozostáva výlučne z pomoci, 

ktorá už bola naplánovaná; žiada, aby sa neohrozovala rozvojová pomoc príjemcom a aby 

sa iniciatívy súvisiace s migráciou financovali z nových rozpočtových prostriedkov; 

5. podporuje spájanie grantov s finančnými nástrojmi, zefektívnenie financovania a 

zaručenie udržateľnosti projektov v záujme maximalizácie dosahu rozvojovej pomoci a 

riešenia zlyhaní trhu a nedostatku investícií; zdôrazňuje, že inovatívne financovanie 

nesmie nahradiť granty ani zodpovednosť rozvinutých krajín, pokiaľ ide o oficiálnu 

rozvojovú pomoc (ODA), alebo rozvojových krajín, pokiaľ ide o poskytovanie 

základných verejných služieb; berie na vedomie zámer realizovať plán vonkajších 

investícií v Afrike a v Stredozemí podľa vzoru Európskeho fondu pre strategické 
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investície; žiada, aby sa zabezpečilo, že vo vzťahu k existujúcim nástrojom financovania a 

platformám pre kombinované financovanie vrátane nových rozpočtových prostriedkov 

bude mať jednoznačne doplňujúci charakter, a aby bol Parlament v plnej miere zapojený 

do vytvárania tohto plánu. 
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