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NÁVRHY 

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rozvoj jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, 

který přijme, začlenil tyto návrhy: 

1. vyjadřuje politování nad tím, že množství a nedostatečná pružnost a soudržnost 

finančních zdrojů EU v rámci okruhu 4 stávajícího víceletého finančního rámce (VFR) 

svědčí o omezených ambicích EU jednat jako skutečný celosvětový hráč, zejména 

s přihlédnutím k zajištění globálních veřejných statků, humanitární pomoci a rozvojové 

spolupráce; připomíná, že je třeba zajistit dlouhodobé plánování programů 

a předvídatelnost, která je pro rozvojovou pomoc obzvláště důležitá; 

2. připomíná, že rozpočet určený na vnější činnost EU je neustále mobilizován 

a posilován, čímž se vyčerpávají veškeré dostupné rezervy za účelem řešení čím dál 

častějších humanitárních a jiných mimořádných situací v Evropě; zdůrazňuje nutnost 

pružnějšího postupu, který by umožnil rychlejší poskytování finančních prostředků jako 

odpověď na náhlé události a krizové situace; avšak zdůrazňuje, že vyšší flexibility by 

nemělo být dosaženo na úkor účinnosti a předvídatelnosti pomoci, ani na úkor 

dlouhodobých zeměpisných a tematických priorit; 

3. připomíná, že je třeba zajistit dlouhodobé plánování programů a předvídatelnost, 

jež jsou pro rozvojovou pomoc obzvláště důležité; konstatuje nicméně, že není kladen 

dostatečný důraz na výsledky nástrojů financování vnější činnosti spojených s rozvojem 

a že úroveň sledování a hodnocení těchto nástrojů je taktéž nedostačující; 

4. upozorňuje, že v případě humanitární pomoci je nutné vyhýbat se jakýmkoliv rozdílům 

mezi prostředky, které jsou vyhrazeny na závazky, a prostředky určenými na platby; 

5. připomíná, že Evropský rozvojový fond (ERF), nástroj pro rozvojovou spolupráci 

a nástroj humanitární pomoci se vyznačují pozitivním plněním rozpočtu, jsou klíčové 

pro vyjádření mezinárodní solidarity a zároveň přispívají k důvěryhodnosti EU 

na celosvětové úrovni; domnívá se, že bez ohledu na možné strukturální změny 

či sloučení těchto nástrojů, včetně zahrnutí ERF do rozpočtu, by celkové prostředky 

pro příští VFR měly být navýšeny, avšak současně by neměla být oslabena kritéria 

oficiální rozvojové pomoci (ORP); dále konstatuje, že budoucí uspořádání financování 

vnější činnosti by mělo zahrnovat transparentnější začleňování svěřenských fondů 

a nástrojů, které se řídí klíčovými zásadami demokratické odpovědnosti a účinného 

rozvoje, a také možné pokračování plánu vnějších investic na základě hodnocení 

prokazujícího rozvojovou doplňkovost tohoto plánu, jakož i jeho dopad na lidská práva 

a sociální a environmentální dopad; 

6. zdůrazňuje význam dodatečné podpory z veřejných fondů a také flexibilních 

a přizpůsobivých nástrojů, které by podněcovaly k soukromému investování 

v rozvojových zemích; 

7. připomíná, že je třeba udržet silný a nezávislý nástroj pro humanitární pomoc, jak je 

požadováno v prohlášení s názvem Evropský konsensus o humanitární pomoci; 

8. zdůrazňuje, že je důležité zajistit soudržnost a součinnost rozvojové a humanitární 



 

PE616.589v02-00 4/6 AD\1147924CS.docx 

CS 

pomoci; domnívá se, že správně řízená a využitá rozvojová pomoc je důležitým prvkem 

při posilování kapacit rozvojových zemí pro to, aby se lépe vypořádaly s humanitárními 

krizemi; 

9. připomíná význam, jaký tyto nástroje mají pro zajišťování globálních veřejných statků 

a řešení otázek, jako je například lidský rozvoj, přizpůsobování se změně klimatu a její 

zmírňování, předcházení konfliktům, podpora míru a stability, migrace a azyl a rovněž 

cíle udržitelného rozvoje; v tomto směru zdůrazňuje povinnost přizpůsobit rozpočtový 

rámec EU cílům udržitelného rozvoje; 

10. upozorňuje na potenciál oficiální rozvojové pomoci usnadnit získávání finančních 

prostředků na rozvoj z jiných zdrojů, a to jak soukromých, tak veřejných, domácích 

i mezinárodních; podporuje úsilí EU o stimulování soukromých investic 

prostřednictvím kombinovaného financování, grantů a úvěrů, jakož i poskytováním 

záruk; 

11. domnívá se, že je velmi důležité učinit součástí veškerých rozvojových politik 

horizontální a meziodvětvovou ochranu životního prostředí a zahrnout do nich 

i možnosti, které nabízejí strategie v oblasti životního prostředí;  

12. domnívá se, že rozvojová politika by měla doplňovat unijní zahraniční politiku a řízení 

migrace a zároveň zaručovat, aby finanční prostředky pro rozvoj byly používány pouze 

pro cíle a účely spojené s rozvojem; v tomto ohledu upozorňuje na skutečnost, 

že oficiální rozvojová pomoc by neměla být využívána ke krytí tzv. dárcovských 

nákladů na uprchlíky, externalizace migračních politik za hranice EU nebo nákladů 

na navracení do třetích zemí a zpětného přebírání v těchto zemích; 

13. připomíná, že je třeba zajistit soudržnost politik ve prospěch rozvoje, stejně jako 

respektovat zásady účinnosti rozvoje stanovené v Pusanu, a zároveň prohloubit 

koordinaci dárců a společné plánování programů s členskými státy; upozorňuje 

na skutečnost, že politika rozvojové spolupráce musí být prováděna způsobem, který 

zohlední potřeby daných zemí a jejich obyvatel, a že je nutné zároveň zajistit jejich 

účast na rozhodovacím procesu a rovněž to, aby převzaly odpovědnost za transparentní 

a účinné provádění této politiky; 

14. vyjadřuje politování nad tím, že nebylo dosaženo dostatečného pokroku v prosazování 

demokracie, lidských práv a rovnosti žen a mužů; dále naléhavě vyzývá k tomu, 

aby se závazky plynoucí z Pařížské dohody plně odrazily v budoucích nástrojích 

a programech, což by mělo být doprovázeno náležitým monitorováním; domnívá 

se proto, že boj proti změně klimatu by měl v rámci rozvojové spolupráce hrát stále 

významnější úlohu; 

15. vítá výraznější sblížení priorit přijímajících zemí a naléhavě vyzývá k tomu, 

aby tematické programy byly méně roztříštěné; 

16. trvá na tom, aby ústředí i delegace EU disponovaly vhodným personálem, pokud jde 

o počet zaměstnanců i jejich odborné znalosti v oblasti rozvojové a humanitární pomoci. 
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