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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. vyjadruje poľutovanie nad tým, že množstvo a nedostatočná pružnosť a súdržnosť 

financovania EÚ v rámci okruhu 4 súčasného VFR poukazujú na obmedzené 

odhodlanie EÚ pôsobiť ako skutočný globálny aktér, najmä so zreteľom na 

zabezpečovanie celosvetových verejných statkov, humanitárnej pomoci a rozvojovej 

spolupráce; pripomína potrebu dlhodobého plánovania a predvídateľnosti, ktoré sú pre 

rozvojovú pomoc veľmi dôležité; 

2. pripomína, že rozpočet na vonkajšiu činnosť EÚ sa neustále mobilizuje a posilňuje, čím 

sa vyčerpávajú všetky dostupné rezervy na riešenie rastúceho počtu humanitárnych a 

iných mimoriadnych situácií v okolí Európy; zdôrazňuje potrebu pružnejších postupov, 

aby sa umožnilo rýchlejšie uvoľnenie finančných prostriedkov v reakcii na 

nepredvídaný vývoj a krízy; zdôrazňuje však, že väčšia flexibilita by nemala byť 

dosahovaná ani na úkor účinnosti a predvídateľnosti pomoci, ani na úkor dlhodobých 

geografických a tematických priorít; 

3. pripomína potrebu dlhodobého plánovania a predvídateľnosti, ktoré sú pre rozvojovú 

pomoc osobitne dôležité; konštatuje však nedostatočné zameranie na výsledky, ako aj 

nedostatočnú úroveň monitorovania a hodnotenia nástrojov na financovanie vonkajšej 

činnosti súvisiacich s rozvojom; 

4. upriamuje pozornosť na potrebu vyhnúť sa akýmkoľvek rozdielom medzi viazanými a 

platobnými rozpočtovými prostriedkami na humanitárnu pomoc; 

5. pripomína, že Európsky rozvojový fond (ERF), nástroj rozvojovej spolupráce (DCI) a 

nástroj humanitárnej pomoci sa vyznačujú kladným plnením rozpočtu a majú kľúčový 

význam pre preukázanie medzinárodnej solidarity, pričom prispievajú k dôveryhodnosti 

EÚ vo svete; domnieva sa, že bez ohľadu na možné štrukturálne zmeny alebo zlúčenia 

týchto nástrojov aj na prípadné začlenenie ERF do rozpočtu by sa celkové rozpočtové 

prostriedky v budúcom VFR mali zvýšiť, pričom by sa nemali oslabiť kritériá oficiálnej 

rozvojovej pomoci (ODA), a že súčasťou budúceho usporiadania vonkajších finančných 

nástrojov by malo byť transparentnejšie začleňovanie trustových fondov a nástrojov, 

ktoré sa riadia kľúčovými zásadami demokratickej zodpovednosti a účinnosti rozvoja, 

ako aj možné pokračovanie vonkajšieho investičného plánu, ak sa pri jeho hodnotení 

preukáže jeho rozvojová doplnkovosť a jeho vplyv na ľudské práva, ako aj sociálny a 

environmentálny vplyv; 

6. zdôrazňuje, že je dôležité doplniť pomoc z verejných finančných prostriedkov pružnými 

a prispôsobiteľnými nástrojmi, ktoré by stimulovali súkromné investície v rozvojových 

krajinách; 

7. pripomína, že je potrebné zachovať silný a nezávislý nástroj humanitárnej pomoci, ako 

sa to požaduje v Európskom konsenze o humanitárnej pomoci; 

8. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť súdržnosť a synergie medzi rozvojovou a 

humanitárnou pomocou; domnieva sa, že správne riadená a dobre využívaná rozvojová 
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pomoc je dôležitým prvkom pri posilňovaní schopnosti rozvojových krajín lepšie 

zvládať humanitárne krízy; 

9. pripomína dôležitosť týchto nástrojov pre zabezpečovanie celosvetových verejných 

statkov a riešenie výziev, ako sú ľudský rozvoj, adaptácia na zmenu klímy a jej 

zmiernenie, predchádzanie konfliktom, podpora mieru a stability, migrácia a azyl, ako 

aj ciele trvalo udržateľného rozvoja; v tejto súvislosti zdôrazňuje povinnosť zosúladiť 

rozpočtový rámec EÚ s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja; 

10. berie na vedomie potenciálnu úlohu ODA pri uľahčovaní uvoľňovania finančných 

prostriedkov na rozvoj z iných zdrojov, a to zo súkromných a z verejných, ako aj z 

domácich a medzinárodných zdrojov; podporuje úsilie EÚ stimulovať súkromné 

investície prostredníctvom kombinovaného financovania, grantov a pôžičiek, ako aj 

poskytovania záruk; 

11. považuje za dôležité, aby horizontálna a medziodvetvová ochrana životného prostredia 

a príležitosti, ktoré ponúkajú politiky v oblasti životného prostredia, boli začlenené do 

všetkých rozvojových politík;  

12. domnieva sa, že rozvojová politika by mala dopĺňať zahraničnú politiku EÚ a riadenie 

migrácie a zároveň zaručovať, aby sa finančné prostriedky určené na rozvoj používali 

len na ciele a účely súvisiace s rozvojom; v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že 

oficiálna rozvojová pomoc by sa nemala využívať na pokrytie nákladov na utečencov 

vynaložených v darcovských krajinách, externalizáciu migračných politík mimo hraníc 

EÚ ani nákladov na návrat a readmisiu do krajín pôvodu; 

13. pripomína potrebu zabezpečiť súdržnosť politiky pre rozvoj, ako aj dodržiavanie zásad 

účinnosti rozvoja, ktoré boli prijaté v Pusane, pričom treba tiež prehĺbiť koordináciu 

darcov a spoločné plánovanie s členskými štátmi; upozorňuje, že politika rozvojovej 

spolupráce sa musí uskutočňovať spôsobom, ktorý zohľadňuje vôľu krajín a národov, 

ktoré ju potrebujú, pričom treba zabezpečiť ich účasť na rozhodovacom procese a 

zaistiť, aby prevzali zodpovednosť za transparentné a efektívne vykonávanie tejto 

politiky; 

14. vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným pokrokom z hľadiska presadzovania 

demokracie, ľudských práv a rodovej rovnosti; nalieha tiež, aby sa záväzky plynúce z 

Parížskej dohody o zmene klímy v plnej miere odrážali v budúcich nástrojoch a 

programoch a aby sa zároveň aj primerane monitorovali; preto sa domnieva, že boj proti 

zmene klímy by mal v oblasti rozvojovej spolupráce zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu; 

15. víta silnejšiu previazanosť s prioritami prijímajúcich krajín a naliehavo žiada o to, aby 

tematické programy boli menej roztrieštené; 

16. trvá na primeranom personálnom vybavení ústredí a delegácií EÚ, pokiaľ ide o počet 

zamestnancov, ako aj ich odborné znalosti v oblasti rozvojovej a humanitárnej pomoci. 
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