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NÁVRHY 

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

usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. upozorňuje na to, že v OSN bude v dohledné době schválen rámec pro celosvětovou 

rozvojovou činnost do roku 2030 vycházející z cílů udržitelného rozvoje a také rámec pro 

celosvětová opatření v oblasti změny klimatu rovněž do roku 2030; poznamenává, že 

vzhledem k výše uvedenému je rok 2015 klíčovým rokem pro budoucnost lidstva a 

planety; zdůrazňuje, že EU musí pomoci připravit půdu pro dobrý výsledek konference 

o financování rozvoje, která proběhne ve dnech 13.–16. července 2015 v Addis Abebě, 

a pro úspěšné schválení a provádění cílů udržitelného rozvoje, a to i prostřednictvím 

rozpočtových rozhodnutí plně využívajících stávající možnosti uvolnění prostředků na 

rozvojovou pomoc; připomíná povinnost dodržet zásadu soudržnosti politik ve prospěch 

rozvoje; 

2. připomíná společné a individuální závazky členských států EU, že do roku 2015 zvýší 

úroveň své oficiální rozvojové pomoci na 0,7 % hrubého národního důchodu (HND), 

přičemž nejméně 0,20 % HND půjde nejméně rozvinutým zemím, nebo v případě zemí, 

které k EU přistoupily v roce 2004 a později, závazek, že budou usilovat o zvýšení své 

oficiální rozvojové pomoci na 0,33 % HND; poznamenává, že do těchto cílů se započítává 

rozvojová pomoc EU, což pomáhá snížit velké deficity oficiální rozvojové pomoci 

u většiny členských států; poukazuje na to, že alespoň 50 % oficiální rozvojové pomoci 

EU musí být přiděleno nejméně rozvinutým zemím; 

3. připomíná závazek rozvinutých zemí, že rozvojovým zemím poskytnou z různých zdrojů 

nové a dodatečné finanční prostředky na boj proti změně klimatu, které by do roku 2020 

dosáhly výše 100 miliard USD ročně; zdůrazňuje, že by se skutečně mělo jednat 

o dodatečné prostředky, a poukazuje na to, že stále větší využívání rozvojové pomoci EU 

k plnění cílů úzce spojených s bojem proti změně klimatu znamená, že celkový objem 

rozvojové pomoci se musí zvýšit přinejmenším o stejnou částku; zdůrazňuje, že rozvojová 

pomoc EU by měla být vynakládána efektivněji a oficiální rozvojová pomoc by měla být 

zaměřena na odvětví, kde je jí nejvíce zapotřebí, konkrétně na budování kapacit, řádnou 

správu, zdraví, vzdělání, zemědělství, dodávky vody a energetiku; 

4. zdůrazňuje adicionální povahu finančních prostředků přidělených na záchranu uprchlíků 

a na vytváření struktur pro příjem velkých migračních toků ve Středomoří; 

5. upozorňuje na naléhavou humanitární situaci v Sýrii, Iráku, Jižním Súdánu, Středoafrické 

republice, Jemenu a na Ukrajině a na situaci v zemích nejvíce postižených přírodními 

katastrofami, jako je Haiti a Nepál, a virem Ebola; zdůrazňuje, že v důsledku složitosti 

krizí jsou výzvy, jimž čelí EU jakožto globální hráč, ještě větší; varuje před politickými 

důsledky rozsáhlých rozpočtových škrtů a trvá na tom, že mimořádný rozsah stávajících 

celosvětových humanitárních potřeb se musí odrazit v přidělení finančních prostředků pro 

Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO); 

6. zdůrazňuje, že je nutné v novém akčním plánu pro boj proti nelegální migraci věnovat 

větší pozornost otázce rozvoje a objasnit finanční zdroje; žádá o zajištění dostatečných 
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prostředků na odstranění příčin nelegální migrace a trvá na tom, že v krátkodobém 

horizontu se reakce musí zaměřit na zajištění humanitární pomoci a soudržnosti 

rozvojových politik; 

7. připomíná, že je zapotřebí ve všech vnějších činnostech Evropské unie dodržovat zásadu 

soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, aby se maximalizoval dopad rozvojových 

programů; 

8. důrazně žádá Radu, aby ke všem návrhům připojovala finanční výkaz, a tím ukázala, jak 

přesně je humanitární pomoc rozdělována; 

9. zdůrazňuje, že je důležité, aby prostředky na platby v kapitole týkající se humanitární 

pomoci zůstaly alespoň na stejné výši jako prostředky na závazky, aby se předešlo 

opakování situace v nedávných letech, kdy velký a stálý nedostatek finančních prostředků 

na platby komplikoval naléhavé zásahy a vedl k hromadění nezaplacených účtů, což mělo 

negativní dopady i na partnery provádějící projekty; poukazuje na nutnost stejné výše 

prostředků i v případě rezervy na pomoc při mimořádných událostech; 

10. zdůrazňuje, že znovunastolení právního státu a podpora lidského rozvoje v nefungujících 

státech je mnohem dražší a delší proces, a proto trvá na tom, aby se v rozpočtu na rok 

2016 věnovala zvláštní pozornost oblasti Sahelu, Africkému rohu a Střední Americe, 

a také nejméně rozvinutým zemím; 

11. je znepokojen různými odhady neuhrazených plateb v oblasti humanitární pomoci, 

zatímco závazky neustále rostou; zdůrazňuje, že je zapotřebí odpovídající rozpočet, díky 

němuž bude EU moci nadále provádět akce v oblasti humanitární pomoci; vyzývá proto 

k navýšení finančních prostředků na humanitární pomoc a na snižování rizika katastrof; 

je rozhodně proti jakémukoli přerozdělování prostředků přidělených na rozvojovou 

a humanitární pomoc; 

12. zdůrazňuje, že je důležité, aby Rada dodržela svůj závazek přidělovat a vyčleňovat 

prostředky na veškerá opatření, která provádí; trvá na tom, že nevynaložené prostředky 

z rozpočtů na léta 2014 a 2015 by měly být automaticky převedeny do rozpočtového roku 

2016; 

13. vyzývá EU a její členské státy, aby prosazovaly program zaměřený na účinnost podpory 

posilováním vlastní odpovědnosti partnerských zemí, sladěním podpory s rozvojovými 

strategiemi partnerských zemí, vzájemnou odpovědností a omezením roztříštěnosti 

pomoci prostřednictvím větší koordinace jednotlivých mechanismů pomoci a dárců; 

14. vyzývá k ochraně rozvojového zaměření a povahy oficiální rozvojové pomoci, a to i 

prostřednictvím transparentního a odpovědného systému vykazování; 

15. naléhavě vyzývá Komisi, která v této souvislosti oznámila, že si v nadcházejících letech 

přeje významným způsobem rozšířit využívání smíšeného financování, aby provedla 

doporučení zvláštní zprávy Evropského účetního dvora o využívání smíšeného 

financování a aby posoudila mechanismus smíšeného financování z úvěrů a grantů, 

zejména co se týče rozvoje a finanční doplňkovosti, transparentnosti a odpovědnosti; 
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16. vyzývá Komisi, aby nadále usilovala o zajištění dostupnosti dostatečně podrobných 

informací a údajů o rozvojové pomoci poskytované EU v uživatelsky vstřícné podobě. 
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