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NÁVRHY 

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

usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. rozhodně odmítá škrty, které Rada provedla ve financování rozvojové spolupráce 

a humanitární pomoci; 

2. domnívá se, že škrty v rozpočtových položkách, které se týkají Nástroje rozvojové 

spolupráce, jsou mimořádně nevhodné vzhledem k tomu, že je zapotřebí rozsáhle 

financovat nové cíle udržitelného rozvoje a oficiální závazek Unie, který byl obnoven 

v souvislosti s konferencí OSN o financování rozvoje konané letos v červenci a který 

spočívá ve zvýšení její kolektivní oficiální rozvojové pomoci (ODA) na 0,7 % jejího  

HND; 

3. připomíná závazek rozvinutých zemí zvýšit financování klimatických opatření 

v rozvojových zemích a zajistit, aby se jednalo o nové a dodatečné prostředky k ODA 

určené na jiné než klimatické cíle; zdůrazňuje, že tento závazek automaticky 

předpokládá navýšení celkového rozpočtu ODA o minimálně stejnou částku; poukazuje 

na skutečnost, že toto navýšení je důležité pro vyhlídky na přijetí nové globální 

klimatické dohody v tomto roce; 

4. bere na vědomí nárůst počtu uprchlíků a vnitřně vysídlených osob ve světě na 

bezprecedentních 60 milionů osob a z toho plynoucí větší nároky na humanitární 

pomoc; vítá, že Rada v návrhu rozpočtu vypracovaném Komisí zachovala prostředky na 

humanitární pomoc ve stejné výši; domnívá se však, že v položce 23 02 01 by měly být 

prostředky navýšeny o 26 milionů EUR na vzdělávání v uprchlických táborech a také 

v naléhavých a krizových situacích, které zprostředkuje životně důležité dovednosti, 

poskytne dětem vyhlídky do budoucna a ochrání je před radikalizací; 

5. domnívá se, že vzhledem k současné uprchlické krizi nesmí být prostředky v položce 

21 02 07 05 návrhu rozpočtu, které jsou určeny na migraci a azyl, sníženy a že by bylo 

naopak vhodné tyto prostředky navýšit; zdůrazňuje, že tato položka by měla být čerpána 

na opatření, která mají řešit základní příčiny migrace, a na podporu řádného řízení 

migračních toků v rozvojových zemích; 

6. upozorňuje, že je nutné posílit i položku 21 03 08 02, protože významná úloha při 

poskytování základních sociálních služeb a řešení urbanistických problémů v kontextu 

rozvojového rámce v období po roce 2015 připadne místním orgánům. 
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