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NÁVRHY 

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

usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. připomíná, že první roky nového VFR se vyznačovaly vážným nedostatkem prostředků na 

platby v rozpočtu, což mělo negativní dopad na provádění programů v oblasti vnější 

činnosti; vyzývá k tomu, aby v okruhu 4 byly poskytnuty dostatečné prostředky na platby 

s cílem zabránit tomu, aby se tento problém znovu vyskytl; 

2. všímá si obrovských globálních potřeb v oblasti humanitární pomoci a omezování rizika 

katastrof, připravenosti na katastrofy a epidemie a budování odolnosti v rozvojových 

zemích; mimoto si všímá rostoucího tlaku na tyto potřeby, který vyplývá z dopadů 

konfliktů a válek, porušování lidských práv, špatné správy a korupce, nedostatečného 

poskytování základních sociálních služeb, včetně slabého zdravotního systému, 

chybějícího všeobecného zdravotního pojištění a nedostatečných investic do inovací 

v oblasti zdravotnictví, rostoucí hospodářské a sociální nerovnosti a rovněž změny 

klimatu a konkurenčního boje o omezené zdroje; je přesvědčen, že je nutné posílit 

transparentnost, odpovědnost a podávání zpráv o zdrojích v oblasti rozvoje a humanitární 

pomoci a také finanční prostředky určené na tuto pomoc, a to na základě rychlého 

schválení rozpočtovým orgánem vždy, kdy je to třeba, zejména s ohledem na nově 

vyhlášenou agendu do roku 2030 a s cílem naplňovat zásady soudržnosti politik ve 

prospěch rozvoje; je přesvědčen, že to je rovněž v zájmu EU, neboť se tím předejde 

budoucím migračním tlakům; 

3. konstatuje, že výdaje související s náklady na uprchlíky v dárcovské zemi, třebaže se na 

ně zčásti vztahuje definice oficiální rozvojové pomoci (ODA) Výboru pro rozvojovou 

pomoc při OECD (DAC), nepřispívají k udržitelnému rozvoji v rozvojových zemích a 

k boji proti základním příčinám migrace; všímá si, že v některých zprávách členských 

států o nákladech na uprchlíky v dárcovských zemích došlo k nárůstu, pokud jde o 

vykazování těchto nákladů jako oficiální rozvojové pomoci; opětovné připomíná, že cílem 

účinných opatření v oblasti humanitární pomoci a rozvojových programů by měl být boj 

proti základním příčinám migrace v rozvojových zemích a neměly by být prováděny na 

úkor financování EU určeného pro oblast rozvoji a politik v dalších oblastech; 

4. připomíná, že migrační a uprchlická krize měla závažný dopad na rozpočet EU a i nadále 

bude v nadcházejících letech vyžadovat energickou reakci; podporuje plné využití zdrojů 

dostupných v okruhu 3 a 4 rozpočtu EU na rozpočtový rok 2014, 2015 a 2016; v této 

souvislosti vyzývá k tomu, aby byly odpovídajícím způsobem navýšeny příslušné stropy a 

umožnilo se tak migrační a uprchlickou krizi řádně řešit; 

5. uznává nezbytnost výdajů pro splnění veškerých aspektů 16. cíle udržitelného rozvoje; je 

přesvědčen, že podpora míru, právního státu, lidských práv, řádné správy a vzdělání v 

rozvojových zemích má zásadní význam pro nastolení míru a bezpečnosti, pro snížení 

chudoby a nerovností a v dlouhodobém horizontu pro vymýcení chudoby; odmítá jakékoli 

využití rozvojové pomoci na cíle, které nepatří mezi rozvojové cíle uvedené v článku 208 

Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU); zdůrazňuje však, že dotčené výdaje, které 

nejsou součástí oficiální rozvojové pomoci, musí být financovány z jiných nástrojů, než je 

nástroj pro rozvojovou spolupráci nebo Evropský rozvojový fond (ERF) nebo jakékoli 
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jiné mechanismy, které čerpají výhradně z těchto nástrojů, jako je nouzový svěřenský 

fond EU pro Afriku; 

6. zdůrazňuje, že je nutné uskutečňovat dostatečné výdaje v oblasti zdraví s ohledem na 

vznik epidemií; připomíná, že má-li být splněn 3. cíl udržitelného rozvoje, je nutné, aby 

existovaly účinné a komplexní zdravotnické systémy s cenově dostupnými léčivy; vyzývá 

k lepšímu využívání všech programů VFR, jako je Horizont 2020, nástroj pro rozvojovou 

spolupráci, Evropský rozvojový fond (EDF) nebo program Zdraví pro růst, s cílem 

bojovat proti globálním problémům v oblasti zdraví, které by mohly mít dopad i na 

samotnou Evropu; 

7. zdůrazňuje, že svěřenské fondy byly zřízeny proto, že rozpočet EU postrádá zdroje a není 

dostatečně flexibilní pro rychlé a komplexní řešení velkých krizí; vyzývá k funkčnímu 

řešení, které umožní plnou kontrolu ze strany rozpočtového orgánu s cílem zlepšit jednotu 

rozpočtu a dodržování zásady demokratické odpovědnosti; 

8. připomíná, že EU přijala pevné závazky týkající se účinnosti pomoci, zejména pokud jde 

o to, aby příjemci pomoci v rámci rozvojových programů dodržovali zásadu politické 

odpovědnosti a aby byla pomoc EU v souladu s prioritami rozvojových zemí; konstatuje, 

že tato zásada nebyla dodržena v rámci reakci EU na migraci, např. při zřizování 

svěřenského fondu EU pro Afriku, který byl speciálně vytvořen s cílem obejít 

zdlouhavější postupy ERF, které jsou v souladu se zásadou účinnosti rozvojové pomoci; 

vyzývá Komisi, aby předložila návrh na financování afrického mírového projektu jiným 

způsobem; 

9. mimoto konstatuje, že podpora vývoje, jako například v Myanmaru/Barmě a v Kolumbii, 

vyžaduje náležitou reakci a prostředky ze strany EU; 

10. zdůrazňuje, že je třeba, aby byl k dispozici dostatek zdrojů na plnění cílů udržitelného 

rozvoje, přičemž bere na vědomí, že v roce 2015 společná oficiální rozvojová pomoc EU 

činila 0,47 %HND Evropské unie; vyjadřuje politování nad tím, že se EU nepodařilo 

splnit závazek pro rok 2015, a sice poskytnout 0,7 % HND na oficiální rozvojovou 

pomoc; připomíná, že se EU nedávno znovu společně zavázala k navýšení oficiální 

rozvojové pomoci na 0,7 % HND; poukazuje na to, že tato skutečnost vyžaduje značná 

navýšení, a zdůrazňuje, že přezkum VFR by měl tuto potřebu zohlednit; vyzývá členské 

státy, aby přijaly jasný plán pro splnění závazku přispívat na oficiální rozvojovou pomoc 

0,7 % svého HND; 

11. připomíná, že včasné a předvídatelné financování pro humanitární pomoc je nejlépe 

podporováno tehdy, neexistuje-li rozpor mezi prostředky na platby a na závazky, a žádá 

Komisi, aby předložila návrh, na jehož základě by platby systematicky odpovídaly 

závazkům týkajícím se opatření v oblasti humanitární pomoci; 

12. naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby přestaly se zveličováním humanitární pomoci 

a vyloučily ze zpráv o oficiální humanitární pomoci nadhodnocené položky (např. náklady 

na uprchlíky, vzniklé náklady na studenty, vázanou pomoc, úrokové sazby týkající se 

úvěrů a odpouštění dluhů); 

13. podporuje to, aby EU financovala opatření v oblasti klimatu v rozvojových zemích, a 

požaduje, aby byl dodržen závazek rozvinutých zemí, že tato pomoc nebude mít dopad na 
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oficiální rozvojovou pomoc, která nesouvisí s klimatem; trvá na uvolnění dalších 

finančních prostředků na další potřeby; 

14. vyzývá k provedení hodnocení rozvojových programů VFR v polovině období, jež bude 

vycházet ze srovnání jejich výsledků se stanovenými úkoly a cíli a z jejich absorpční 

kapacity a přidané hodnoty EU a přihlédne k pozdnímu provedení stávajícího rámce a 

závazkům, které byly mezitím přijaty, jako jsou cíle udržitelného rozvoje; doporučuje, aby 

v případě potřeby byl pro závazky, které nebyly dostatečně prováděny, poskytnuty 

odpovídající zdroje s potřebným rozpočtem; 

15. připomíná, že se EU zavázala vyčlenit nejméně 20 % oficiální rozvojové pomoci na 

základní sociální služby se zvláštním důrazem na vzdělávání a zdravotnictví; je 

přesvědčen, že právo na nejvyšší možný standard zdraví patří mezi základní lidská práva 

a že univerzální přístup ke zdravotní péči a ke zdravotnímu pojištění, včetně sexuálního a 

reprodukčního zdraví a souvisejících práv, patří k silným činitelům přispívajícím k 

rozvoji a má zásadní význam pro podporu rovnosti mezi muži a ženami, lepší výživu a 

pro výsledky vzdělávání; následně zdůrazňuje, že je třeba vynakládat prostředky v oblasti 

zdraví v souvislosti s rychle vznikajícími novým epidemiemi a s ohledem na potřebu 

komplexních investic zaměřených na vybudování stabilních zdravotních systému a 

poskytování cenově dostupného přístupu k základním léčivům v mnoha zemích s 

nízkými a středními příjmy, aby se umožnilo splnění agendy pro rok 2030. 
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