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NÁVRHY 

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

usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje, že ambiciózní Agenda 2030 a 17 cílů udržitelného rozvoje, ke kterým se 

Unie a členské státy v září 2015 přihlásily, zvláště pak cíl 3 týkající se zdravotnictví, cíl 

4 týkající se vzdělávání a cíl 5 týkající se rovnosti žen a mužů, vyžadují, aby byla 

rozvojová pomoc z rozpočtu EU zachována přinejmenším ve výši stanovené ve VFR, a 

současně se i nadále musí zaměřovat na dlouhodobé úsilí o vymýcení chudoby, jak se 

stanoví v článku 208 SFEU; 

2. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že mechanismy financování a 

rozpočtové položky budou odpovídat všem závazkům, které byly dohodnuty v rámci 

Agendy 2030; vyzývá EU a její členské státy, aby neprodleně obnovily své závazky 

poskytovat oficiální rozvojovou pomoc v cílové výši 0,7 % HDP a aby předložily 

časový plán postupného navyšování oficiální rozvojové pomoci, tak aby 0,7% cíle bylo 

dosaženo do roku 2030; 

3. žádá, aby Komise do svých návrhů rozpočtu ve vhodných případech plně promítla 

závazek Unie spolupracovat v rámci rozvojové spolupráce se soukromým sektorem a s 

finančními institucemi; upozorňuje proto na potenciál získání nových zdrojů na rozvoj 

prostřednictvím sociálně odpovědného partnerství veřejného a soukromého sektoru, 

kombinováním zdrojů financování a dalšími inovativními způsoby v souladu s účinností 

rozvoje, zásadami lidských práv a výsledky zaměřenými na spravedlivé výstupy; těší se 

na podrobné návrhy na vytvoření investičního plánu pro Afriku, který by měl být 

především pro lidi a měl by se zaměřit na budování kapacit a technickou pomoc, 

industrializaci, obchodní a investiční příležitosti, přístup k energiím a požadavky, pokud 

jde o infrastrukturu; zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou musí Parlament hrát při podpoře 

a monitorování takovéhoto investičního plánu; 

4. vzhledem k tomu, že rok 2017 bude Evropským rokem boje proti násilí páchanému na 

ženách, vyzývá k investování do projektů, které posílí přípravu odborníků na 

problematiku násilí a poškozování osob založeného na pohlaví, a projektů podporujících 

občanskou angažovanost; 

5. trvá na tom, že priority a financování musejí odrážet transkontinentální povahu 

problematiky násilí založeného na pohlaví a rozvoje; v rámci financování projektů je 

proto nutné investovat do soudržného zapojení EU do činnosti, která bude mít záběr 

napříč kontinenty, tak aby závazek přijatý v pracovním dokumentu útvarů Komise o 

rovnosti žen a mužů získal podobu konkrétních činností; 

6. zdůrazňuje, že děsivá závažnost humanitárních potřeb, které vyvolala syrská krize a 

další bezprecedentní konflikty, si vynucuje, aby byla k řešení této humanitární krize 

využita rezerva na pomoc při mimořádných událostech (nad rámec stropů VFR) a 

nástroj pružnosti v maximální možné míře a současně i rozpětí pod stropem okruhu IV; 

je znepokojen skutečností, že nové mechanismy financování, které se týkají 

rozvojových fondů, mají nejasné cíle, a vyjadřuje politování nad nedostatečným 

zapojením Evropského parlamentu; připomíná, že je důrazně proti tomu, aby se 

rozvojových fondů užívalo k nerozvojovým cílům; vyzývá Unii, aby posílila svou 
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schopnost spojovat v rámci provádění své rozvojové politiky bezpečnost a rozvoj; 

zdůrazňuje rovněž, že je třeba zajistit řádné financování rozpočtových položek 

humanitární pomoci; 

7. je toho názoru, že vytváření zvláštních fondů musí pružně reagovat na naléhavé situace 

a stávajícím finančním zdrojům dodávat skutečnou přidanou hodnotu a že za tímto 

účelem je třeba uvolnit další finanční příspěvky; naléhavě vyzývá členské státy, aby 

dodržovaly své závazky a platily oznámené částky; 

8. zdůrazňuje, že je třeba řešit problém provázanosti rozvoje a bezpečnosti a zajistit plnění 

cíle 16 agendy rozvoje do roku 2030; připomíná nicméně, že financování, které 

nesplňuje podmínky Výboru pro rozvojovou pomoc, musí pocházet z jiných zdrojů, než 

je nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI) či Evropský rozvojový fond (ERF); 

9. vyjadřuje politování nad tím, že ve srovnání s rozpočtem na rok 2016 došlo v zájmu 

financování politických priorit EU ke škrtům v rozpočtové položce na lidský rozvoj v 

rámci nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI); domnívá se, že je to v rozporu se 

základními zásadami účinnosti rozvoje, a požaduje proto, aby se její rozpočet vrátil na 

úroveň roku 2016; 

10. považuje za nanejvýš důležité řešit vleklé humanitární krize a zaměřit se na prevenci, 

vytváření odolnosti a spolupráci s mnoha zúčastněnými stranami s cílem pomoci 

překlenout nedostatek finančních prostředků na humanitární činnost; domnívá se, že v 

rámci přispění k výsledkům v oblasti připravenosti, prevence a odolnosti je třeba hledat 

možnosti součinnosti mezi vládami, občanskou společností a soukromým sektorem, 

zároveň je však třeba zamezit negativním interakcím; 

11. vítá návrh Komise na zvýšení podpory pro rozvoj místního soukromého sektoru v 

partnerských zemích a žádá, aby byly příslušné příděly rozpočtových prostředků co 

nejdříve zapsány do rozpočtu na příští rok, nikoli ovšem na úkor podpory poskytované 

jiným aktérům v oblasti rozvoje, například organizacím občanské společnosti; 

upozorňuje na to, jak je důležité pěstovat atmosféru, v níž se může v souladu s 

obecnými zásadami OSN pro obchod a lidská práva dařit malým a středním podnikům, 

a to budováním legislativní kapacity a důsledným dodržováním principů právního státu, 

zdravými bankovními systémy a řádnou regulací bankovního sektoru, fungujícími 

daňovými systémy a zvýšenou transparentností a zodpovědností; 

12. trvá na tom, že rozpočet na rozvoj na rok 2017 musí důsledněji odrážet zaměření unie 

na křehké státy, nejméně rozvinuté země, nezaměstnanost mladých, situaci žen čelících 

násilí a poškozování na základě pohlaví a situaci žen v probíhajících konfliktech; 

vzhledem k těmto potřebám a vzhledem k tomu, že EU se zavázala přidělit nejméně 20 

% své oficiální rozvojové pomoci na základní sociální služby, zvláště pak na vzdělávání 

a zdravotnictví, považuje omezení položek nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI), 

které se týkají lidského rozvoje, za nepatřičné; 

13. je znepokojen nedostatečnou výší prostředků v položkách nástroje rozvojové spolupráce 

pro Asii a Blízký východ, zejména s přihlédnutím k vnějšímu a vnitřnímu napětí a 

nestabilitě, s nimiž se potýkají země jako Bangladéš, Pákistán, Irák, Jemen, Etiopie a 

Somálsko. 
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14. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby rozvojovým zemím poskytovaly podporu 

při budování spolehlivých, odolných a kvalitních systémů sociálního zabezpečení a 

veřejného zdravotnictví; vyzývá Komisi, aby v chudých zemích i nadále podporovala 

zlepšování přístupnosti léků; opětovně zdůrazňuje, že je třeba investovat do 

opomíjených nemocí; vyzývá v této souvislosti Komisi k přijetí návazných opatření v 

případě onemocnění způsobovaného virem ebola; 

15. vyzývá Komisi, aby zajistila, že v rámci nástrojů rozvojové spolupráce budou ve 

zranitelných třetích zemích kromě ostatních činností financována i opatření na 

přizpůsobování se změně klimatu, jakož i další klimatická opatření; toto financování 

klimatických opatření přispěje k plnění závazků Unie v oblasti financování 

klimatických opatření, nebude však součástí financování rozvoje, nýbrž přistoupí k 

němu jako další, samostatný způsob financování; 
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