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NÁVRHY 

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 má transformační potenciál 

a stanovuje univerzální, ambiciózní, komplexní, nedělitelné a vzájemné provázané cíle, 

které se zaměřují na vymýcení chudoby, boj proti diskriminaci a podporu prosperity, 

odpovědnost za životní prostředí, sociální začleňování a dodržování lidských práv 

a upevnění míru a bezpečnosti; vzhledem k tomu, že tyto cíle vyžadují přijetí okamžitých 

opatření, aby mohly být v plném rozsahu a účinně provedeny; 

B. vzhledem k tomu, že Komise dosud nepředložila zastřešující strategii provádění Agendy 

pro udržitelný rozvoj 2030 zahrnující relevantní oblasti vnitřní a vnější politiky 

a podrobný harmonogram do roku 2030, jak žádal Evropský parlament ve svém usnesení 

o sledování a přezkumu agendy1, a nepřevzala v plném rozsahu obecnou koordinační 

úlohu u opatření přijatých na úrovni členských států; vzhledem k tomu, že účinná strategie 

provádění a mechanismus dohledu a přezkumu jsou nezbytné pro dosažení cílů 

udržitelného rozvoje;  

C. vzhledem k tomu, že změna klimatu není samostatný environmentální problém, nýbrž 

představuje podle OSN2 jednu z největších výzev naší doby, která závažným způsobem 

ohrožuje udržitelný rozvoj, a její rozsáhlé a nevídané dopady nepřiměřeně zatěžují ty 

nejchudší a nejzranitelnější a zvyšují nerovnost v rámci jednotlivých zemí a mezi nimi; 

vzhledem k tomu, že naléhavá opatření pro boj proti změně klimatu jsou zásadní pro 

úspěšné provádění cílů udržitelného rozvoje;  

D. vzhledem k tomu, že financování cílů udržitelného rozvoje představuje obrovskou výzvu, 

která vyžaduje silné globální partnerství a využívání všech forem financování 

(z domácích, mezinárodních, veřejných, soukromých a inovativních zdrojů) i nefinančních 

prostředků; vzhledem k tomu, že soukromé financování může veřejné financování 

doplňovat, nikoli však nahradit; 

E. vzhledem k tomu, že efektivní mobilizace domácích zdrojů je nezbytným faktorem pro 

dosažení cílů Agendy pro udržitelný rozvoj 2030; vzhledem k tomu, že rozvojové země 

jsou obzvlášť postiženy daňovými úniky podniků a jejich vyhýbáním se daňovým 

povinnostem; 

F. vzhledem k tomu, že podpora udržitelného rozvoje vyžaduje odolnost, která by měla být 

posilována prostřednictvím komplexního přístupu k vnější činnosti EU, přičemž je třeba 

dodržovat zásadu soudržnosti politik v zájmu rozvoje; vzhledem k tomu, že politiky 

členských států i EU mají jak plánovaný, tak i neplánovaný dopad na rozvojové země a že 

cíle udržitelného rozvoje představují jedinečnou příležitost pro dosažení většího souladu 

a spravedlivější politiky vůči rozvojovým zemím; 

G. vzhledem k tomu, že mezinárodní obchod může být mocnou hnací silou rozvoje 

                                                 
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. května 2016. Přijaté texty, P8_TA(2016)0224.  
2 https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-13/  

https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-13/
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a hospodářského růstu a že velká část dovozu do EU pochází z rozvojových zemí; 

vzhledem k tomu, že Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 uznává obchod jako prostředek 

pro dosažení cílů udržitelného rozvoje; 

H. vzhledem k tomu, že řešení problému migrace a požadavky rostoucí světové populace 

jsou klíčové pro dosažení udržitelného rozvoje; vzhledem k tomu, že Agenda pro 

udržitelný rozvoj 2030 zdůrazňuje roli migrace jakožto hybné síly rozvoje; vzhledem 

k tomu, že článek 208 Smlouvy o fungování Evropské unie stanovuje hlavní cíl rozvojové 

politiky EU, kterým je vymýcení chudoby; 

1. vyzývá Komisi, aby vypracovala ambiciózní zastřešující strategii, která spojí stávající 

iniciativy, stanoví nové priority na základě rozsáhlé analýzy nedostatků stávajících politik 

a jejich provádění a synergií a nesouladu těchto politik a poskytne orgánům EU 

a členským státům pomoc při provádění, monitorování a přezkumu Agendy pro udržitelný 

rozvoj 2030; vzhledem k tomu, že je potřebné tak učinit a zajistit, aby byly vnitřní i vnější 

politiky EU s touto agendou v souladu a aby se s přezkumem začalo ještě před uplynutím 

doby platnosti strategie Evropa 2020; 

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby stanovily jasný, konkrétní, ambiciózní a podrobný 

celounijní plán pro provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, v němž určí konkrétní 

cíle, pevné termíny a metodiku koordinace mezi EU a členskými státy; zdůrazňuje, že 

tento plán pro provádění by měl být podpořen transparentním a pevným rámcem pro 

monitorování, odpovědnost a přezkum s úzkým zapojením Evropského parlamentu 

a občanské společnosti; zdůrazňuje, že by měl být rovněž založen na komplexním souboru 

vyhodnotitelných kvantitativních a kvalitativních ukazatelů, měl by pokrývat lidská práva 

a sociální, hospodářské a environmentální faktory a neměl by spoléhat pouze na tradiční 

ukazatele, jako je HDP, jenž neodráží nerovnosti nebo zhoršení životního prostředí;  

3. připomíná, že je důležité zdůraznit zásadu Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 „nikoho 

neopomenout“; žádá Komisi a členské státy, aby přijaly důrazná opatření pro řešení 

nerovností v jednotlivých zemích i mezi nimi, neboť tyto nerovnosti zvyšují dopad jiných 

globálních problémů a brání dosažení pokroku v udržitelném rozvoji; žádá Komisi 

a členské státy, aby ve svých politikách podporovaly výzkum a členění údajů, a zajistily 

tak začlenění a upřednostňování nejzranitelnějších a nejvíce marginalizovaných osob; 

4. zdůrazňuje, že příští víceletý finanční rámec (VFR) by měl být vypracován tak, aby 

umožňoval provádění strategie EU a plánu pro provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 

2030 a aby zajišťoval významný příspěvek EU k dosažení cílů a úkolů Agendy pro 

udržitelný rozvoj 2030 v celosvětovém měřítku; žádá Komisi, aby zajistila, aby do 

příštího VFR byly začleněny priority udržitelného rozvoje spolu se všemi finančními 

nástroji k přidělování dostatečných zdrojů, jejichž prostřednictvím bude EU moci splnit 

své závazky pro rok 2030; 

5. s cílem podpořit dosažení cíle udržitelného rozvoje 3 – zajištění zdravého života 

a podporování dobrých životních podmínek pro všechny – vítá zprávu z panelu na vysoké 

úrovni generálního tajemníka OSN o přístupu k lékům a žádá, aby Komise navrhla 

provedení jeho doporučení do příslušných oblastí politiky; 

6. podtrhuje význam oficiální rozvojové pomoci coby klíčového nástroje pro naplňování 

Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, vymýcení chudoby ve všech jejích podobách a boj 
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proti nerovnostem a opakuje, že samotná rozvojová pomoc nestačí k tomu, aby se 

rozvojové země vymanily z chudoby; zdůrazňuje, že je třeba podporovat nástroje, které 

vedou k větší odpovědnosti, jako je rozpočtová podpora; vyzývá EU a její členské státy, 

aby neprodleně znovu potvrdily svůj závazek vyčlenit 0,7 % hrubého národního důchodu 

a aby předložily podrobný návrh časového plánu pro postupné zvyšování oficiální 

rozvojové pomoci za účelem splnění tohoto cíle; připomíná závazek EU vyčlenit 

minimálně 20 % oficiální rozvojové pomoci na rozvoj lidských zdrojů a sociální začlenění 

a žádá, aby byl za tímto účelem tento závazek obnoven; vyzývá Komisi k provedení 

doporučení výboru pro rozvojovou pomoc OECD, tj. k dosažení průměrného ročního 

darovacího prvku celkové oficiální rozvojové pomoci ve výši 86 %; požaduje ochranu 

oficiální rozvojové pomoci před odkláněním a dodržování mezinárodně schválených 

zásad účinnosti rozvoje a zároveň zachování jejího základního cíle, kterým je vymýcení 

chudoby, se zvláštním zaměřením na nejméně rozvinuté země a nestabilní situace; 

připomíná, že je nezbytné jít v širší rozvojové agendě nad rámec vztahu dárce/příjemce;  

7. zdůrazňuje skutečnost, že věda, technologie a inovace jsou důležitým prostředkem pro 

provádění cílů udržitelného rozvoje, neboť jsou hybnými silami sociálního 

a hospodářského rozvoje a mohou poskytovat řešení, která umožňují zachránit životy 

a řešit celosvětové břemeno v podobě nemocí souvisejících s chudobou a opomíjených 

nemocí; vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily finanční a politické prostředí s cílem 

podpořit oblast vědy, technologií a inovací prostřednictvím rozvojové spolupráce; 

8.  vyzývá Komisi a členské státy, aby potvrdily svůj závazek k soudržnosti politik ve 

prospěch rozvoje coby důležitý příspěvek ke splnění širšího cíle soudržnosti politik ve 

prospěch udržitelného rozvoje, neboť jde o zásadní faktory pro úspěšné splnění cílů 

udržitelného rozvoje; zdůrazňuje zejména, že je třeba, aby byly všechny politiky EU, 

zejména obchodní, fiskální, migrační, zemědělská a energetická, v souladu s článkem 208 

SFEU a nepodrývaly lidská práva nebo schopnost třetích zemí dosáhnout udržitelného 

rozvoje; zdůrazňuje, že je zapotřebí posílit mechanismy soudržnosti politik ve prospěch 

rozvoje a soudržnosti politik ve prospěch udržitelného rozvoje ve všech orgánech EU, 

jakož i v rámci tvorby politik Unie a zajistit, aby byla zásada soudržnosti politik náležitě 

dodržována v rámci pravidelných veřejných hodnocení dopadu a zavedením přiměřených 

mechanismů odpovědnosti, zmírňování a nápravy;  

9. vyzývá EU a členské státy, aby účinně začleňovaly zmírňování změny klimatu 

a přizpůsobení se jejím dopadům do rozvojové politiky; zdůrazňuje, že je zapotřebí 

podporovat přenos technologií v oblasti energetické účinnosti a čistých technologií 

a investice do malých decentralizovaných projektů na využívání obnovitelných zdrojů 

energie, které fungují mimo energetické sítě; vyzývá EU, aby prostřednictvím cílené 

podpory menších zemědělců, diverzifikace plodin, agrolesnictví a agroekologických 

postupů rozšířila svou pomoc v oblasti udržitelného zemědělství, a umožnila mu tak 

vyrovnat se se změnou klimatu; 

10. zdůrazňuje úlohu politického fóra na vysoké úrovni při dalším sledování a přezkumu cílů 

udržitelného rozvoje a vyzývá Komisi a Radu, aby dostály vedoucí úloze EU při 

formulaci a provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 tím, že se před konáním 

politického fóra na vysoké úrovni pod záštitou Valného shromáždění OSN dohodnou na 

společných postojích EU a na společném podávání zpráv ze strany EU, jež bude vycházet 

z koordinovaného podávání zpráv členskými státy a orgány EU; vyzývá Komisi, aby 
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během nadcházejícího politického fóra na vysoké úrovni provedla kontrolu probíhajících 

akcí a konkrétních cílů udržitelného rozvoje, které budou přezkoumány; 

11. vyzývá k vytvoření mechanismu pro koordinaci činnosti více výborů v Evropském 

parlamentu, který má mandát dohlížet na provádění závazků EU uvedených v Agendě pro 

udržitelný rozvoj 2030 a sledovat je; zdůrazňuje, že Parlament se musí zavázat 

k vytvoření takových koordinačních struktur (např. roční kontrola na plenárním zasedání 

EP na základě zpráv o pokroku, skupina kontaktních míst všech výborů nebo odpovídající 

meziskupina) a ke jmenování jedné nebo více osob na nejvyšší možné úrovni, které budou 

za toto úsilí o koordinaci odpovědné; 

12. zdůrazňuje, že všechny tři rozměry udržitelného rozvoje – environmentální, hospodářský 

a sociální – jsou neoddělitelně spjaty, a zdůrazňuje, že hospodářská udržitelnost je pro 

životní prostředí klíčová; zdůrazňuje, že je naprosto zásadní podporovat řádnou správu, 

právní stát a lidská práva nejen kvůli sociální udržitelnosti, ale také pro zodpovědné 

využívání přírodních zdrojů a ochranu životního prostředí; vyzývá Komisi, aby vedla 

širokou mezinárodní spolupráci a spolupracovala s třetími partnery na budování odolnosti 

a přizpůsobivosti nepříznivým účinkům změny klimatu, na rozvoji udržitelných 

nízkouhlíkových postupů pro budoucnost a na rychlejším snižování emisí skleníkových 

plynů v souladu s 13. cílem udržitelného rozvoje a Rámcovou úmluvou Organizace 

spojených národů o změně klimatu;  

13. je přesvědčen, že je zásadně důležité podporovat mír, bezpečnost a spravedlnost 

v rozvojových zemích; zdůrazňuje, že výdaje související se zajišťováním bezpečnosti, 

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 jiné mechanismy, které čerpají z těchto nástrojů; 

14. bere na vědomí úlohu soukromého sektoru, zejména místních mikropodniků a malých 

a středních podniků při provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, především jeho 

odpovědnost za přechod na udržitelné vzorce spotřeby a výroby, a to jak v Evropě, tak na 

celém světě; připomíná, že soukromé financování může veřejné financování doplňovat, 

nikoli však nahrazovat; vyzývá Komisi, aby podporovala závazné povinnosti pro 

odpovědnost podniků a transparentnost, aby se zajistil plný soulad příspěvku soukromého 

sektoru s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030 tím, že soukromý sektor bude dodržovat 

jasné environmentální, sociální a lidskoprávní normy, a budou uplatňovány zásady 

odpovědného financování a hlavní zásady OSN pro podnikání a lidská práva; připomíná 

v této souvislosti, že je třeba provést předběžné a následné posouzení výsledků spolupráce 

se soukromým sektorem v oblasti rozvoje;  

15. zdůrazňuje, že pro financování Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 jsou klíčové zajištění 

daňové spravedlnosti a transparentnosti, boj proti daňovým únikům, odstranění 

nelegálních finančních toků a daňových rájů a lepší řízení veřejných financí, udržitelný 

hospodářský růst a větší mobilizace domácích zdrojů; vyzývá EU, aby vytvořila program 

financování (DEVETAX 2030), jenž by konkrétně přispěl k zavedení daňových struktur 

v zemích s rozvíjejícím se tržním hospodářstvím a rozvojovým zemím by pomohl vytvořit 

nové regionální úřady daňových orgánů; opakuje svou výzvu k zavedení celosvětové daně 

z finančních transakcí s cílem bojovat proti globálnímu problému, kterým je chudoba, 

a vyzývá k prozkoumání vedlejších účinků všech národních i evropských daňových politik 
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na rozvojové země a k dodržování zásady soudržnosti politik ve prospěch rozvoje při 

přijímání právních předpisů; 

16. zdůrazňuje význam dohod o spravedlivém a etickém volném obchodu a naléhavě EU 

vyzývá, aby svou strategii v oblasti obchodní politiky koncipovala v souladu s Agendou 

pro udržitelný rozvoj 2030 a poskytla přitom třetím zemím politický prostor pro regulaci 

s cílem podporovat udržitelný rozvoj, lidská práva, vysoké sociální a environmentální 

standardy, udržitelnou spotřebu a regionální integraci a bojovat proti chudobě, korupci 

a nerovnostem;  

17. bere na vědomí problémy vyplývající z explozivního růstu velkoměst a výzvy, které 

z tohoto jevu vyplývají pro společenskou a environmentální udržitelnost; vyzývá 

k vyváženému regionálnímu rozvoji a připomíná, že povzbuzení hospodářské aktivity ve 

venkovských oblastech a menších městech a obcích uvolní tlak na migraci do velkých 

městských center, čímž se zmírní problémy nekontrolované urbanizace a migrace; 

zdůrazňuje, že decentralizované regionální struktury podporují cirkulaci vzácných živin, 

jako např. fosforu, z měst a velkoměst zpět do zemědělské produkce; 

18. vyzývá Komisi, aby podporovala globální hodnotové řetězce zavedením systémů náležité 

péče pro společnosti s ohledem na celý jejich dodavatelský řetězec, což by povzbudilo 

podniky, aby investovaly zodpovědněji, a podněcovalo efektivnější provádění kapitol 

týkajících se udržitelnosti v dohodách o volném obchodu, např. kapitol o boji proti 

korupci, o transparentnosti, o vyhýbání se daňovým povinnostem a o odpovědném 

chování podniků; 

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby upravily svůj přístup k migraci za účelem rozvíjení 

migrační politiky v souladu s cílem udržitelného rozvoje 10 a vnímání migrantů a žadatelů 

o azyl založeného na skutečnostech a za účelem boje proti xenofobii a diskriminaci 

migrantů a s cílem investovat do klíčových hnacích prvků lidského rozvoje; opětovně 

vyjadřuje své znepokojení nad tím, že provádění nových politik a finančních nástrojů 

k řešení hlavních příčin nelegální a nucené migrace může být na úkor cílů v oblasti 

rozvoje, a žádá, aby měl Evropský parlament v tomto směru silnější úlohu dohledu a mohl 

tak zajistit, že budou nové nástroje financování slučitelné s právním základem, zásadami 

a závazky EU, a především s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030; odmítá myšlenku, že 

by podmíněnost pomoci hraničními kontrolami, řízením migračních toků nebo dohodami 

o zpětném přebírání osob měla být základem partnerství a rozvojové spolupráce s třetími 

zeměmi; 

20. vítá důraz kladený na investice do mladých lidí, kteří hrají stěžejní roli při provádění cílů 

udržitelného rozvoje; zdůrazňuje, že je třeba využít demografické dividendy rozvojových 

zemí prostřednictvím vhodných veřejných politik a investováním do vzdělání a zdraví 

mladých lidí včetně sexuálního a reprodukčního zdraví a vzdělávání v této oblasti; 

zdůrazňuje, že jde o příležitost dosáhnout konečně pokroku v oblasti rovnosti pohlaví 

a zlepšení postavení žen jakožto klíčového prvku soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, 

a naléhavě EU vyzývá, aby tyto prvky začlenila do všech oblastí vnější činnosti; uznává, 

že k zajištění udržitelného rozvoje musí být tyto klíčové faktory pro lidský rozvoj a lidský 

kapitál upřednostněny;  

21. vítá návrh Komise na zřízení mnohostranné platformy EU, která by plnila úlohu při 

následném monitorování a výměně osvědčených postupů při provádění cílů udržitelného 
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rozvoje v různých odvětvích; zdůrazňuje, že proces konzultací se všemi zúčastněnými 

stranami a zejména občanskou společností, která je aktivním partnerem celého procesu 

plánování, provádění, monitorování a přezkumu Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, musí 

být inkluzivní; vybízí Komisi a členské státy, aby investovaly do cílených vzdělávacích 

programů a kampaní s cílem zvýšit povědomí občanů o Agendě pro udržitelný rozvoj 

2030. 
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