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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 rozvojová pomoc z rozpočtu EU musí být zachována přinejmenším na 

úrovni stanovené ve VFR a musí se i nadále zaměřovat na dlouhodobé úsilí o vymýcení 

chudoby; žádá její zvláštní zaměření na nejméně rozvinuté země; 

2. uvědomuje si, že žádná země se nikdy nerozvinula, aniž by navázala hlubší obchodní 

vztahy se svými sousedy a zbytkem světa; dále podněcuje k poskytování finanční 

pomoci určené na obchodní činnosti, které umožní rozvojovým zemím podílet se 

v budoucnu v mnohem větší míře na globálních hodnotových řetězcích; v této 

souvislosti zdůrazňuje, že tato finanční pomoc by měla přispívat k udržitelnému růstu 

podporujícímu začlenění a k podpoře přísných pracovních norem a norem v oblasti 

životního prostředí; také zdůrazňuje stále rostoucí důležitost digitální propojenosti 

s cílem dosáhnout vyváženějšího rozdělení přínosů globalizace ve prospěch 

rozvojových zemí; 

3. zdůrazňuje, že dramatické humanitární potřeby, které byly vyvolány nebývalými 

konflikty a katastrofami souvisejícími se změnou klimatu, vyžadují plné využití rozpětí 

v hlavě IV, aby se řešila vzniklá situace a pomohlo se předejít novým krizím; 

zdůrazňuje, že je nutné zvýšit evropskou humanitární pomoc, a to nejen v zemích 

evropského sousedství; 

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby rozpočet EU odpovídajícím způsobem přispíval k plnění 

Agendy 2030 a jejích 17 cílů udržitelného rozvoje; připomíná, že její uskutečňování 

musí jít napříč vnitřními i vnějšími politikami Unie a musí vyváženě a koherentně 

integrovat všechny tři dimenze udržitelného rozvoje a věnovat pozornost vzájemným 

vazbám mezi jednotlivými cíli udržitelného rozvoje; 

5. konstatuje, že požadavek, aby bylo 20 % pomoci z nástroje pro rozvojovou spolupráci 

přiděleno na základní sociální služby, zejména zdravotnictví a školství, není v období 

2014–20171 naplňován; domnívá se, že je nutné zvýšit investice do lidského rozvoje, 

zejména do dostupnosti služeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, 

s cílem podpořit boj proti negativnímu dopadu znovuzavedení tzv. globálního 

roubíkového pravidla („global gag rule“); 

6. připomíná, že v rozpočtu na rok 2017 byly prostředky v rozpočtové položce na lidský 

rozvoj v rámci nástroje pro rozvojovou spolupráci oproti původnímu víceletému plánu 

sníženy; konstatuje, že podle Komise se jedná o pouhý postup odložení přídělu 

prostředků, nikoli o škrt u tohoto programu; domnívá se, že je proto důležité zachovat 

výrazné zvýšení v rozpočtové položce na lidský rozvoj oproti loňskému rozpočtu; 

7. zdůrazňuje velký význam podpory mikropodniků a malých a středních podniků 

a požaduje zejména další posílení systému mikrofinančních úvěrů a systému záruk; 

                                                 
1  https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/draft-eval-report-dci_en.pdf 
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8. podněcuje ke zřizování institucí duálního odborného vzdělávání v rozvojových zemích 

– v těchto institucích budou mít mladí lidé, kteří se účastní odborného programu 

učňovské přípravy s důrazem na praktické aspekty povolání, teoretické přednášky na 

specializovaných odborných školách; 

9. vyzývá k rozšíření programu „Erasmus pro mladé podnikatele“ i za hranice Evropy, 

zejména do rozvojových zemí, přičemž musí být poskytnuty potřebné finanční 

prostředky; 

10. domnívá se, že uvolňování prostředků z rozpočtu EU s cílem reagovat na výzvu, již 

představuje migrace, by měla doprovázet společná politika v této oblasti; zdůrazňuje, že 

rozvojová pomoc nesmí být podmíněna spoluprací v otázkách migrace, jako jsou správa 

hranic nebo dohody o zpětném přebírání osob; připomíná, že migrační a uprchlická 

krize měla závažný dopad na rozpočet EU a i nadále bude v nadcházejících letech 

vyžadovat rozhodnou reakci; 

11. plně si uvědomuje, jak složitý je charakter mnoha výzev a že je třeba mnohotvárných 

a vzájemně se doplňujících kroků v reakci na ně, trvá však na tom, že ujednání 

o financování musí být jasná a musí být dodrženy mezinárodní závazky; znovu 

připomíná, že nesouhlasí s tím, aby byly rozvojové prostředky používány na cíle mimo 

oblast rozvoje, a zdůrazňuje, že financování, které nesplňuje kritéria oficiální rozvojové 

pomoci, musí být získáváno z jiných nástrojů, a nikoli z nástroje pro rozvojovou 

spolupráci; vyjadřuje politování nad tím, že nové svěřenské fondy nepodléhají kontrole 

Parlamentu; zdůrazňuje, že jakékoli mechanismy, které využívají nástroj pro 

rozvojovou spolupráci, zejména Nouzový svěřenský fond EU pro Afriku, by měly 

sloužit opravdovým dlouhodobým rozvojovým cílům a snažit se uspokojit rozvojové 

potřeby partnerských zemích, nikoli plnit politické cíle dárců; poukazuje na své 

stanovisko ze dne 5. července 2017 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, 

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 230/2014 ze dne 11. 

března 2014, kterým se zřizuje nástroj přispívající ke stabilitě a míru, v němž vylučuje 

jakýkoli příspěvek z nástroje pro rozvojovou spolupráci na financování nástroje 

přispívajícího ke stabilitě a míru; 

12. zdůrazňuje, že Unie a její členské státy musí dodržet svůj kolektivní závazek, který byl 

potvrzen v roce 2015 a podle něhož musí do roku 2030 zvýšit svou oficiální rozvojovou 

pomoc na 0,7 % HND; vyzývá Komisi a členské státy, aby předložily závazný 

harmonogram postupného navyšování svého příspěvku za účelem dosažení této úrovně; 

13. zdůrazňuje důležitost zvyšování přídělu finančních prostředků, které jsou určeny na 

podporu řádné správy věcí veřejných, demokracie a právního státu v rozvojových 

zemích s cílem napomáhat vzniku zodpovědných a transparentních institucí, podporovat 

budování kapacit a prosazovat participativní rozhodování a přístup veřejnosti 

k informacím; 

14. opakuje, že příspěvek Spojeného království činí 15 % rozpočtu EU na rozvojovou 

pomoc; vyzývá Komisi a Radu, aby zahájily proces uvažování o tom, jaké budou 

ambice a priority rozvojové pomoci EU po brexitu; 

15. domnívá se, že živelný nárůst počtu svěřenských fondů, který byl nutností vzhledem 

k nedostatku zdrojů, podrývá jednotu rozpočtu a je v rozporu s požadavky 
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transparentnosti a demokratického zodpovídání se; opakuje, že začlenění Evropského 

rozvojového fondu do rozpočtu na jedné straně a vytvoření zvláštního nástroje 

k financování výdajů na bezpečnost souvisejících s rozvojovou spoluprací na straně 

druhé by posílily účinnost činnosti EU. 
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