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NÁVRHY 

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby do návrhu 

usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

1. vítá závazek EU k dlouhodobější podpoře země a skutečnost, že EU se rozhodla k Iráku 

přistupovat jako k pilotní zemi, v níž je třeba v zájmu upevnění přechodu z humanitární 

pomoci na dlouhodobou rekonstrukci a stabilizaci zajistit lepší provázanost humanitární 

a rozvojové činnosti; připomíná, že irácká krize představuje podle klasifikace OSN 

mimořádnou krizovou situaci třetího stupně a že 11 milionů lidí potřebuje v současném 

okamžiku pomoc; naléhavě proto žádá EU a její členské státy, aby nejprve zvýšily své 

úsilí a co nejdříve začaly řešit klíčové humanitární problémy a lidské potřeby, zejména 

pokud jde o více než 3 miliony vnitřně vysídlených osob; 

2. naléhavě vyzývá EU, aby v zemi nepřestávala poskytovat mimořádnou pomoc, neboť se 

tam nacházejí 3 miliony vnitřně vysídlených osob, z nichž více než 1,6 milionu žije v 

hrozných hygienických podmínkách; zdůrazňuje, že zhruba polovinu z těchto vnitřně 

vysídlených osob tvoří nezletilí a že 600 000 z nich se nedostává žádné formy 

vzdělávání; 

3. zdůrazňuje, že je v zemi rozšířena chudoba, a že ačkoli se jednalo o zemi s vyššími 

středními příjmy, léta násilí, konfliktů a sektářství pokrok dosažený v oblasti rozvoje 

značně podkopaly; žádá EU, aby svou rozvojovou pomoc zaměřila prostřednictvím 

cílených projektů na nejzranitelnější skupiny a osoby, které ji nejvíce potřebují, zejména 

ženy a děti, mladé lidi, vnitřně vysídlené osoby a uprchlíky; 

4. zdůrazňuje, že právní stát, lidská práva a přístup ke spravedlnosti zůstávají důležitými 

výzvami a že Irák patří k nejhůře umístěným zemím na indexu transparentnosti; trvá na 

tom, aby EU upřednostňovala provádění politických a hospodářských reforem s cílem 

budovat institucionální kapacitu a konsolidovat demokracii; 

5. trvá na tom, že udržitelný růst podporující začlenění je třeba podporovat v souladu s 

iráckými národními rozvojovými prioritami; 

6. konstatuje, že sociálním a politickým procesům a dynamice v Iráku výrazně dominují 

muži a že na ně mají nadměrný vliv náboženští vůdci; lituje, že to často vede k 

vyloučení žen a sekulárních skupin ze sociálních interakcí; 

7. je přesvědčen o tom, že během přechodu z naléhavé pomoci na pomoc rozvojovou je 

prioritou dlouhodobý přístup, stabilizace, reformy a zlepšení v oblastech řádné správy 

věcí veřejných a odpovědnosti, vzdělávání a získávání dovedností, přístup k možnostem 

obživy a poskytování základních zdravotních a sociálních služeb; zdůrazňuje také 

význam reforem zaměřených na zlepšení situace v oblasti rovnosti žen a mužů a 

zastoupení žen v politickém životě země; s netrpělivostí očekává konkrétní návrhy 

zamýšlených opatření, která by měla na tyto potřeby odpovídat, a naléhavě žádá 

Komisi, aby v rámci víceletého orientačního programu na období 2014–2017 poskytla 

informace o průkazných výsledcích a dopadech; 

8. zdůrazňuje, že je třeba podporovat Irák při přechodu k udržitelné diverzifikaci 
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hospodářství s cílem snížit závislost na těžbě a vývozu surovin, jako je ropa, která v 

roce 2016 představovala 46,8 % vývozu země; 

9. upozorňuje na zhoršení životního prostřední a infrastruktury, po sobě jdoucí sucha a 

desertifikaci, které mají závažný dopad na venkovské obyvatelstvo a působí problémy 

se zabezpečením potravin a nedostatek vody, zejména pro vysídlené osoby; žádá EU, 

aby úzce spolupracovala s iráckými orgány s cílem dosáhnout účinnějšího a 

spravedlivějšího využívání a řízení přírodních zdrojů; 

10. je znepokojen vysokou mírou předčasného ukončení školní docházky u žáků iráckých 

škol obou pohlaví (podle zpráv organizací občanské společnosti školní docházku 

předčasně ukončilo již 60 % žáků zapsaných v roce 2015); zdůrazňuje, že v situaci 

stižené konflikty je vysoká úroveň gramotnosti zásadně důležitá pro pozitivní smír; 

11. žádá EU, aby poskytovala vzdělávací programy týkající se míru a prevence násilného 

extremismu a kampaně zaměřené na odzbrojení s cílem zastavit v Iráku šíření ručních a 

lehkých zbraní; 

12. zdůrazňuje význam zlepšování povědomí o lidských právech pro posílení harmonie 

mezi komunitami a oslabení náboru mladých lidí, ohrožených násilím a extremismem, 

do milicí; 

13. zdůrazňuje, že mají-li být místní aktéři odborně připraveni na zpravodajství podporující 

mír, jsou zapotřebí rozsáhlé odborné znalosti v oblasti sdělovacích prostředků a 

svobody vyjadřování; 

14. trvá na tom, aby poskytování humanitární a rozvojové pomoci vycházelo z potřeb a 

bylo objektivní, a skutečně tak podporovalo proces stabilizace a obnovy, včetně 

bezpečného návratu náboženských menšin a etnických skupin do svých domovů; 

zdůrazňuje, že vnější subjekty, včetně EU, musí aktivně zmírňovat riziko, že pomoc 

bude účelově využívána domácími politickými činiteli nebo přidělována způsobem, 

který bude diskriminovat nebo naopak upřednostňovat určité skupiny; 

15. žádá EU, aby zajistila, aby prostředky EU byly vynakládány na projekty, které 

pomohou iráckému obyvatelstvu, a aby se městům dostávalo dostatečné podpory při 

poskytování základních služeb a budování místní správy s cílem zajistit obyvatelům 

základní životní podmínky; dále vyzývá EU, aby zajišťovala koordinaci mezi 

ústředními orgány a místními samosprávami s cílem vytyčit priority, do nichž je třeba 

investovat, a více podporovala občanskou společnost, zejména obránce lidských práv; 

žádá, aby jako prioritu určila zejména financování projektů, které podpoří aktéry 

prosazující odpovědnost a demokratické změny a posílí mechanismy místního dialogu a 

řešení konfliktů, do nichž je třeba zapojit především mladé lidi; 

16. vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že je v Iráku na mnoha úrovních rozšířena 

korupce a že podle všeho neexistuje strategie boje proti ní; 

17. zdůrazňuje, že irácký soudní systém je vnímán jako nespravedlivý a uplatňující dvojí 

standard; konstatuje, že irácké soudní orgány zjevně nepodnikají kroky nezbytné ke 

stíhání osob porušujících lidská práva a dalších zločinců; 
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18. poznamenává, že reforma bezpečnostního sektoru v Iráku je důležitou výzvou a že by ji 

měla OSN i EU podporovat; zdůrazňuje, že v rámci reformy bezpečnostního sektoru je 

třeba pracovat na rozpuštění milicí a opětovné začlenění bojovníků do společnosti; 

19. vyzývá EU, aby iráckým orgánům poskytla posílenou technickou pomoc na podporu 

řádného řízení přírodních zdrojů, lepšího výběru daní a omezení nezákonných 

finančních toků, a zajistila tak, že Irák bude moci ve střednědobém horizontu financovat 

svůj rozvoj z vlastních zdrojů a omezí nerovnost v rámci svého obyvatelstva a svých 

regionů; zdůrazňuje, že je třeba aktivně poskytovat poradenství soukromému sektoru a 

investorům s cílem zlepšit jejich vnímavost vůči konfliktům a zvýšit jejich příspěvek k 

budování míru a udržitelnému rozvoji; 

20. žádá EU, aby investovala do obnovy a rozvoje místního hospodářství, zejména tak, že 

zvýší svou podporu podnikání, malým a středním podnikům a odborné přípravě, že 

bude podporovat investice do prioritních oblastí, jako je energetika a zemědělství, a 

podněcovat partnerství veřejného a soukromého sektoru; domnívá se, že vytvoření 

pozitivního prostředí podporujícího rozvoj soukromého sektoru nejen umožní řešit v 

zemi problém nezaměstnanosti mladých lidí, ale pomůže i vytvořit příležitosti pro 

návrat vnitřně vysídlených osob a uprchlíků po skončení konfliktu; 

21. připomíná, že konflikt a extremismus mají nepřiměřený dopad na ženy a dívky, které 

jsou zranitelnější vůči násilí a zneužívání, včetně sexuálního násilí, mučení, obchodu s 

lidmi, otroctví a dětských sňatků; zdůrazňuje, že je třeba zabývat se specifickými 

humanitárními a rozvojovými potřebami žen a dívek, zejména ve vysídlených 

komunitách; žádá EU, aby ve svém rozvojovém úsilí dále podporovala rovnost žen a 

mužů a posílení postavení žen a aby prosazovala úlohu žen při obnově a budování míru 

v zemi; 

22. žádá EU, aby posílila svou angažovanost u iráckých aktérů občanské společnosti; 

zdůrazňuje, že pro účinné zapojení žen je nezbytné zaujmout k procesu stabilizace a 

rekonstrukce genderově citlivý přístup; 

23. zdůrazňuje, že pokud nemá dojít k další radikalizaci nebo její obnově, nesmí se boj proti 

terorismu omezovat na represi, nýbrž musí být v souladu s prosazováním lidských práv 

a mezinárodního práva; vyzývá politické, rozvojové, bezpečnostní a další sociální 

aktéry, aby důkladně analyzovali hybné síly radikalizace, násilného extremismu a 

náboru členů teroristických skupin a komplexně se jimi zabývali; 

24. podporuje zapojení organizací občanské společnosti do odzbrojení, demobilizace a 

opětovného začlenění v Iráku; 

25. žádá EU, aby uskutečnila programy, které lidem umožní účastnit se místního 

rozhodovacího procesu a posílí transparentnost a odpovědnost institucí; 

26. zdůrazňuje, že je zapotřebí investovat do iráckého zemědělství, neboť má vysoký 

potenciál, pokud jde o zaměstnanost, a je důležité pro opětovné obydlení venkovských 

oblastí, které v důsledku konfliktů trpí soustavným úbytkem obyvatel. 
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