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NÁVRHY 

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

který přijme, začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje, že cíle udržitelného rozvoje 2030, zejména cíl 3 týkající se ochrany zdraví, 

cíl 4 týkající se vzdělávání, cíl 5 týkající se rovnosti žen a mužů a cíl 13 týkající se 

opatření v oblasti změny klimatu, vyžadují odpovídající pomoc Unie a musí být 

v souladu s rozpočtem Unie na rok 2019, aby bylo zřejmé, že je přikládána prvořadá 

důležitost dlouhodobému úsilí o vymýcení chudoby, jak stanoví článek 208 Smlouvy 

o fungování Evropské unie (SFEU); připomíná, že jejich provádění musí jít napříč 

vnitřními i vnějšími politikami Unie a vyváženým a soudržným způsobem začlenit 

všechny tři rozměry udržitelného rozvoje a zohlednit vzájemné vazby mezi 

jednotlivými cíli udržitelného rozvoje; vyzývá Komisi a členské státy, aby považovaly 

cíle udržitelného rozvoje 2030 za strategickou prioritu a zohlednily je v rozpočtu Unie; 

2. připomíná, že se Unie zavázala ve své vnější politice v souladu s ustanoveními Úmluvy 

OSN o právech dítěte komplexně chránit a prosazovat práva dítěte; zdůrazňuje význam 

provádění obecných zásad EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte ve vnějších 

vztazích Unie; vyzývá Komisi, aby monitorovala situaci a podávala zprávy o pokroku 

v oblasti práv dítěte v rámci vnějších programů Unie; 

3. znovu důrazně odmítá vynakládání prostředků z rozvojových fondů na nerozvojové cíle, 

jako je správa hranic nebo budování vojenských kapacit, a zdůrazňuje, že financování, 

které nesplňuje kritéria oficiální rozvojové pomoci, musí v plném rozsahu pocházet 

z jiných nástrojů než z nástroje pro rozvojovou spolupráci nebo Evropského 

rozvojového fondu (ERF); znovu zdůrazňuje, že za účelem účinného dlouhodobého 

boje proti chudobě a v souladu s čl. 208 SFEU je nutné mezi opatřeními splňujícími 

kritéria pro veřejnou rozvojovou pomoc podporovat ta, která jsou zaměřena na potírání 

základních příčin chudoby; potvrzuje svou podporu začlenění ERF do 

rozpočtu a zdůrazňuje, že je důležité vymezit rozpočty přidělené pro regiony africké, 

karibské a tichomořské oblasti; 

4. zdůrazňuje, že pružnost a rychlost využívání finančních částek představují výhodu 

z hlediska efektivní správy finančních prostředků, nemohou ale v žádném případě 

odůvodnit zneužívání finančních prostředků určených k rozvoji, čímž jsou podkopány 

kontrolní pravomoci Parlamentu, jediného demokraticky zvoleného orgánu, i řádné 

plánování dlouhodobých opatření; v tomto ohledu vyzývá k tomu, aby se 

minimalizovalo vytváření mimořádných nástrojů, jako jsou svěřenské fondy, a aby se 

tyto zásady zohlednily při strukturování příštího víceletého finančního rámce (VFR); 

5. zdůrazňuje, že Unie a její členské státy musí dodržet svůj kolektivní závazek, potvrzený 

v roce 2015, v souladu s nímž musí do roku 2030 zvýšit svou oficiální rozvojovou 

pomoc na 0,7 % hrubého národního důchodu (HND); připomíná závazek Unie 

krátkodobě poskytovat 0,15 až 0,20 % HND určeného na oficiální rozvojovou pomoc 

nejméně rozvinutým zemím; zdůrazňuje, že celkový objem oficiální rozvojové pomoci 

Unie se v roce 2017 oproti roku 2016 snížil o 2,4 %; je znepokojen skutečností, že Unie, 

která v roce 2016 zůstala na úrovni 0,11 % HND, nebude schopna splnit závazky přijaté 

ve prospěch nejméně rozvinutých zemí; vyzývá Komisi a členské státy, aby připravily 
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a předložily přijatelný harmonogram takového postupného navyšování svého příspěvku 

za účelem dosažení této úrovně; vyzývá členské státy, aby z výpočtu oficiální rozvojové 

pomoci vyloučily výdaje na uprchlíky v dárcovských zemích; znovu připomíná závazek 

Komise věnovat alespoň 20 % celkové oficiální rozvojové pomoci na lidský rozvoj 

a sociální začlenění; vyzývá k přidělování větších částek z oficiální rozvojové pomoci 

pro rok 2019 na zdravotní péči, vzdělávání a sociální ochranu s cílem dostát přijatému 

závazku do konce stávajícího víceletého finančního rámce; zdůrazňuje zejména potřebu 

podporovat a chránit sexuální a reprodukční zdraví a související práva a tím čelit 

globálnímu roubíkovému pravidlu (Global Gag Rule), které obnovila vláda Spojených 

států; konstatuje, že rozvojová pomoc Unie by měla být vynakládána účinněji a že 

oficiální rozvojová pomoc by měla být zaměřena na odvětví, kde je nejvíce potřebná, 

tedy na budování kapacit, řádnou správu věcí veřejných, zdravotnictví, vzdělávání, 

zemědělství, zásobování vodou a kanalizaci a na zajišťování dodávek elektrické 

energie; poukazuje na nutnost podpory údržby s dostatečným přístupem k náhradním 

dílům a místně vyškolenými odborníky; 

6. zdůrazňuje, že vzhledem k významné úloze, kterou hraje Spojené království v oblasti 

rozvoje, by měly Unie a Spojené království při skutečném vystoupení Spojeného 

království udržovat úzké vazby, aby se omezily následné ztráty; 

7. uznává, že žádná země se nikdy nerozvíjela bez toho, že by se zapojila do dalších 

obchodních vztahů se svými sousedy a zbytkem světa; dále podporuje financování 

pomoci v oblasti obchodních činností s cílem umožnit rozvojovým zemím, aby se do 

budoucna mohly více zapojit do globálních hodnotových řetězců; v této souvislosti 

zdůrazňuje rostoucí význam digitální konektivity s cílem dosáhnout vyváženějšího 

rozdělení přínosů globalizace ve prospěch rozvojových zemí; 

8. zdůrazňuje, že je velmi důležité podporovat mikropodniky a malé a střední podniky, 

a vyzývá zejména k vytváření místních řešení pro lepší přístup k finančním prostředkům 

a další posilování systémů půjček a záruk na mikrofinancování; 

9. vyzývá k rozšíření programu „Erasmus pro mladé podnikatele“ mimo Evropu, zejména 

v rozvojových zemích, a současné poskytnutí nezbytných finančních prostředků; 

10. podporuje zřizování institucí duálního odborného vzdělávání, v nichž budou mít mladí 

lidé, kteří se účastní odborného programu učňovské přípravy s důrazem na praktické 

aspekty povolání, teoretické přednášky na specializovaných odborných školách; 

11. vzhledem k dramatické situaci v oblasti humanitární pomoci trvá na tom, aby byly 

současné globální humanitární potřeby reflektovány prostřednictvím významného 

zvýšení prostředků v rozpočtových položkách určených na humanitární pomoc a aby 

tyto prostředky bylo možné snadno použít; znovu opakuje, že klíčovou úlohu v prevenci 

člověkem způsobených humanitárních krizí předcházením konfliktů, ochranou dětí 

a poskytnutím perspektivy dětem hraje vzdělání chlapců i dívek; vítá, že je již nyní 

vynakládána významná část humanitární pomoci na vzdělávání v mimořádných 

situacích; vyzývá však k odpovídajícímu zvýšení podílu těchto prostředků a k větší 

podpoře rozpočtové položky nástroje rozvojové spolupráce Erasmus+, neboť vzdělávání 

v mimořádných situacích je zásadní pro rozvoj populace po skončení mimořádné fáze 

a tato mimořádná fáze může někdy trvat i několik let; 
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12. bere na vědomí vyčerpání rezerv a mechanismů flexibility v rámci rozpočtu Unie 

a vnější činnosti Unie, které se často používají k uvolnění dodatečných finančních 

prostředků za účelem reakce na nepředvídané potřeby včetně humanitárních krizí; 

v souvislosti s tím odmítá návrh Komise na financování druhé tranše nástroje pro 

uprchlíky v Turecku, který neponechal dostatečné rezervní prostředky v rámci 

zvláštních nástrojů okruhu 4 víceletého finančního rámce na nepředvídatelnou 

humanitární krizi, neboť členské státy nesplnily závazek přispět prostřednictvím 

dvoustranné dohody ve prospěch nástroje pro uprchlíky v Turecku částkou 2 miliardy 

EUR; je znepokojen pokračujícím uvolňováním rezervních prostředků ERF na doplnění 

příspěvků do svěřenského fondu Unie pro Afriku, naposledy ve výši 500 milionů eur; 

zdůrazňuje, že tento převod prostředků nejenže odvádí zdroje z cílů ERF zaměřených na 

vymýcení chudoby a na podporu udržitelného rozvoje a na řízení migrace, ale také 

zásadním způsobem omezuje možnost uvolnění dodatečných prostředků v případě 

humanitárních krizí v regionu AKT v nadcházejících letech; znovu vyzývá členské 

státy, aby zvýšily své příspěvky do nástroje pro uprchlíky v Turecku a svěřenského 

fondu Unie pro Afriku, pro něž přislíbené příspěvky z rozpočtu Unie a ERF činí 

v současné době 3 miliardy eur (před započtením dodatečných 500 milionů eur) a pouze 

430 milionů eur od členských států EU a od dalších dárců; 

13. domnívá se, že prosazování míru, bezpečnosti a spravedlnosti v rozvojových zemích má 

pro Unii zásadní význam z hlediska řešení základních příčin migrace; uznává, že výdaje 

související s bezpečností jsou zvláště významné za současného úsilí o souhrnné řešení 

provázanosti mezi bezpečností a rozvojem, a poukazuje na cíl 16 agendy pro udržitelný 

rozvoj 2030; 

14. zdůrazňuje, že je důležité zvýšit přidělování finančních prostředků určených na podporu 

řádné správy věcí veřejných, demokracie a právního státu v rozvojových zemích s cílem 

podporovat odpovědné a transparentní instituce, budování kapacit a podporovat 

participativní rozhodování a přístup veřejnosti k informacím; 

15. připomíná, že je důležité podporovat výdaje přímo spojené s dosahováním cílů politiky 

humanitární pomoci, mimo jiné výdaje na technickou a správní pomoc; 

16. zdůrazňuje význam zachování prostředků na platby v kapitole pro humanitární pomoc 

přinejmenším na stejné úrovni jako prostředky na závazky s cílem vyhnout se trvalému 

vážnému nedostatku finančních prostředků na platby, komplikovaným naléhavým 

zásahům a hromadění neuhrazených plateb, jež mají negativní účinky také na 

provádějící partnery; 

17. zdůrazňuje význam zajištění čisté vody a výstavby dalších zařízení na čištění odpadních 

vod; 

18. upozorňuje na rozsah a důsledky energetické chudoby v rozvojových zemích a na 

intenzivní zapojení Unie do úsilí o její snížení; poukazuje na potřebu intenzivního 

společného úsilí vlád a zúčastněných stran v postižených zemích o snížení energetické 

chudoby a dosažení 7. cíle udržitelného rozvoje, zejména v odlehlých venkovských 

oblastech, které nejsou připojeny k energetické síti; 

19. požaduje dostatečné finanční prostředky pro Agenturu OSN pro pomoc a práci ve 

prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě, aby byla nadále zajištěna pomoc 
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palestinským uprchlíkům v regionu; 

20. vítá navýšení prostředků na podporu rozvojových iniciativ v rozvojových zemích 

prováděných organizacemi občanské společnosti nebo místními orgány nebo 

ve prospěch těchto organizací; v oblasti humanitární pomoci připomíná Komisi a Radě 

závazek „velké dohody“ týkající se lokalizace, podle něhož má alespoň čtvrtina 

veškerých finančních prostředků humanitární pomoci směřovat co možná nejkratší 

cestou k místním a vnitrostátním subjektům poskytujícím pomoc, a proto vyzývá 

k revizi současného nařízení Rady (ES) č. 1257/961 (z roku 1996), aby bylo zajištěno, 

že další financování humanitární pomoci bude i nadále založeno na potřebách a bude 

v souladu s Evropským konsensem o humanitární pomoci, ale bude rovněž 

přizpůsobeno měnícímu se kontextu a bude efektivnější, zejména pokud jde o podporu 

propojení mezi humanitární pomocí a rozvojem, přičemž bude přispívat k plnění 

závazků přijatých na Světovém humanitárním summitu v roce 2016 a jako součást 

„velké dohody“; 

21. znovu připomíná, že je důležité zaměřit se na hlavní humanitární krize, včetně 

zapomenutých humanitárních krizí; vyzývá k zajištění financování humanitární pomoci 

v případě těchto krizí: Jemen (22 milionů lidí, kteří potřebují humanitární pomoc), Sýrie 

včetně sousedních zemí (v Sýrii potřebuje humanitární pomoc více než 13 milionů lidí) 

a také zapomenutým humanitárním krizím, jako je oblast Sahelu (1,6 milionu dětí 

ohrožených závažnou akutní podvýživou a 6,8 milionu lidí trpících nedostatkem 

potravin) a Demokratická republika Kongo (13 milionů lidí v nouzi a více než 2 miliony 

dětí trpících závažnou akutní podvýživou); 

22. zdůrazňuje nutnost zajistit humanitární a rozvojovou pomoc pro oblast Sahelu; 

zdůrazňuje, že trvalá chudoba, změna klimatu, zintenzivnění konfliktů a téměř 

neproduktivní letošní sezóna vedly k tomu, že ve strukturálně nestabilním regionu 

s omezeným přístupem k základním sociálním službám potřebuje humanitární pomoc 

6,8 milionu lidí; vyzývá proto k rozšíření humanitární a rozvojové pomoci pro tento 

region tak, aby pokrývala jak život zachraňující intervence, tak i dlouhodobé snahy řešit 

základní příčiny nedostatečného zajišťování potravin a výživy, a k posílení základních 

sociálních služeb; 

23. zdůrazňuje, že v rozpočtu Unie na rok 2019 by se měla odrážet nutnost zajistit 

provázanost humanitární a rozvojové pomoci, přičemž by se pozornost měla zaměřit na 

klíčová odvětví, jako je výživa; vyzývá proto Komisi, a zejména GŘ pro evropskou 

civilní ochranu a operace humanitární pomoci (ECHO) a GŘ pro mezinárodní 

spolupráci a rozvoj (DEVCO), aby odstranily rozdíly v oblasti humanitární a rozvojové 

pomoci tím, že v rozpočtu Unie na rok 2019 věnují finanční prostředky na humanitární 

pomoc i dlouhodobé financování výživy a umožní tak dětem trpícím závažnou akutní 

podvýživou přístup k léčbě za všech okolností, v nouzových situacích i v rámci 

rozvojové pomoci; 

24. připomíná, že účinky klimatické změny mají hmatatelný dopad na různé aspekty 

lidského života a jsou stále častěji pociťovány v rozvojových zemích; vyzývá k většímu 

využití zdrojů z jiných nástrojů, než je finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci nebo 

Evropský rozvojový fond, na opatření v oblasti klimatu, jež odráží pevné odhodlání 

                                                 
1 Nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 20. června 1996 o humanitární pomoci (Úř. věst. L 163, 2.7.1996, s. 1).  
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a větší zapojení do klimatické diplomacie, zejména v odvětví energie z obnovitelných 

zdrojů, v zájmu řešení klimatické změny; připomíná, že přístup k pitné vodě je 

klíčovým faktorem sociálního a hospodářského rozvoje umožňujícího bojovat proti 

chudobě a zajistit přístup ke vzdělávání a zdravotní péči; požaduje dodržování závazků 

členských států v oblasti boje proti globálnímu oteplování a změně klimatu; zdůrazňuje, 

že finanční prostředky musí pocházet z jiných fondů než z fondů pro rozvoj; 

25. připomíná, že v souvislosti se změnou klimatu a potřebou přizpůsobení se změně 

klimatu mají zásadní význam investice do snižování rizika katastrof a připravenosti 

v rámci rozvojových programů, aby se zabránilo lidskému utrpení a ztrátám na 

životech, napomohlo zachování výsledků dosažených prostřednictvím rozvojové 

spolupráce partnerských zemí a snížila se potřeba reakcí na mimořádné situace; 

26. vyjadřuje politování nad tím, že Komise nesplnila cíl přidělit 20 % své oficiální 

rozvojové pomoci lidskému rozvoji a sociálnímu začlenění, a dokonce snižuje 

příslušnou rozpočtovou linii; požaduje proto výrazné zvýšení těchto prostředků; 

27. zdůrazňuje význam pilotních projektů a přípravných akcí; požaduje trvalou podporu 

probíhajících a nových pilotních projektů a přípravných akcí; 

28. zdůrazňuje, že je důležité zachovat po brexitu co nejpevnější spolupráci se Spojeným 

královstvím v oblasti rozvojové spolupráce; 

29. bere na vědomí navrhované zvýšení rozpočtové položky pro spolupráci se zeměmi 

Blízkého východu o 134 % a zvýšení rozpočtové položky pro migraci a azyl o 6 %; 

vyjadřuje politování nad tím, že Komise tato dvě navýšení v kontextu prudkého poklesu 

migračních toků do Evropy dostatečně nevysvětlila; navrhuje proto příslušné prostředky 

snížit, aby mohlo být financováno potřebné zvýšení rozpočtové položky pro lidský 

rozvoj. 
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