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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do zprávy, kterou 
přijme, začlenil tyto návrhy:

1. připomíná článek 208 SFEU, podle něhož se politika Unie v oblasti rozvojové 
spolupráce odvíjí v rámci zásad a cílů vnější činnosti Unie, která se zaměřuje především 
na omezení a v dlouhodobém horizontu na vymýcení chudoby; zdůrazňuje, že politika 
Unie v oblasti rozvojové spolupráce a politika, kterou v této oblasti vedou členské státy, 
se navzájem doplňuje a posiluje; připomíná, že v čl. 21 odst. 2 SEU je stanoveno, že 
politika v oblasti rozvojové spolupráce přispívá k dosažení cílů vnější činnosti EU; 
vyzývá k dodržování veškerých právních závazků uvedených v SFEU a SEU a k tomu, 
aby byl v příštím VFR na období 2021–2027 vytvořen vnější nástroj, který by se 
zaměřoval na rozvoj;

2. připomíná, že v budoucím okruhu VFR věnovaném vnější činnosti je nutné navýšit 
stávající míru oficiální rozvojové pomoci EU, a s potěšením konstatuje, že Komise 
navrhla její mírné zvýšení (v cenách roku 2018);

3. bere na vědomí, že návrh nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci 
(NDICI) odráží nový přístup k zahraniční politice a rozvojové politice, který je v 
rozporu s článkem 208 SFEU; zdůrazňuje, že vymýcení chudoby musí být konečným 
cílem rozvojových politik EU a že vymýcení chudoby, jakož i udržitelný lidský, 
environmentální a hospodářský rozvoj, boj proti nerovnosti, nespravedlnosti 
a vyloučení, řádná správa věcí veřejných a mír a bezpečnost musejí být hlavními cíli
vnějších finančních nástrojů EU v příštím víceletém finančním rámci spolu se jejími 
závazky v souvislosti s cíli udržitelného rozvoje podle čl. 208 odst. 2 SFEU;

4. připomíná, že evropská rozvojová politika se musí řídit závazkem EU, že se bude snažit 
dosáhnout cílů udržitelného rozvoje a uplatňovat akční program z Addis Abeby o 
financování rozvoje a Pařížskou dohodu o klimatu; domnívá se, že podpora, kterou EU 
poskytuje při jejich dosahování v rozvojových zemích, se musí zakládat na dodržování 
práv a zaměřovat se na dlouhodobé cíle, jako je vymýcení chudoby, boj se nerovností, 
nespravedlností a vyloučením ze společnosti, prosazování demokratického vládnutí, 
lidských práv a rovnosti mezi ženami a muži, mj. podporou prostoru pro občanskou 
společnost a udržitelného inkluzivního rozvoje, především v nejméně rozvinutých 
zemích;

5. zdůrazňuje, že v příštím VFR musí být zajištěno, aby vnější nástroje odpovídaly 
příslušné oblasti politiky, tak aby bylo možné co nejúčinněji dosahovat cílů dané 
politiky, jak je uvedeno ve Smlouvě; připomíná, že agenda v oblasti sousedské politiky, 
rozvoje a humanitární a mezinárodní spolupráce by se neměla vlastními zájmy EU; 
znovu poukazuje na to, že se staví proti instrumentalizaci pomoci;

6. podotýká, že nové potřeby v oblasti financování vyplývající ze zhoršení bezpečnostní 
situace v sousedství Evropské unie a nárůstu migračních toků do Unie vyžadují zvýšené 
finanční prostředky v rámci nového VFR; konstatuje, že tyto nové výzvy se musí řešit 
společně se stávajícími rozvojovými cíli; má za to, že vytvořením nástroje NDICI může 
dojít ke zhoršení problémů, na něž upozornilo přehodnocení externích finančních 
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nástrojů v polovině období, v němž se zdůrazňuje, že rostoucí požadavky v jiných 
oblastech politiky vedly k tomu, že se rozvojová politika EU odklonila od zmírňování 
chudoby; poukazuje na to, že ačkoli je velmi žádoucí dosáhnout začlenění Evropského 
obranného fondu do rozpočtu, nelze to považovat za navýšení rozvojového financování;

7. připomíná, že příděly finančních prostředků na pomoc určitým zemím v rámci unijních 
programů mezinárodní spolupráce by měly být doplňkem zahraniční politiky a zároveň 
by mělo být zajištěno, aby se finanční prostředky na rozvojovou pomoc používaly 
pouze na cíle spojené s rozvojem, nikoli na úhradu nákladů týkajících se dosahování 
nejrůznějších jiných cílů, jako je ostraha hranic a politika zaměřená na boj proti 
migraci;

8. podotýká, že návrh nástroje pro spolupráci by měl v dostatečné míře umožňovat úpravu 
programů podle konkrétních potřeb třetích zemí; znovu připomíná, že značný podíl 
pomoci EU by měl být jakožto základní cíl oficiální rozvojové pomoci přidělen 
nejméně rozvinutým zemím; zdůrazňuje, že při realizaci rozvojové politiky je nutné 
zajistit její účinnost, účelnost, viditelnost a jednotnost, účast organizací občanské 
společnosti a uplatňování přístupu k rozvojové spolupráci, který by byl založen 
na právech, a také zavést referenční 20 % míru prostředků, které by se přidělovaly 
na základní sociální služby, což jsou základní rozvojové charakteristiky, které je nutné v 
příštím cyklu VFR zachovat a zlepšit;

9. zdůrazňuje, že jedním z hlavních cílů všech programů, ať už zeměpisných nebo 
tematických, se musí stát rovnost mužů a žen a práva a upevňování postavení žen 
a dívek; domnívá se, že rozpočet EU by měl odrážet rovnost pohlaví a konfliktní 
situace;

10. podotýká, že navrhovaný nástroj NDICI obsahuje několik mechanismů zajišťujících 
flexibilitu, jako jsou rezervy, prostředky dané stranou a rámec pro rychlou reakci; 
zdůrazňuje, že by měly být náležitě zohledněny dopady zvýšené flexibility 
na předvídatelnost oficiální rozvojové pomoci; vyzývá k důkladnějšímu parlamentnímu 
přezkumu a jasnější spolupráci co se týče jeho řídících a správních struktur; s 
politováním konstatuje, že v cílech návrhu není uveden jednoznačný odkaz 
na vymýcení chudoby, udržitelný rozvoj, cíle udržitelného rozvoje a boj proti 
nerovnostem; zdůrazňuje, že aby došlo k plnění konsensu o rozvoji, tyto priority musejí 
být v cílech navrhovaného nástroje uvedeny explicitně;

11. upozorňuje na nesplněné mezinárodní závazky EU ohledně toho, jak zvýšit oficiální 
rozvojovou pomoc do roku 2030 na 0,7 % HND, včetně 20 % určených lidský rozvoj a 
sociální začleňování a 0,2 % HDN vyčleněných pro nejméně rozvinuté země 
a poskytnout nové a dodatečné financování pro opatření v oblasti klimatu v rozvojových 
zemích; je přesvědčen, že tyto závazky je třeba ve víceletém finančním rámci na období 
2021–2027 řádně zohlednit;

12. vítá návrh na zachování navrhované 92 % způsobilosti oficiální rozvojové pomoci 
k využití daného nástroje a vyzývá k jeho přijetí; vyzývá ke každoročnímu vyčlenění 
nejméně 20 % oficiální rozvojové pomoci v rámci všech programů, zeměpisných 
i tematických, po dobu platnosti nástroje NDICI na sociální začleňování a lidský rozvoj, 
aby bylo možné podpořit a rozšířit poskytování základních sociálních služeb, jako je 
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zdravotnictví včetně výživy, vzdělávání a sociální ochrana, nejvíce marginalizovaným 
skupinám, včetně žen a dětí; vyzývá ke každoročnímu vyčlenění alespoň 85 % oficiální 
rozvojové pomoci na akce, které mají jako hlavní nebo významný cíl rovnost mezi muži 
a ženami a práva a upevnění postavení žen a dívek, a to v rámci všech programů, 
zeměpisných i tematických, po dobu trvání těchto akcí; potvrzuje, že 20 % těchto 
opatření by mělo mít navíc jako jeden z hlavních cílů rovnost mezi muži a ženami 
a práva a upevňování postavení žen a dívek; požaduje, aby 50 % celkového nástroje 
bylo určeno na podporu cílů a činností v oblasti klimatu a životního prostředí;

13. domnívá se, že rozpočet EU by měl být odrážet problematiku rovnosti pohlaví 
a konfliktních situací, a vyzývá Komisi, aby při přípravě rozpočtu přihlížela 
k genderovým otázkám;

14. připomíná, že přidělování pomoci jednotlivým zemím by nemělo záviset na dohodách o 
migraci s EU a že by nemělo docházet k přesunu finančních prostředků z chudých zemí 
a regionů do zemí původu migrantů nebo tranzitních zemí na cestě do Evropy pouze na 
základě toho, že se nacházejí na migrační trase;

15. opakuje svou podporu začlenění Evropského rozvojového fondu (ERF) do rozpočtu 
Unie, přičemž se rovněž stanoví celková adicionalita takto převedených finančních 
prostředků;

16. vítá vytvoření nástroje věnovaného spolupráci se zámořskými zeměmi a územími, aby 
bylo možné dosáhnout jejich udržitelného rozvoje a podporovat hodnoty a normy Unie 
po celém světě; zdůrazňuje však, že je nutné vyčlenit na tento nástroj dostatečné 
finanční prostředky, které by byly rozděleny tak, aby lépe odpovídaly potřebám 
nejrůznějších zámořských zemí a území a byly mezi nimi lépe vyváženy;

17. je si vědom významných snah Komise o navýšení finančních prostředků vyčleněných 
na rozpočtovou položku věnovanou humanitární pomoci v příštím VFR; konstatuje 
však, že toto navýšení zatím neodpovídá potřebám, které se od roku 2011 více než 
zdvojnásobily;

18. poukazuje na to, že je důležité, aby byl celý příští VFR v souladu se zásadou 
soudržnosti politiky ve prospěch rozvoje, jak je uvedeno v článku 208 SFEU, a aby 
přispíval k plnění cílů udržitelného rozvoje;

19. připomíná, že rovnost pohlaví je zakotvena ve Smlouvě o EU a měla by být začleněna 
do veškeré činnosti EU, aby fungovala také v praxi; zdůrazňuje, že genderové 
rozpočtování se musí stát nedílnou součástí VFR tím, že nařízení o VFR bude 
obsahovat jasný závazek v tomto směru;

20. vítá rozšíření působnosti a navýšení finančních prostředků v rezervě na pomoc při 
mimořádných událostech, aby bylo možné reagovat také na vnitřní krize; připomíná, že 
je nutné zajistit, aby se přednostně řešily náhle vzniklé humanitární krize mimo EU;

21. poukazuje na to, že je nutné využít příležitosti a zajistit, aby bylo v rámci příštího VFR 
zajištěno propojení operací zaměřených na okamžitou pomoc, obnovu a rozvoj; 
zdůrazňuje, že aby bylo možné zajistit propojení humanitární a rozvojové pomoci, je 
nutné zajistit doplňkovost rozvojové a humanitární činnosti, a zajistit odklon od tlaku na 
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EU jako na dárce, směrem k větší operační flexibilitě a riskování při podpoře základní 
pomoci, obnovy a rozvoje, odolnosti obyvatelstva a jejich společenství, časné obnovy 
a rekonstrukce; vyzývá k víceletému plánování a financování humanitární činnosti EU 
a k systematickému zavádění nástrojů ke zmírňování krizí v rámci rozvojové činnosti 
EU, tak aby mohli partneři EU účinně přispívat k uvedenému propojení;

22. zdůrazňuje, že ve VFR na období 2021–2017 musí dojít k zachování a zdokonalení 
dohledu nad využíváním finančních prostředků a jeho kontroly ze strany Parlamentu, 
a to na základě jasného mechanismu a rozhodovacího procesu ohledně výplaty 
nepřidělených prostředků, což zajistí vliv Parlamentu ve fázi plánování a uplatňování 
vnějších finančních nástrojů; znovu opakuje, že veškeré návrhy týkající se větší 
flexibility je nutné vyvážit větší transparentností a odpovědností;
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