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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do 
návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. bere na vědomí zvláštní zprávu Evropského účetního dvora (dále jen „Účetní dvůr“) o 
pomoci EU pro Myanmar/Barmu a odpovědi Komise; v této souvislosti vítá, že EU 
plnila hlavní úlohu při podpoře rozvojových priorit ve velmi složité situaci a s 
omezeným počtem pracovníků, a současně si všímá, že zpráva došla k závěru, že tato 
pomoc byla jen částečně účinná; souhlasí s Účetním dvorem, který zdůraznil, že je třeba 
věnovat zvýšenou pozornost mobilizaci domácích příjmů, především v rozvíjejících se 
ekonomikách; s ohledem na zdokumentované brutální činy armády Myanmaru 
vyjadřuje velké znepokojení v souvislosti s pokračující odvětvovou podporou 
poskytovanou z rozpočtu EU Myanmaru; 

2. je velmi znepokojen tím, že ve svých návrzích má Komise v otázce způsobilých výdajů 
v rámci oficiální rozvojové pomoci a zemí způsobilých využívat financování v rámci 
nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI) i nadále sklon opomíjet právně závazná 
ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 233/20141; připomíná, že 
legalita výdajů EU je jednou z hlavních zásad řádného finančního řízení a že politická 
hlediska by neměla převážit nad jasně formulovanými právními předpisy; připomíná, že 
nástroj pro rozvojovou spolupráci je v první řadě koncipován jako nástroj boje proti 
chudobě;

3. vítá skutečnost, že Komise reagovala na poznámky Parlamentu týkajících se zpráv o 
monitorování vnější pomoci a klíčových ukazatelů výkonnosti uvedené v jeho usnesení 
ze dne 18. dubna 2018 o udělení absolutoria za rok 20162 a provedla změny za účelem 
jejich zlepšení; konstatuje, že Komise předala zprávy o monitorování vnější pomoci za 
rok 2017 Parlamentu, aniž by stanovila jakákoli omezení týkající se důvěrnosti, 
nicméně vyjadřuje politování nad tím, že se přístup k těmto zprávám de facto ztížil; 
očekává, že v budoucnu bude mít Parlament k těmto zprávám jednodušší přístup; 

4. vyjadřuje hluboké politování nad stále větším zpožděním při zveřejňování výroční 
zprávy Komise o provádění nástrojů Evropské unie pro financování vnější činnosti, 
které prakticky brání Parlamentu v tom, aby prováděl dohled a uplatňoval zásadu 
veřejné odpovědnosti - zpráva týkající se roku 2016 byla zveřejněna až v březnu 2018 a 
zpráva za rok 2017 stále nebyla předložena; vyzývá Komisi, aby tuto zprávu týkající se 
roku 2018 zveřejnila nejpozději do konce září 2019 a aby takovýto harmonogram 
dodržela i v následujících letech;

5. vyjadřuje politování nad tím, že od roku 2012 muselo Generální ředitelství Komise pro 
mezinárodní spolupráci a rozvoj v každé zprávě o činnosti vznést výhradu, pokud jde o 
správnost uskutečněných operací, což ukazuje na závažné nedostatky v oblasti řízení; 

6. poukazuje na velmi negativní zjištění Účetního dvora ohledně partnerství veřejného a 

                                               
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční 
nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014–2020 (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 44).
2 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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soukromého sektoru1 (PPP) a jeho doporučení „nepodporovat intenzivnější a 
rozšířenější využívání PPP“ v Unii; vyzývá Komisi, aby toto doporučení plně 
zohlednila při řešení otázek PPP v rozvojových zemích, v nichž je vytvoření prostředí 
pro úspěšné provádění PPP ještě obtížnější než v EU;

7. konstatuje, že v roce 2017 Komise podepsala s agenturami OSN smlouvy v hodnotě 
téměř 253,5 milionu EUR z příspěvku z rozpočtu EU, přičemž mezi největší příjemce 
patřil Rozvojový program OSN (119,21 milionu EUR), organizace UNICEF (29,34 
milionu EUR) a Úřad OSN pro projektové služby (20,05 milionu EUR), a smlouvy se 
Světovou bankou v hodnotě 174,11 milionu EUR;

8. 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;

9. připomíná, že se EU kolektivně zavázala poskytovat 0,7 % hrubého národního důchodu 
(HND) na oficiální rozvojovou pomoc; vyzývá Komisi a členské státy, aby připravily a 
předložily přijatelný harmonogram takového postupného navyšování svého příspěvku 
za účelem dosažení této úrovně; vyjadřuje politování nad tím, že EU a její členské státy 
v roce 2017 nedosáhly pokroku při plnění tohoto cíle, neboť se celková oficiální 
rozvojová pomoc EU snížila z 0,51 % na 0,50 % a některé země svou oficiální 
rozvojovou pomoc snížily; 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 
zapojením místně vyškolených odborníků; připomíná závazek poskytovat nejméně 
rozvinutým zemím 0,15–0,20 % HND na oficiální rozvojovou pomoc ve střednědobém 
horizontu a dosáhnout v tomto ohledu do roku 2030 úrovně 0,20 %; 

10. vzhledem ke změně způsobů poskytování pomoci od přímých grantů ke svěřenským 
fondům a kombinovanému financování, a to i prostřednictvím Evropského fondu pro 
udržitelný rozvoj, vyzývá Radu, Komisi a Evropskou investiční banku, aby s 
Evropským parlamentem uzavřely interinstitucionální dohodu o transparentnosti, 
odpovědnosti a parlamentní kontrole na základě východisek politiky stanovených v 
novém Evropském konsensu o rozvoji;

11. vyzývá k rozšíření programu „Erasmus pro mladé podnikatele“ mimo Evropu, zejména 
v rozvojových zemích, a k současnému poskytnutí nezbytných finančních prostředků;

12. vítá doporučení Účetního dvora ohledně zlepšení transparentnosti finančních prostředků 
EU používaných nevládními organizacemi, která byla zveřejněna ve zvláštní zprávě č. 
35/2018, v níž  Účetní dvůr mimo jiné doporučuje, aby Komise uváděla spolehlivější 
informace o nevládních organizacích ve svém účetním systému a aby zlepšila sběr 
informací o finančních prostředcích používaných nevládními organizacemi; vyzývá 

                                               
1 Zvláštní zpráva č. 9/2018: Partnerství veřejného a soukromého sektoru v EU: rozšířené nedostatky a omezené 
přínosy
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proto Komisi, aby tyto návrhy provedla do konce svého stávajícího mandátu;

13. plně uznává složitou povahu řady problémů a potřebu mnohostranných a vzájemně se 
doplňujících opatření v rámci reakce, ale trvá na tom, že je třeba jasně stanovit
mechanismy financování a dodržovat mezinárodní závazky;

14. vyzývá k uplatňování přístupu k rozvoji založeného na pobídkách, a to tím, že bude 
zavedena zásada „více za více“, podle níž se větší podpora poskytuje těm partnerům, 
kteří dosahují lepších výsledků, příkladem čehož je evropská politika sousedství; 
domnívá se, že čím více a rychleji určitá země postupuje v interních reformách s cílem 
vybudovat a upevnit demokratické instituce, dodržovat lidská práva a právní stát, tím 
více podpory by měla získat od Unie;

15. 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;

16. 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 systému půjček a záruk na mikrofinancování;

17. 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;

18. zdůrazňuje význam zajištění čisté vody a výstavby dalších zařízení na čištění odpadních 
vod;

19. upozorňuje na rozsah a důsledky energetické chudoby v rozvojových zemích a na 
intenzivní zapojení Unie do úsilí o snížení této chudoby; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby 
vlády a zúčastněné subjekty v daných zemích společně vynakládaly zvýšené úsilí o 
snížení energetické chudoby.
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