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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 je třeba, aby rozpočet Evropské unie adekvátně přispíval k plnění 
Agendy 2030 a jejích cílů udržitelného rozvoje a k vymýcení chudoby, což je cíl 
zakotvený v článcích 3 a 21 Smlouvy o Evropské unii a v článku 208 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU); zdůrazňuje, že cíle udržitelného rozvoje musí být 
strategickou prioritou a že jejich plnění se musí promítnout do všech vnitřních 
a vnějších politik Evropské unie; připomíná, že podle OSN bude na dosažení 
udržitelných cílů tisíciletí zapotřebí asi 5 až 7 bilionů USD ročně (z toho 2,5 až 
3 biliony v rozvojových zemích); zdůrazňuje, že má-li se Evropská unie stát 
věrohodným světovým hráčem, musí se ujmout vedoucí úlohy při plnění cílů 
udržitelného rozvoje a důsledněji uplatňovat svou koncepci soudržnosti politik ve 
prospěch rozvoje; vyzdvihuje význam dialogu, inkluzivního zapojení a odpovědnosti 
místních subjektů a poukazuje na to, že pomoc EU se musí dostat k lidem; zdůrazňuje, 
že cíle udržitelného rozvoje jsou navzájem propojené a nedělitelné, avšak upozorňuje na 
to, že v rozpočtu Evropské unie na rok 2020 se musí jasněji promítnout cíl č. 3 týkající 
se zdraví, cíl č. 4 týkající se vzdělávání, cíl č. 5 týkající se rovnosti pohlaví, cíl č. 13 
týkající se klimatických opatření a cíl č. 16 týkající se míru, spravedlnosti a silných 
institucí;

2. zdůrazňuje, že Unie a její členské státy musí dodržet svůj kolektivní závazek, potvrzený 
v roce 2015, a do roku 2030 zvýšit oficiální rozvojovou pomoc na 0,7 % svého hrubého 
národního důchodu (HND); vyzývá Komisi a členské státy, aby předložily závazné 
harmonogramy postupného navyšování prostředků na tuto úroveň; připomíná kolektivní 
závazek Unie poskytnout nejméně rozvinutým zemím 0,2 % z HND vyčleněného na 
oficiální rozvojovou pomoc; znovu připomíná závazek Komise věnovat alespoň 20 % 
celkové oficiální rozvojové pomoci na lidský rozvoj a sociální začlenění; zdůrazňuje, že 
je třeba prosazovat a chránit sexuální a reprodukční zdraví a práva;

3. znovu vyjadřuje znepokojení nad tím, že rozvojové prostředky jsou 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 (DCI); zdůrazňuje, že při veškeré spolupráci v rámci DCI je 
důležité zaručit dodržování lidskoprávních standardů, a je pevně přesvědčen o tom, že 
má-li být boj proti chudobě dlouhodobě úspěšný, musí EU řešit příčiny chudoby 
a nerovnosti; znovu potvrzuje, že podporuje zahrnutí Evropského rozvojového fondu do 
rozpočtu, a trvá na náležitém parlamentním dohledu nad financováním rozvoje 
z prostředků Evropské unie;

4. žádá přístup založený na výsledcích, na vymáhání zpráv, efektivitě a monitorování 
prostředků vyčleněných na rozvojovou pomoc EU;

5. je velmi znepokojen tím, jak je používán nouzový svěřenský fond Evropské unie pro 
Afriku (EUTF); zejména si všímá toho, že financování je prioritně přidělováno na 
migraci a správu hranic, a to často na úkor cílů zmírňování chudoby a řešení prvotních 
příčin migrace, což může mít negativní důsledky; například se domnívá, že z fondu 
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EUTF by neměla být financována libyjská pobřežní stráž, aniž by se zohlednilo velmi 
vážné porušování lidských práv na území Libye;

6. zdůrazňuje, že k otázce rozvoje by se mělo přistupovat na základě lidských práv a že by 
se měla dodržovat zásada, aby nikdo nebyl opomenut; trvá na tom, že unijní politiky 
a programy musí zaručit dodržování lidskoprávních norem a pomáhat s odstraňováním 
přetrvávajících globálních rozdílů a diskriminace založených na faktorech, jako jsou 
příjmy, etnická příslušnost, pohlaví, věk, postižení, náboženské vyznání nebo víra, 
sexuální orientace a genderová identita; zdůrazňuje, že je nutné podporovat 
nediskriminaci a ochranu obhájců lidských práv;

7. vyjadřuje politování nad omezenou úlohou Evropského parlamentu při dohledu a správě 
fondu EUTF; domnívá se, že je mimořádně důležité, aby Parlament kontroloval činnost 
operačního výboru EUTF, a vyzývá Komisi, aby poskytovala podrobné informace 
o jeho rozhodnutích a zajistila účast Parlamentu na jeho schůzích;

8. trvá na tom, že je nutné pokročit s plněním cíle udržitelného rozvoje č. 5 stanoveným 
pro rovnost pohlaví, a požaduje konkrétnější opatření v rámci vnější politiky Unie, 
včetně akcí a opatření zaměřených na rovnost pohlaví; trvá na tom, že je nutné bojovat 
proti násilí páchaném na ženách a dívkách a podporovat přístup k sexuální 
a reprodukční zdravotní péči a právům s tím spojeným;

9. vyzdvihuje cíl udržitelného rozvoje č. 16 a podporu demokracie, řádné správy 
a právního státu; upozorňuje na význam podpory dialogu, inkluzivní odpovědnosti 
místních subjektů a komunit a vytvoření podpůrného prostředí pro občanskou 
angažovanost; vyzdvihuje význam mladých lidí a žen jako klíčových hybatelů změn; 
zdůrazňuje, že důležité zapojit ženy do budování míru a řešení konfliktů;

10. zdůrazňuje, že je důležité podporovat civilní obyvatelstvo v regionech s probíhajícím 
konfliktem a obnovu společností, které překonaly konfliktní situace; upozorňuje na 
situaci Kurdů, Jezídů, křesťanů a dalších etnických a náboženských menšin na Blízkém 
východě; zdůrazňuje, že je důležité udržet akceschopnost Agentury OSN pro pomoc 
a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (UNRWA) a zajistit jí 
dostatečnou podporu v dobách nižší pomoci od ostatních globálních aktérů;

11. podporuje úmysl Komise vyjasnit doktrínu, kterou bude uplatňovat na rozvojovou 
spolupráci v případě států, jež porušují zásady vnější politiky Evropské unie;

12. zastává názor, že rozvojový rozpočet na rok 2020 by měl důsledněji zohledňovat důraz 
EU na nejméně rozvinuté země, pokud jde o vzdělání a zaměstnanost mládeže, 
genderově motivované násilí páchané na ženách a dívkách a univerzální přístup k vodě;

13. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby financování činností ve třetích zemích, jež usilují 
u přizpůsobení se změně klimatu, i dalších činností spojených s klimatem doplňovalo 
financování z nástrojů rozvojové spolupráce; upozorňuje na to, že změna klimatu může 
dolehnout tvrději na již zranitelné komunity, a tak může přijít vniveč pokrok, jehož bylo 
dosaženo v boji proti chudobě a hladu; je znepokojen tím, že změna klimatu může 
znásobit negativní dopady, které vedou k většímu počtu humanitárních krizí, např. 
v důsledku častějších konfliktů a válek;
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14. zdůrazňuje, že v souladu s cílem udržitelného rozvoje č. 8 je důležité podporovat 
vytváření většího počtu důstojných a zelených pracovních míst;  upozorňuje na spojitost 
mezi obchodem a rozvojem a vyzývá Unii, aby lépe podporovala země v zapojení do 
mezinárodního obchodu, tak aby z něj mohly plně profitovat; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je důležité podporovat dialog mezi sociálními partnery, a upozorňuje na 
iniciativy, jako je např. Global Deal for Decent Work a Inkluzivní růst, které se zasazují 
o důstojné pracovní podmínky; upozorňuje na to, že je důležité zaručit pracovní práva 
ve světových hodnotových řetězcích a prosazovat důstojnou práci na základě 
pracovních norem Mezinárodní organizace práce;

15. zastává názor, že je třeba podniknout kroky ke zvládání humanitárních krizí a zaměřit se 
zejména na prevenci, posilování odolnosti a spolupráci se zúčastněnými stranami, tak 
aby se vyřešil celosvětový nedostatek finančních prostředků na humanitární činnost; 
zdůrazňuje, že by měla být posílena spolupráce mezi vládami, organizacemi občanské 
společnosti a soukromým sektorem; důrazně požaduje výrazné navýšení prostředků 
v rozpočtových položkách určených na humanitární pomoc, abychom byli připraveni na 
nové pohromy a katastrofy a pouze nepokrývali stávající krize, a současně dostatečné 
prostředky na dlouhodobější rozvojovou spolupráci v zájmu vybudování silných, 
odolných a inkluzivních komunit; upozorňuje na to, že krizí pravděpodobně nebude 
ubývat a že jsou naopak stále vleklejší; zdůrazňuje, že je důležité dobře propojit 
humanitární pomoc s rozvojovou spoluprací;

16. zdůrazňuje, že v kapitole týkající se humanitární pomoci je důležité zachovat prostředky 
na platby alespoň na stejné úrovni jako prostředky na závazky, aby se zabránilo 
zpožďování plateb, což může mít značné negativní důsledky pro dotčené státy 
a realizační partnery;

17. trvá na tom, že Unie se nesmí stáhnout z multilaterální a globální spolupráce, a žádá, 
aby byly ve víceletém finančním rámci vyčleněny dostatečné prostředky na rozvojovou 
spolupráci a humanitární pomoc.
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