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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že je potrebné, aby všeobecný rozpočet Európskej únie primerane prispieval 
k plneniu Agendy 2030 a jej cieľov udržateľného rozvoja a k cieľu odstránenia 
chudoby, ako sa uvádza v článkoch 3 a 21 Zmluvy o Európskej únii a v článku 208 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie; zdôrazňuje, že ciele udržateľného rozvoja musia 
byť strategickou prioritou a že jej vykonávanie musí prebiehať v rámci všetkých 
vnútorných a vonkajších politík Európskej únie; pripomína, že podľa Organizácie 
Spojených národov si dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja bude vyžadovať od 5 
do 7 biliónov USD ročne (z toho 2,5 až 3 bilióny v rozvojových krajinách); zdôrazňuje, 
že na to, aby Európska únia bola dôveryhodným globálnym aktérom, musí prevziať 
vedúcu úlohu pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja a posilniť svoju súdržnosť 
politík v záujme rozvoja; zdôrazňuje význam dialógu, inkluzívneho miestneho 
zapojenia a inkluzívnej miestnej zodpovednosti, ako aj význam toho, aby sa pomoc EÚ 
k ľuďom skutočne dostala; vyzdvihuje, že ciele udržateľného rozvoja sú vzájomne 
prepojené a neoddeliteľné, ale zdôrazňuje, že cieľ udržateľného rozvoja č. 3 týkajúci sa 
zdravia, cieľ udržateľného rozvoja č. 4 týkajúci sa vzdelávania, cieľ udržateľného 
rozvoja č. 5 týkajúci sa rodovej rovnosti, cieľ udržateľného rozvoja č. 13 týkajúci sa 
opatrenia v oblasti klímy a cieľ udržateľného rozvoja č. 16 týkajúci sa mieru, 
spravodlivosti a silných inštitúcií musia byť jasnejšie zohľadnené vo všeobecnom 
rozpočte Európskej únie na rok 2020;

2. zdôrazňuje, že Únia a jej členské štáty musia dodržať svoj kolektívny záväzok opätovne 
potvrdený v roku 2015, a to zvýšiť svoju oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) tak, aby 
do roku 2030 dosiahla 0,7 % ich hrubého národného dôchodku (HND); vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby predložili záväzné harmonogramy postupného zvyšovania na účely 
dosiahnutia tejto úrovne; pripomína spoločný záväzok Únie poskytnúť najmenej 
rozvinutým krajinám 0,20 % HND pridelených na oficiálnu rozvojovú pomoc; opakuje 
záväzok Komisie venovať aspoň 20 % svojej celkovej oficiálnej rozvojovej pomoci na 
ľudský rozvoj a sociálnu inklúziu; zdôrazňuje potrebu podporovať a chrániť sexuálne 
a reprodukčné zdravie a práva;

3. opätovne vyjadruje znepokojenie nad využívaním rozvojových fondov na iné ako 
rozvojové ciele a zdôrazňuje, že financovanie, ktoré nespĺňa kritériá ODA, musí 
pochádzať z iných nástrojov než z nástroja rozvojovej spolupráce (DCI); zdôrazňuje, že 
je dôležité zabezpečiť dodržiavanie noriem v oblasti ľudských práv pri každej 
spolupráci v rámci nástroja rozvojovej spolupráce, a trvá na tom, že v záujme úspešného 
boja proti chudobe v dlhodobom horizonte musí EÚ riešiť príčiny chudoby 
a nerovnosti; opätovne potvrdzuje, že podporuje zahrnutie Európskeho rozvojového 
fondu do rozpočtu, a trvá na dostatočnej parlamentnej kontrole financovania rozvoja zo 
strany Európskej únie;

4. požaduje prístup založený na výsledkoch, presadzovaní mechanizmov podávania správ, 
efektívnosti a monitorovaní finančných prostriedkov vyčlenených na rozvojovú pomoc 
EÚ;

5. vyjadruje vážne znepokojenie nad spôsobom, akým sa využíva Núdzový trustový fond 
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Európskej únie pre Afriku (EUTF); konštatuje najmä, že priorita pridelená financovaniu 
migrácie a riadenia hraníc sa často vypúšťa z cieľov znižovania chudoby a riešenia 
prvotných príčin migrácie, čo môže mať nepriaznivé účinky; považuje za nevhodné 
použiť tento nástroj napríklad na financovanie líbyjskej pobrežnej stráže bez toho, aby 
sa prihliadalo na veľmi závažné porušovanie ľudských práv, ku ktorému dochádza 
v Líbyi;

6. zdôrazňuje prístup k rozvoju založený na právach a zásadu „na nikoho nezabudnúť“; 
trvá na tom, že politiky a programy Únie musia zabezpečovať normy v oblasti ľudských 
práv a pomáhať v boji proti pretrvávajúcim globálnym nerovnostiam a diskriminácii 
založenej na faktoroch ako príjem, etnický pôvod, pohlavie, vek, zdravotné postihnutie, 
náboženstvo alebo viera, sexuálna orientácia a rodová identita; zdôrazňuje potrebu 
podpory nediskriminácie a ochrany obhajcov ľudských práv;

7. vyjadruje poľutovanie nad obmedzenou úlohou, ktorú má Európsky parlament pri 
dohľade nad EUTF a pri jeho riadení; považuje za mimoriadne dôležité, aby bol 
Parlament schopný monitorovať činnosti operačného výboru, a vyzýva Komisiu, aby 
poskytla podrobné informácie o rozhodnutiach prijatých v tomto výbore a zabezpečila, 
aby bol Európsky parlament zastúpený na jeho schôdzach;

8. trvá na tom, že je potrebné dosiahnuť pokrok pri plnení cieľa udržateľného rozvoja č. 5 
týkajúceho sa rodovej rovnosti, a vyzýva na konkrétnejšie opatrenia v rámci vonkajšej 
politiky Únie vrátane cielených akcií a opatrení v prospech rodovej rovnosti; trvá na 
tom, že je potrebné bojovať proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách a 
podporovať prístup k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právam;

9. vyzdvihuje cieľ udržateľného rozvoja č. 16 a podporu demokracie, dobrej správy vecí 
verejných a právneho štátu; upozorňuje na význam podpory dialógu a inkluzívnej 
miestnej zodpovednosti a vytvorenia priaznivého prostredia pre účasť občanov; 
vyzdvihuje, že mladí ľudia a ženy sú významnými kľúčovými faktormi zmeny; 
zdôrazňuje význam začlenenia žien do nastoľovania mieru a riešenia konfliktov;

10. zdôrazňuje, že je dôležité podporovať civilistov v konfliktných oblastiach a opätovne 
budovať spoločnosti, ktorým sa podarilo dostať sa z konfliktných situácií; upozorňuje 
na situáciu skupín kurdských, jezídskych, kresťanských a iných etnických 
a náboženských menšín na Blízkom východe; zdôrazňuje, že je dôležité, aby Agentúra 
OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe bola 
funkčná a získavala dostatočnú podporu v čase obmedzenej podpory od iných 
globálnych aktérov;

11. podporuje zámer Komisie objasniť doktrínu, ktorú bude uplatňovať v oblasti rozvojovej 
spolupráce so štátmi, ktoré porušujú zásady vonkajšej politiky Európskej únie;

12. zastáva názor, že rozpočet na rozvoj na rok 2020 by mal dôslednejšie odrážať zameranie 
EÚ na krajiny, ktoré sú najmenej rozvinuté v oblastiach týkajúcich sa vzdelávania a 
zamestnanosti mladých ľudí, dievčat a žien, ktoré sa stretávajú s rodovo motivovaným 
násilím, a všeobecného prístupu k vode;

13. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby financovanie činností zameraných na adaptáciu 
na zmenu klímy a iných činností súvisiacich s klímou v tretích krajinách bolo 
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doplnením financovania činností z nástrojov rozvojovej spolupráce; poukazuje na to, že 
zmena klímy môže výraznejšie ovplyvniť už aj tak zraniteľné skupiny a mohla by viesť 
k zvráteniu pokroku, ktorý sa už podarilo dosiahnuť v boji proti chudobe a hladu; je 
znepokojený tým, že zmena klímy by mohla mať znásobujúci negatívny vplyv, čo môže 
viesť k viacerým humanitárnym krízam, napríklad v dôsledku rastúceho počtu 
konfliktov a vojen;

14. zdôrazňuje význam podpory vytvárania väčšieho počtu dôstojných a ekologických 
pracovných miest v súlade s cieľom udržateľného rozvoja č. 8; upozorňuje na 
prepojenia medzi obchodom a rozvojom a vyzýva Úniu, aby lepšie podporovala krajiny 
v tom, aby sa zapájali do medzinárodného obchodu a mali z neho v plnej miere 
prospech; zdôrazňuje, že je dôležité presadzovať v tejto súvislosti dialóg medzi 
sociálnymi partnermi, a vyzdvihuje iniciatívy ako globálna dohoda pre dôstojnú prácu a 
inkluzívny rast; zdôrazňuje význam zabezpečenia pracovných práv v globálnych 
hodnotových reťazcoch a podpory dôstojnej práce na základe pracovných noriem 
Medzinárodnej organizácie práce;

15. zastáva názor, že je potrebné prijať opatrenia na riešenie humanitárnych kríz 
s osobitným zameraním na prevenciu, budovanie odolnosti a spoluprácu 
so zainteresovanými stranami, aby sa našlo riešenie celosvetového nedostatku 
finančných prostriedkov na humanitárnu činnosť; poukazuje na to, že by sa mala 
zintenzívniť spolupráca medzi vládami, občianskou spoločnosťou a súkromným 
sektorom; trvá na výraznom zvýšení finančných prostriedkov vyčlenených na 
rozpočtové riadky humanitárnej pomoci s cieľom pripraviť sa na nové katastrofy 
namiesto toho, aby sa tieto prostriedky vzťahovali len na prebiehajúce krízy, a zároveň 
zabezpečiť dostatočné financovanie pre dlhodobejšiu rozvojovú spoluprácu v prospech 
silných, odolných a inkluzívnych spoločností; upozorňuje, že kríz pravdepodobne 
nebude ubúdať a že sa stávajú ešte zdĺhavejšími; zdôrazňuje význam dobrých prepojení 
medzi humanitárnou pomocou a rozvojovou spoluprácou;

16. zdôrazňuje, že je dôležité zachovať platobné rozpočtové prostriedky v kapitole 
o humanitárnej pomoci aspoň na rovnakej úrovni ako viazané rozpočtové prostriedky, 
aby sa zabránilo oneskoreným platbám, ktoré by mohli mať výrazný negatívny vplyv 
na ľudí a na implementujúcich partnerov;

17. trvá na tom, že Únia nemôže ustúpiť od svojej pozície ako hybná sila multilateralizmu 
a globálnej spolupráce, a vyzýva na vyčlenenie dostatočných finančných prostriedkov 
na rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc v novom viacročnom finančnom rámci.
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