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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. připomíná, že legalita výdajů Unie je jednou z hlavních zásad řádného finančního 
řízení; 

2. zdůrazňuje, že ambice Unie budovat s partnerskými zeměmi „rovnocenná partnerství“ 
znamená plně dodržovat zásadu přijetí vlastní odpovědnosti v souladu s mezinárodními 
závazky Unie k poskytování účinné pomoci; opakuje, že je znepokojen tím, že 
rozvojové prostředky jsou používány na cíle, které nesouvisejí s rozvojem, 
a zdůrazňuje, že financování, které nesplňuje kritéria oficiální rozvojové pomoci, musí 
být získáváno z jiných nástrojů, a nikoli z nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI); 
zejména naléhá na Unii a členské státy, aby přestaly stanovovat podmínky pro podporu 
migračních a tržních reforem, neboť to odporuje zásadám účinnosti rozvoje; zdůrazňuje, 
že při veškeré spolupráci v rámci DCI je důležité zaručit dodržování lidskoprávních 
standardů, a trvá na tom, že má-li být boj proti chudobě dlouhodobě úspěšný, musí Unie 
řešit prvotní příčiny chudoby a prosazovat spravedlivé příležitosti;

3. s politováním konstatuje, že navzdory tomu, že se Unie oficiálně zavázala 
k udržitelnosti a k plnění cílů udržitelného rozvoje OSN, Účetní dvůr ve své zvláštní 
zprávě č. 7/2019 uvádí, že Komise neinformuje ani nesleduje, jak rozpočet a politiky 
Unie přispívají k udržitelnému rozvoji a k plnění cílů udržitelného rozvoje; bere na 
vědomí, že Komise nedávno vydala diskusní dokument nastiňující scénáře pro 
udržitelnou Evropu; lituje však, že tento dokument neobsahuje analýzu toho, co by Unie 
ještě měla učinit v rovině rozpočtu, politiky a legislativní činnosti, ani nehovoří o tom, 
jak výdajové programy Unie přispívají k plnění cílů udržitelného rozvoje;

4. vítá skutečnost, že do roku 2018 bylo 20,3 % prostředků Unie vynaložených na 
mezinárodní spolupráci a rozvojovou pomoc určeno na boj proti změně 
klimatu;  připomíná však svoje stanovisko, že v budoucnu by měl být objem těchto 
prostředků více než zdvojnásoben tak, aby minimálně 45 % finančních prostředků 
z navrženého nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na období 
2021–2027 bylo vyčleněno na environmentální cíle; v této souvislosti žádá lepší přístup 
k obnovitelné energii a podporu investic do environmentálních technologií, dále sdílení 
poznatků, rozvoj udržitelných dodavatelských řetězců a další rozvoj oběhového 
hospodářství, mezinárodní partnerství pro udržitelné hospodaření s půdou, lesy, vodou 
a zdroji a investice do systémů civilní ochrany a včasného varování;

5. obecně vítá, že je rozpočtová podpora používána na pomoc rozvojovým zemím v jejich 
reformních snahách a plnění cílů udržitelného rozvoje; naléhavě však žádá Komisi, aby 
jasněji posuzovala příspěvek unijní rozpočtové podpory k plnění cílů udržitelného 
rozvoje, zejména cíle č. zaměřeného na snižování nerovnosti, a aby posílila 
mechanismy, kterými kontroluje stav korupce, dodržování lidských práv, právního státu 
a demokracie v přijímajících členských státech; připomíná, že uvolnění domácích 
zdrojů je „ústředním prvkem udržitelného financování rozvoje“ a jedním z pěti 
klíčových problémů v oblasti rozvoje, které mají být řešeny pomocí rozpočtové 
podpory; vyzývá Komisi, aby přijala obchodní a investiční politiku, která bude s tímto 
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cílem v souladu, což mimo jiné znamená, že v dohodách o hospodářském partnerství 
musí zohlednit obavy nejméně rozvinutých zemí z poklesu příjmů 
v důsledku odstranění cel, zajistit spravedlivé rozdělení práv zdanění a s rozvojovými 
zeměmi vyjednat daňové a investiční dohody, zejména pokud jde o přerozdělení 
daňových výnosů z přírodních zdrojů;

6. žádá, aby Unie v souvislosti s výdaji na rozvoj usilovala o větší veřejnou odpovědnost 
a účinnost, protože nestačí pouze stanovit výsledky rozvoje, ale měly by se i prověřovat 
a monitorovat reálné výsledky a dopady na rozvoj;

7. naléhá na Unii a členské státy, aby v zájmu vytvoření příznivého podnikatelského 
prostředí pro soukromé investory v rozvojových zemích, jak o to usilují v rámci 
Evropského fondu pro udržitelný rozvoj, přestaly podporovat praktiky, které 
nadnárodním korporacím a fyzickým osobám umožňují vyhýbat se plnění daňových 
povinností; kromě toho poukazuje na riziko zadluženosti spojené s častějším 
kombinováním zdrojů financování, zejména v zemích subsaharské Afriky a Karibiku, 
které mají omezené příjmy ke splácení svého dluhu; vyzývá Unii a členské státy, aby 
v souladu se zásadou soudržnosti politik ve prospěch rozvoje účinně a důsledně 
bojovaly proti daňovým únikům, agresivním metodám vyhýbání se daňovým 
povinnostem a škodlivé daňové soutěži;

8. vítá závazky přijaté komisařkou pro mezinárodní partnerství, včetně závazku zapojit 
Evropský parlament do kontroly svěřenského fondu Unie pro vnější akci, zlepšit 
transparentnost veškeré rozvojové spolupráce Unie a využívání prostředků, které na ni 
byly vyčleněny, a zajistit soudržnost různých politik Unie.
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