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NÁVRHY

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

1. pripomína, že zákonnosť výdavkov Únie je kľúčovou zásadou správneho finančného 
riadenia; 

2. zdôrazňuje, že snaha Únie vytvoriť „rovnocenné partnerstvo“ s partnerskými krajinami 
znamená plné rešpektovanie zásady „vlastníctva“ v súlade s medzinárodnými 
záväzkami Únie týkajúcimi sa účinnosti pomoci; opätovne vyjadruje znepokojenie nad 
používaním rozvojových fondov na iné ako rozvojové ciele a zdôrazňuje, že 
financovanie, ktoré nespĺňa kritériá oficiálnej rozvojovej pomoci, musí pochádzať z 
iných nástrojov než z nástroja rozvojovej spolupráce (DCI); naliehavo vyzýva Úniu a 
jej členské štáty, aby upustili od ukladania podmienok pomoci týkajúcich sa migrácie a 
reforiem obchodu, ktoré sú v rozpore so zásadami účinnosti rozvoja; 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 Únia riešiť základné príčiny chudoby a 
nerovnosti a presadzovať rovnosť príležitostí;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek záväzku Únie k udržateľnosti a cieľom OSN 
v oblasti trvalo udržateľného rozvoja sa v osobitnej správe Dvora audítorov č. 7/2019 
uvádza, že Komisia nepredkladá správy ani nemonitoruje, ako rozpočet a politiky Únie 
prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju a dosahovaniu cieľov trvalo udržateľného 
rozvoja; berie na vedomie, že Komisia nedávno uverejnila diskusný dokument, v 
ktorom načrtla scenáre pre udržateľnú Európu; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že 
tento dokument neobsahuje analýzu nedostatkov, pokiaľ ide o to, čo Únia potrebuje 
urobiť z hľadiska rozpočtu, politiky a právnych predpisov, ani neuvádza príspevok 
výdavkových programov Únie k vykonávaniu cieľov udržateľného rozvoja;

4. oceňuje, že do roku 2018 bol boj proti zmene klímy cieľom 20,3 % medzinárodnej 
spolupráce a rozvojovej pomoci financovanej Úniou; pripomína svoju pozíciu, že v 
budúcnosti by sa mal tento podiel viac ako zdvojnásobiť, takže najmenej 45 % 
finančných prostriedkov z navrhovaného Nástroja susedstva a rozvojovej a 
medzinárodnej spolupráce (NDICI) na obdobie 2021 – 2027 je vyčlenených na ciele v 
oblasti klímy a životného prostredia; v tejto súvislosti požaduje lepší prístup k energii z 
obnoviteľných zdrojov a podporu investícií do ekologických technológií, ako aj výmenu 
poznatkov, rozvoj udržateľných dodávateľských reťazcov a ďalší rozvoj obehového 
hospodárstva, medzinárodné partnerstvá pre udržateľné používanie pôdy, lesov, vody a 
zdrojov a investície do systémov civilnej ochrany a včasného varovania;

5. víta používanie rozpočtovej podpory vo všeobecnosti na pomoc rozvojovým krajinám v 
ich reformnom úsilí a dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja; naliehavo však 
vyzýva Komisiu, aby presnejšie posúdila príspevok rozpočtovej podpory Únie k plneniu 
cieľov trvalo udržateľného rozvoja, najmä pokiaľ ide o cieľ trvalo udržateľného rozvoja 
č. 10 (znížená nerovnosť), a aby posilnila kontrolné mechanizmy týkajúce sa konania 
prijímajúcich štátov v oblasti korupcie, dodržiavania ľudských práv, zásad právneho 
štátu a demokracie; pripomína, že mobilizácia domácich zdrojov je dôležitým prvkom 
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udržateľného financovania rozvoja a jednou z piatich kľúčových rozvojových výziev, 
ktoré sa majú riešiť prostredníctvom rozpočtovej podpory; vyzýva Komisiu, aby prijala 
obchodnú a investičnú politiku v súlade s týmto cieľom, ktorá bude okrem iného 
zohľadňovať záujmy najmenej rozvinutých krajín v dohodách o hospodárskom 
partnerstve, pokiaľ ide o zníženie príjmov spojené s odstránením ciel a zabezpečenie 
spravodlivého rozdelenia práv na zdaňovanie pri rokovaniach o daňových a 
investičných zmluvách s rozvojovými krajinami, predovšetkým čo sa týka prerozdelenia 
daňových príjmov z prírodných zdrojov;

6. požaduje väčšiu zodpovednosť a efektívnosť vo výdavkoch Únie na rozvoj, keďže 
výsledky v oblasti rozvoja by sa nemali len definovať, ale aj kontrolovať a monitorovať 
z hľadiska ich hmatateľnosti a vplyvu na rozvoj.

7. naliehavo vyzýva Úniu a jej členské štáty, aby nepodporovali postupy, ktoré uľahčujú 
daňové úniky nadnárodných spoločností a jednotlivcov, pri plnení svojho cieľa vytvoriť 
priaznivé podnikateľské prostredie pre súkromných investorov v rozvojových krajinách 
v pôsobnosti Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj; okrem toho zdôrazňuje 
riziko zadlženosti v súvislosti so zvýšeným využívaním kombinovaného financovania 
zo strany Únie, a to najmä v subsaharskej Afrike a v karibských krajinách s 
obmedzenými príjmami na splácanie dlhu; vyzýva Úniu a jej členské štáty, aby účinne a 
dôsledne riešili daňové úniky, praktiky agresívneho vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam a škodlivú daňovú súťaž v súlade so zásadou súdržnosti politík v záujme 
rozvoja;

8. víta záväzky, ktoré prijala komisárka pre medzinárodné partnerstvá, vrátane záväzkov 
týkajúcich sa zapojenia Európskeho parlamentu do kontroly trustových fondov Únie, 
zvýšenia transparentnosti, pokiaľ ide o všetky formy rozvojovej spolupráce a 
používanie finančných prostriedkov na ňu, a zabezpečenia súdržnosti rôznych politík 
Únie.



AD\1197019SK.docx 5/6 PE643.137v02-00

SK

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia 22.1.2020

Výsledok záverečného hlasovania +:
–:
0:

18
2
0

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine 
Chabaud, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette 
Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa 
Juknevičienė, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Norbert Neuser, Michèle 
Rivasi, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard 
Zimniok

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Stéphane Bijoux, Patrizia Toia



PE643.137v02-00 6/6 AD\1197019SK.docx

SK

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM 
O STANOVISKO

18 +
GUE/NGL Miguel Urbán Crespo

PPE Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Tomas Tobé

RENEW Stéphane Bijoux, Catherine Chabaud, Charles Goerens, Martin Horwood

S&D Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

VERTS/ALE Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Michèle Rivasi

2 -
ID Dominique Bilde, Bernhard Zimniok

0 0

Vysvetlenie použitých znakov:
+ : za
- : proti
0 : zdržali sa hlasovania


