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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 EU odpovídajícím způsobem přispíval k plnění 
Agendy 2030 a jejích cílů udržitelného rozvoje; vyzdvihuje, že cíle udržitelného rozvoje 
musí být strategickou prioritou a že jejich plnění se musí promítnout ve všech vnitřních 
a vnějších politikách EU;

2 zdůrazňuje, že Unie a její členské státy musí dodržet svůj kolektivní závazek, potvrzený 
v roce 2015, v souladu s nímž musí do roku 2030 zvýšit oficiální rozvojovou pomoc na 
0,7 % hrubého národního důchodu (HND); vyzývá Komisi a členské státy, aby 
předložily závazné harmonogramy postupného navyšování svého příspěvku za účelem 
dosažení této úrovně; 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;

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); se znepokojením si všímá, že v rámci nástroje pro 
rozvojovou spolupráci (21 02 04 Spolupráce s Blízkým východem) byly nedávno 
vyčleněny prostředky na rozvoj dialogu a spolupráce s Íránem; připomíná, že Írán je 
zemí s vyššími středními příjmy, a proto by mu měly být finanční prostředky 
poskytnuty z Nástroje partnerství;

4. upozorňuje na to, že Myanmaru je nadále vyplácena odvětvová rozpočtová podpora 
(21 02 02 Asie); připomíná zprávu OSN, která zabití více než 10 000 Rohingyů 
a masový exodus více než 700 000 příslušníků tohoto etnika z Myanmaru označuje za 
„učebnicový příklad etnické čistky“; domnívá se, že za těchto okolností by měla být 
rozpočtová podpora myanmarské vládě zastavena a finanční prostředky by měly být 
místo toho poskytovány jinými cestami (například skrze mezinárodní a neziskové 
organizace), tak aby se dostaly k těm nejchudším;

5. trvá na tom, že je třeba výrazně zvýšit financování rozpočtových položek určených na 
humanitární pomoc, abychom byli připraveni na nové pohromy a katastrofy a pouze 
nepokrývali současné krize; připomíná, že stav nouze může někdy trvat několik let;

6. zdůrazňuje, že v kapitole týkající se humanitární pomoci je důležité zachovat prostředky 
na platby alespoň na stejné úrovni jako prostředky na závazky.


