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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 rozpočet EÚ primerane prispieval k plneniu programu 
2030 a jeho cieľov udržateľného rozvoja; zdôrazňuje, že ciele udržateľného rozvoja 
musia byť strategickou prioritou a že jej vykonávanie musí prebiehať v rámci 
vnútorných a vonkajších politík EÚ;

2 zdôrazňuje, že Únia a jej členské štáty musia dodržať kolektívny záväzok opätovne 
potvrdený v roku 2015, a to zvýšiť oficiálnu rozvojovú pomoc 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;

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; je znepokojený 
nedávnym pridelením rozpočtových prostriedkov v rámci DCI (21 02 04 Spolupráca 
s Blízkym východom) s cieľom rozvíjať dialóg a spoluprácu s Iránom; pripomína, že 
Irán je krajinou s vyšším stredným príjmom, a preto by mal dostávať finančné 
prostriedky z nástroja partnerstva;

4. upozorňuje na prebiehajúce sektorové platby rozpočtovej podpory pre Mjanmarsko 
(21 02 02 Ázia); pripomína správu OSN, v ktorej sa uvádza, že zavraždenie viac ako 10 
000 Rohingov a hromadný odchod viac ako 700 000 Rohingov z Mjanmarska sú 
učebnicovým príkladom etnických čistiek; domnieva sa, že za takýchto okolností by sa 
mala rozpočtová podpora vláde pozastaviť a finančné prostriedky by sa namiesto toho 
mali využívať prostredníctvom iných kanálov (ako sú medzinárodné organizácie 
a MVO), aby sa dostali k najchudobnejším;

5. trvá na výraznom zvýšení finančných prostriedkov na rozpočtové riadky humanitárnej 
pomoci s cieľom pripraviť sa na nové katastrofy namiesto toho, aby sa vzťahovali len 
na prebiehajúce krízy; pripomína, že stav núdze môže niekedy trvať niekoľko rokov;

6. zdôrazňuje, že je dôležité zachovať platobné rozpočtové prostriedky v kapitole 
humanitárnej pomoci aspoň na rovnakej úrovni ako viazané rozpočtové prostriedky.


