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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. opätovne vyjadruje znepokojenie nad využívaním 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); 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 
príčiny chudoby a nerovnosti;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nepredkladá správy o tom, ako rozpočet a 
politiky Únie prispievajú k udržateľnému rozvoju a dosahovaniu cieľov udržateľného 
rozvoja, a ani to nemonitoruje; 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 
neprezentuje príspevok výdavkových programov Únie k vykonávaniu cieľov 
udržateľného rozvoja;

4. víta využívanie rozpočtovej podpory vo všeobecnosti s cieľom pomáhať rozvojovým 
krajinám v ich reformnom úsilí a pri plnení cieľov udržateľného rozvoja, naliehavo však 
vyzýva Komisiu, aby zrozumiteľnejšie hodnotila a vymedzila výsledky v oblasti 
rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť pomocou rozpočtovej podpory v každom prípade, 
a aby predovšetkým posilnila kontrolné mechanizmy týkajúce sa výsledkov 
prijímajúcich štátov v oblasti korupcie, dodržiavania ľudských práv, zásad právneho 
štátu a demokracie.


