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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá zvláštní výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro 
udržitelnou Evropskou unii po roce 2013 jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení 
začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že v mnoha částech světa je zhoršování stavu životního prostředí 
hlavní příčinou strádání lidí; a vzhledem k tomu, že nevěnování patřičné pozornosti 
environmentálním základům rozvoje může značně snížit nebo dokonce ohrozit účinnost 
pomoci, naopak řešení problémů životního prostředí hodnotu této pomoci zvýšit,

B. vzhledem k tomu, že vedoucí skupina pro inovativní financování rozvoje odhaduje, že na 
snahy splnit rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015, cíl oficiální rozvojové pomoci 
(ODA) ve výši 0,7 % HND a cíle environmentální krize bude v období 2012–2017 chybět 
mezi 324 a 336 miliardami dolarů ročně,

C. vzhledem k tomu, že růst globální ekonomiky nebyl provázen zavedením odpovídajících 
účinných prostředků výběru daní z globální ekonomické činnosti k úhradě globálních 

veřejných statků,

D. vzhledem k tomu, že pro splnění rozvojových cílů tisíciletí a našich závazků ohledně 
zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně jsou zapotřebí inovativní 
mechanismy financování,

1. připomíná, že rok 2015 jako termín pro splnění rozvojových cílů tisíciletí a kolektivního 
cíle ODA ve výši 0,7 % HND spadá do období, na které se bude vztahovat příští víceletý 
finanční rámec, a že hrozí reálné nebezpečí, že EU své mezinárodní závazky v oblasti 
rozvoje nesplní; připomíná, že rozvojové cíle tisíciletí představují pouhé minimum 
aspirací a že i v případě, že se všechny tyto cíle podaří splnit, bude stále ještě zapotřebí 
značné množství dalších prostředků k boji proti chudobě a ke zlepšení zdravotních 
a vzdělávacích standardů chudých na celém světě; trvá proto na tom, aby 20% míra 
pomoci, jež je přidělována Komisí jednotlivým zemím v rámci programů nástroje pro 
financování rozvojové pomoci, byla vyčleněna na základní a střední vzdělávání 
a základní zdravotní péči;

2. připomíná, že od doby, kdy byly rozvojové cíle tisíciletí poprvé dohodnuty, svět prošel 
zrychleným procesem globalizace a čelí nebývalé finanční krizi; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby členské státy nadále usilovaly o dosažení těchto cílů;

3. upozorňuje, že je třeba vytvořit globální mechanismus solidarity, který by umožnil 
dosažení rozvojových cílů tisíciletí; současně však poukazuje na to, že daňové ráje, 
stanovování nepřiměřených cen v obchodních vztazích a nezákonný odliv finančních 
prostředků jsou obrovskými překážkami pro rozvoj chudých zemí; znovu proto naléhavě 
vyzývá EU, aby vyvinula iniciativu v rámci skupiny G20 a OECD i v samotné EU s 
cílem tvrdě zasáhnout proti daňovým rájům a škodlivým daňovým systémům;

4. zdůrazňuje, že zpráva, kterou na žádost vedoucí skupiny pro inovativní financování 
rozvoje vypracovala pracovní skupina pro finanční transakce, dospívá k závěru, že 
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zavedení mezinárodního poplatku za měnové převody a daně ze všech finančních 
transakcí by bylo technicky, ekonomicky i právně proveditelné;

5. vyzývá Komisi, aby navrhla zavedení daně z finančních transakcí na evropské úrovni 
vzhledem k jejím četným výhodám: daň může přispět ke stabilizaci trhů a k získání 
prostředků na vnitrostátní daňovou konsolidaci a na opatření k vymýcení chudoby a 
k řešení problému změny klimatu;

6. připomíná, že inovativní financování rozvoje nemá nahradit ODA, ale má ji doplňovat; 
zastává názor, že zavedení daně z finančních transakcí by proto mělo být spojeno 
se závaznějším příslibem všech členských států dosáhnout cíle ODA ve výši 0,7 % 
a poskytnout dodatečné finanční prostředky na přizpůsobení se změně klimatu;

7. upozorňuje, že jedním z důvodů, proč nebyly rozvojové cíle tisíciletí splněny, je neochota 
přiznat, že životní prostředí, přírodní zdroje a ekosystémy přispívají k lidskému rozvoji a 
vymýcení chudoby; v této souvislosti vyjadřuje lítost nad tím, že ze současné evropské 
oficiální rozvojové pomoci směřují na problémy životního prostředí pouhá 3 %; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zajistila, aby otázky životního prostředí byly systematicky součástí 
všech vnějších politik a finančních nástrojů, zejména vzhledem k současným problémům, 
kterými jsou změna klimatu a úbytek biologické rozmanitosti;

8. zdůrazňuje, že víceletý finanční rámec by se měl zabývat mimo jiné těmito otázkami: 
plněním rozvojových cílů tisíciletí, změnou klimatu, zastavením úbytku biologické 
rozmanitosti a nadměrnou spotřebou zdrojů; zejména zdůrazňuje, že příští víceletý 
finanční rámec by měl podporovat koherenci politiky, např. zajistit, aby některé formy 
výdajů EU na zemědělství, rybolov, obchod a energetiku nebudou nebyly v přímém 
rozporu s cíli rozvojové politiky;

9. žádá znatelné zvýšení stropu v okruhu 4, zejména u nástroje pro rozvojovou spolupráci, 
vzhledem k tomu, že v posledních sedmi letech je i přes určitý pokrok při odstraňování 
chudoby kvůli nedostatečné efektivnosti a koordinaci pomoci a následkům různých 
přírodních katastrof a energetické, potravinové, finanční a hospodářské krize, zejména v 
subsaharské Africe a v jihovýchodní Asii, zapotřebí učinit daleko více; poukazuje rovněž 
na to, že některé zdroje pro nástroj DCI byly přesunuty na nové činnosti nespadající pod 
oficiální rozvojovou pomoc;

10. zdůrazňuje skutečnost, že mechanismy rozvojové pomoci by se rovněž měly snažit 
podporovat vytváření bohatství, jelikož vytváření bohatství je klíčovým nástrojem při 
zmírňování chudoby; připomíná, že podle odhadů každý rok z rozvojových zemí zmizí 
nezákonnými roky kapitálu  800 miliard EUR, a pokud by se podařilo tomuto jevu 
zabránit, mělo by to rozhodující význam pro zmírnění chudoby a dosažení rozvojových 
cílů tisíciletí;

11. konstatuje, že v posledních letech nebyly prostředky na reakci na naléhavé přírodní a 
humanitární katastrofy dostatečné, a poukazuje na to, že vlivem změny klimatu dochází 
k přírodním katastrofám mnohem častěji; žádá proto více prostředků pro nástroj pro 
humanitární pomoc a rezervu na pomoc při mimořádných událostech;

12. vyzývá k tomu, aby byl v rámci okruhu 4 zřízen mechanismus pružnosti s dostatečným 
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přídělem prostředků, aby bylo v budoucnu možné efektivně a pohotově reagovat na 
nepředvídané události, jako je potravinová krize nebo celosvětová hospodářská krize;

13. zdůrazňuje, že jakékoli další prostředky v oblasti rozvojové politiky by měly být 
koordinovány a účinně propojeny s rozvojovými programy členských států a se snahami 
širšího mezinárodního společenstvím s cílem zajistit skutečnou přidanou hodnotu na 
evropské úrovni;

14. trvá na tom, že stávající a budoucí přísliby vynaložení prostředků na pomoc rozvojovým 
zemím v boji proti změně klimatu nebo na přizpůsobení se dopadům této změny musí být 
financovány z nově přidělených prostředků, nesmějí čerpat ze současných rozpočtových 
prostředků na rozvoj, že však musí být mezi oběma politikami zachována přiměřená míra 
koherence; požaduje samostatnou rozpočtovou položku pro financování opatření pro boj 
proti změně klimatu;

15. je přesvědčen, že postup, kdy do Afriky proudí finanční prostředky ze tří různých 
nástrojů, je neúčinný a neodpovídá přání Afriky rozvíjet se jako sjednocený kontinent;
doporučuje proto vytvořit jediný nástroj financování pro Afriku, a to se zřetelem ke 
společnému strategickému partnerství Afriky a EU; mimoto žádá o větší pomoc na 
budování kapacit pro instituce Africké unie;

16. vyzývá EU, aby zvýšila úsilí s cílem zmírnit tíživou humanitární situaci ve všech 
oblastech konfliktů, včetně Palestiny, zejména poskytováním podpory úřadu UNRWA a 
pomocí při přípravě palestinského lidu na vznik samostatného státu;

17. trvá na tom, aby v souladu s článkem 208 SFEU Evropská unie dodržovala své závazky v 
oblasti koherence politik ve prospěch rozvoje, včetně toho, aby výrazně zreformovala a 
snížila zemědělské dotace, a zejména ukončila praxi vývozů přebytků stažených z 
evropského trhu v důsledku působení inovativních mechanismů stanovování cen a 
vývozních náhrad, a to s ohledem na jejich škodlivé dopady na zemědělce v rozvojovém 
světě;

18. se znepokojením konstatuje, že pomoc EU má proporčně větší přínos pro země se 
středními příjmy než pro země s nízkými příjmy; poukazuje zejména na to, že plánování 
pomoci EU, jehož cílem je umožnit rozvojovým zemím přizpůsobit se požadavkům 
mezinárodní soutěže, má přínos zejména pro země se středními příjmy spíše než pro 
země s nízkými příjmy, které jsou méně atraktivní pro zahraniční investice;

19. navrhuje, aby EU přehodnotila svůj dárcovský vztah k zemím se středně vysokými 
příjmy, protože u mnoha rychle se rozvíjejících ekonomik už vzhledem k jejich růstu 
ztratila tradiční forma rozvojové spolupráce opodstatnění; přeje si, aby se EU místo toho 
při financování soustředila na ty vrstvy obyvatelstva, které nejvíce potřebují pomoc, a na 
nejchudší země, zejména na nejméně rozvinuté země;

20. zdůrazňuje, že je třeba, aby Komise vytvářela a podporovala inovativní mechanismy 
financování v mnohem větším měřítku než dnes s cílem vytvořit inkluzivní financování 
a poskytovat účelnou podporu MSP a mikrosubjektům v rozvojovém světě; je 
přesvědčen, že tak lze učinit pomocí různých nástrojů, jako jsou úvěrové záruky a 
revolvingové fondy, ve spolupráci s místními bankami a organizacemi, které mají 
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specifické know-how v oblasti mikrofinancování, čímž by se výrazně zvýšil pákový efekt 
rozvojového rozpočtu EU, a že to vyžaduje úzkou spolupráci s mezinárodními finančními 
institucemi a dvoustrannými finančními institucemi;

21. vyzývá Radu a Komisi, aby podporovaly zavedení následujících inovačních nástrojů 
financování rozvoje a pracovaly na něm: daň z finančních transakcí, dopravní poplatky, 
opatření pro boj proti nezákonným kapitálovým tokům, omezení nebo zmírnění nákladů 
na remitence a dluhové moratorium nebo zrušení dluhu;

22. upozorňuje, že ačkoli pomoc může u rozvojových zemí působit jako určitá forma 
pákového efektu, nestačí k zajištění udržitelného a trvalého rozvoje; vyzývá proto 
rozvojové země, aby posílily a mobilizovaly své domácí zdroje, účinně zapojovaly svůj 
domácí soukromý sektor a místní samosprávu do agendy rozvojových cílů tisíciletí a s 
větší vlastnickou odpovědností pracovaly na svých projektech v rámci rozvojových cílů 
tisíciletí;

23. připomíná, že Lisabonská smlouva odstranila formální překážku pro začlenění 
Evropského rozvojového fondu (ERF) do souhrnného rozpočtu EU; požaduje proto 
začlenění ERF do rozpočtu, aby se zvýšila parlamentní kontrola výdajů na rozvoj v 
zemích AKT a aby se rozvojová politika EU stala konzistentnější a efektivnější; trvá však 
na tom, že začlenění ERF do rozpočtu EU nesmí vést k celkovému snížení výdajů na 
rozvoj u dvou stávajících samostatných nástrojů a musí zaručovat předvídatelnost;
zdůrazňuje rovněž, že je nezbytné zabezpečit zájmy zemí AKT, např. prostřednictvím 
účelově vázaných prostředků na rozvoj zemí AKT v rámci rozpočtu EU;

24. žádá, aby při vypracovávání nového víceletého finančního rámce byl podstatně zvýšen 
počet půjček EIB, na něž se vztahuje záruka EIB, s cílem podpořit účinnost a viditelnost 
činnosti EU za jejími hranicemi a splnit cíle zahraniční politiky EU zakotvené v 
Lisabonské smlouvě;

25. vyzývá EIB, aby poskytla Komisi všechny nezbytné informace a věnovala pro tento účel 
zvláštní oddíl výroční zprávy EIB o finančních operacích podrobnému hodnocení 
opatření, která EIB přijala, aby dodržela ustanovení současného mandátu, který vylučuje 
z nároku na záruku veškeré operace, které by umožňovaly jakoukoli formu daňových 
úniků nebo k ní přispívaly, přičemž zvláštní pozornost by měla být věnována operacím, 
při nichž EIB využívá finanční nástroje z offshorových finančních center;

26. se znepokojením konstatuje, že pomoc EU nemá jednoznačné zaměření na vymýcení 
chudoby; připomíná, že koncept „rozvoje“, který odkazuje na kvalitativní kritéria 
zahrnující kvalitu života a zlepšení životních podmínek, by neměl být zaměňován s 
konceptem hospodářského růstu, který se měří růstem HDP; v souladu s tím naléhá na 
Komisi, aby se vyvarovala rozvojové politiky soustředěné pouze na vývoz nebo 
zaměřené pouze na růst, nýbrž zaměřila svou pomoc na ty, kteří jsou nejvíce zranitelní, 
což vyžaduje vypracování proaktivní strategie boje proti chudobě prostřednictvím 
financování dlouhodobých cílů, jako jsou zdravotní péče, vzdělávání, přístup k energiím 
ve venkovských oblastech, drobní zemědělci atd.;

27. trvá na tom, že veškeré výdaje z rozpočtových položek souvisejících s rozvojem musí být 
zaměřeny na hospodářský a sociální rozvoj příjemců a musí splňovat kritéria oficiální 
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rozvojové pomoci ODA podle definice Výboru pro rozvojovou pomoc OECD, a 
požaduje naprosto důsledná právní opatření, která zajistí, aby rozpočtové prostředky na 
rozvoj nemohly být odčerpávány na jiné účely;

28. trvá na tom, aby měl Parlament skutečné a efektivní kontrolní pravomoci nad plněním 
všech rozvojových programů EU, jak stanoví článek 290 SFEU;

29. žádá, aby byly postupy zadávání veřejných zakázek a mechanismy výplaty prostředků 
zjednodušeny a zrychleny a aby byly transparentnější;

30. žádá, aby byly vypracovány závazné právní předpisy na úrovni členských států i EU, 
které zajistí, aby byly splněny přísliby, pokud jde o cílové výsledky pomoci;

31. žádá, aby byla větší část prostředků na pomoc poskytována na drobné zemědělství, rozvoj 
venkova, zdravotní péči a vzdělávání.
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