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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Osobitný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo 
udržateľnej Európskej únie po roku 2013, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže v mnohých častiach sveta je degradácia životného prostredia jednou z hlavných 
príčin ľudskej biedy; a keďže skutočnosť, že životné prostredie ako základ rozvoja sa 
primerane nezohľadňuje, môže výrazne znížiť, dokonca narušiť účinnosť pomoci, hoci 
riešenie environmentálnych otázok môže posilniť jej hodnoty,

B. keďže vedúca skupina pre inovačné financovanie rozvoja odhaduje, že na splnenie 
rozvojových cieľov tisícročia do roku 2015, ako aj cieľa oficiálnej rozvojovej pomoci vo 
výške 0,7 % HND a cieľov spojených s environmentálnou krízou bude v rokoch 2012 až 
2017 chýbať 324 – 336 miliárd USD ročne,

C. keďže rast svetového hospodárstva sa nespájal so zavedením účinných prostriedkov 
odvodu daní z celosvetovej hospodárskej činnosti s cieľom financovať celosvetové 
verejné statky,

D. keďže sú potrebné inovatívne mechanizmy financovania, ak máme splniť RCT a naše 
záväzky vo vzťahu k zmierneniu zmeny klímy a prispôsobenia sa jej,

1. pripomína, že termín na dosiahnutie RCT a kolektívneho cieľa oficiálnej rozvojovej 
pomoci vo výške 0,7 %  HND v roku 2015 spadá do obdobia ďalšieho viacročného 
finančného rámca a že hrozí reálne riziko, že EÚ nesplní svoj medzinárodné záväzky 
v oblasti rozvoja; pripomína tiež, že RCT sú len minimálnymi cieľmi a že aj v prípade, 
keď budú všetky ciele splnené, bude ešte stále potrebný značný objem dodatočných 
finančných prostriedkov na boj proti chudobe a zlepšenie zdravotných a vzdelávacích 
noriem pre chudobných v celom svete; trvá preto na tom, aby miera pomoci vo výške 
20 %, ktorú Komisia prideľuje v rámci programov jednotlivých krajín zabezpečovaných z 
nástroja financovania rozvojovej spolupráce (DCI), bola venovaná základnému 
a stredoškolskému vzdelávaniu a základnej zdravotnej starostlivosti;

2. pripomína, že odvtedy, čo sa prvýkrát odsúhlasili RCT svet prešiel zrýchleným procesom 
globalizácie a čelí bezprecedentnej finančnej kríze; zdôrazňuje význam toho, aby členské 
štáty pokračovali v snahe dosiahnuť tieto ciele;

3. upozorňuje na potrebu rozvíjať globálny mechanizmus solidarity ako prostriedok na 
dosiahnutie RCT; zároveň však pripomína, že daňové raje, nesprávne stanovovanie cien v 
obchode a nelegálne úniky kapitálu sú veľkými prekážkami rozvoja v chudobných 
krajinách; preto ešte raz nalieha na EÚ, aby podnikla iniciatívy v rámci G20, OECD a v 
rámci samotnej EÚ s cieľom podniknúť rázne kroky proti daňovým rajom a škodlivým 
daňovým úpravám;

4. zdôrazňuje, že zo správy pracovnej skupiny pre finančné transakcie pre rozvoj, ktorú 
zadala vedúca skupina pre inovačné financovanie rozvoja, vyplýva, že ukladanie 
medzinárodných poplatkov z devízových transakcií a daní zo všetkých finančných 
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transakcií by bolo technicky, ekonomicky a právne uskutočniteľné;

5. vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na viaceré výhody dane z finančných transakcií navrhla 
jej zavedenie na európskej úrovni: daň pomôže stabilizovať trhy, získať prostriedky na 
konsolidáciu vnútroštátnych rozpočtov a na opatrenia na odstránenie chudoby a riešenie 
zmeny klímy;

6. pripomína, že inovačné financovanie rozvoja nie je navrhnuté ako náhrada za ODA, ale 
má ju dopĺňať; zastáva názor, že zavedenie dane z finančných transakcií by preto malo 
byť spojené so silnejším záväzkom všetkých členských krajín dosiahnuť cieľ výdavkov 
na ODA vo výške 0,7 % a poskytnúť dodatočné prostriedky na prispôsobenie sa zmene 
klímy;

7. zdôrazňuje, že jeden z dôvodov, prečo zatiaľ neboli RCT splnené, je neuznanie 
skutočnosti, že životné prostredie, prírodné zdroje a ekosystémy prispievajú k ľudskému 
rozvoju a odstraňovaniu chudoby; vyjadruje v tejto súvislosti poľutovanie nad tým, že zo 
súčasnej európskej ODA sú iba 3 % prostriedkov vyčlenené na otázky životného 
prostredia; nalieha na Komisiu, aby zabezpečila, že environmentálne otázky sa budú 
presadzovať vo všetkých vonkajších politikách a finančných nástrojoch, obzvlášť 
vzhľadom na súčasnú problematiku zmeny klímy a straty biodiverzity;

8. zdôrazňuje, že vo viacročnom finančnom rámci by sa mali riešiť medziiným tieto otázky: 
dosiahnutie RCT, zmena klímy, zastavenie straty biodiverzity a nadmerná spotreba 
zdrojov; osobitne zdôrazňuje, že nasledujúci viacročný finančný rámec by mal podporiť 
súdržnosť politík, čo napríklad znamená, že niektoré formy výdavkov EÚ týkajúce sa 
poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, obchodu a energetiky by nemali byť v 
rozpore s cieľmi rozvojovej politiky;

9. požaduje značné zvýšenie stropu okruhu 4, najmä pokiaľ ide o nástroj financovania 
rozvojovej spolupráce (DCI), keďže napriek tomu, že sa v znižovaní chudoby za 
posledných sedem rokov dosiahol istý pokrok, zostáva v dôsledku neprimeranej účinnosti 
a koordinácii pomoci, ako aj v dôsledku rozličných prírodných katastrof a energetickej, 
potravinovej, finančnej a hospodárskej krízy, najmä v subsaharskej Afrike 
a v juhovýchodnej Ázii, ešte mnoho práce; poukazuje tiež na skutočnosť, že niektoré 
zdroje DCI boli presunuté na nové činnosti netýkajúce sa oficiálnej rozvojovej pomoci;

10. zdôrazňuje skutočnosť, že mechanizmus rozvojovej pomoci by sa mal tiež zamerať na 
podporu tvorby blahobytu, keďže tá zostáva kľúčovým nástrojom na odstraňovanie 
chudoby; pripomína, že podľa odhadov v rozvojových krajinách zmizne každoročne 
prostredníctvom nezákonných kapitálových tokov 800 miliárd EUR, a pokiaľ by sa tomu 
predišlo, malo by to rozhodujúci význam pre odstraňovanie chudoby a dosiahnutie RCT;

11. konštatuje, že v posledných rokoch neboli finančné prostriedky, ktoré boli k dispozícii na 
riešenie naliehavých prírodných a humanitárnych katastrof, dostatočné, a poukazuje na 
to, že z dôvodu zmeny klímy sa prírodné katastrofy vyskytujú čoraz častejšie; preto 
požaduje väčší objem financovania na nástroj humanitárnej pomoci a na rezervu na 
núdzovú pomoc;

12. požaduje, aby bol v rámci okruhu 4 zriadený mechanizmus flexibility s dostatočnými 
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financiami, aby bolo v budúcnosti možné účinne a rýchlo reagovať na nepredvídané 
udalosti, ako sú potravinová kríza a celosvetová hospodárska kríza;

13. zdôrazňuje, že akékoľvek dodatočné financovanie v oblasti rozvojovej politiky by malo 
byť koordinované a vytvárať účinnú súčinnosť s rozvojovými programami členských 
štátov a s úsilím širšej medzinárodnej komunity s cieľom zabezpečiť skutočnú pridanú 
hodnotu na európskej úrovni;

14. trvá na tom, že súčasné aj budúce záväzky týkajúce sa výdavkov v rámci pomoci 
rozvojovým krajinám na boj proti zmene klímy alebo na prispôsobenie sa jej dôsledkom 
musia byť doplnkom k súčasným rozpočtovým prostriedkom v oblasti rozvoja, pričom sa 
musí zachovať primeraná úroveň súdržnosti medzi oboma politikami; žiada, aby bol v 
rozpočte vyčlenený samostatný okruh na financovanie opatrení na boj proti zmene klímy;

15. domnieva sa, že poskytovanie finančných prostriedkov Afrike prostredníctvom troch 
rôznych nástrojov je neefektívne a nezodpovedá želaniu Afriky rozvíjať sa ako 
zjednotený kontinent; odporúča preto vypracovať jediný nástroj financovania pre Afriku 
so zreteľom na spoločné strategické partnerstvo medzi Afrikou a EÚ; okrem toho 
požaduje väčšiu pomoc na budovanie kapacít pre inštitúcie Africkej únie;

16. žiada EÚ, aby zintenzívnila svoje úsilie o zmiernenie humanitárnej situácie vo všetkých 
oblastiach konfliktu vrátane Palestíny, najmä prostredníctvom podpory pre agentúru 
UNRWA a pomoci pri príprave palestínskeho ľudu na vlastný štát;

17. trvá na tom, aby EÚ podľa článku 208 ZFEÚ dodržiavala svoje záväzky politiky 
súdržnosti rozvoja, v rámci čoho by výrazne zreformovala a znížila poľnohospodárske 
dotácie, a najmä aby ukončila vývoz prebytkov z európskych trhov, ktoré sú výsledkom 
inovatívnych cenových mechanizmov a vývozných náhrad, vzhľadom na ich škodlivé 
dôsledky pre poľnohospodárov v rozvojovom svete;

18. s obavami konštatuje, že pomoc EÚ pomerne viac zvýhodňuje krajiny so stredným 
príjmom než nízkopríjmové krajiny; osobitne zdôrazňuje, že plánovanie pomoci EÚ, 
ktoré sa zameriava na umožnenie rozvojovým krajinám prispôsobiť sa požiadavkám 
medzinárodnej súťaže, zvýhodňuje skôr krajiny so stredným príjmom než nízkopríjmové 
krajiny, ktoré sú pre zahraničné investície menej atraktívne;

19. navrhuje, aby EÚ prehodnotila svoj darcovský vzťah s krajinami so stredným príjmom, 
keďže mnohé rozvíjajúce sa ekonomiky už prekonali etapu tradičnej rozvojovej 
spolupráce; očakáva, že EÚ by sa namiesto toho mala v rámci financovania sústrediť na 
skupiny obyvateľstva s najväčšími potrebami v týchto krajinách a na najchudobnejšie 
krajiny, najmä na najmenej rozvinuté krajiny;

20. zdôrazňuje, že Komisia musí rozvíjať a podporovať inovatívne mechanizmy financovania 
v oveľa väčšom rozsahu ako v súčasnosti s cieľom vytvárať inkluzívne financovanie 
a poskytovať účinnú podporu MSP a mikrosubjektom v rozvojovom svete; je 
presvedčený, že to možno uskutočniť prostredníctvom rôznych nástrojov, ako sú úverové 
záruky a revolvingové fondy, v spolupráci s miestnymi bankami a organizáciami 
s osobitným know-how v oblasti mikrofinancovania, čím by sa významne posilnil pákový 
efekt rozpočtu EÚ určeného na rozvoj, a že si to vyžaduje úzku spoluprácu 
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s medzinárodnými finančnými inštitúciami a dvojstrannými finančnými inštitúciami;

21. vyzýva Radu a Komisiu, aby presadzovali tieto nástroje inovačného financovania rozvoja 
a pracovali na ich zavedení: daň z finančných transakcií, dopravné poplatky, opatrenia na 
boj proti nezákonným kapitálovým tokom, zníženie poplatkov za prevody a moratórium 
pre dlhy alebo ich zrušenie;

22. upozorňuje, že hoci pomoc môže istým spôsobom odľahčiť rozvojové krajiny, nie je 
dostatočná na zabezpečenie udržateľného a trvalého rozvoja; preto vyzýva rozvojové 
krajiny, aby posilnili a mobilizovali svoje domáce zdroje, účinne zapojili svoj domáci 
súkromný sektor a miestnu vládu do agendy RCT a aby sa viac angažovali vo svojich 
projektoch RCT;

23. pripomína, že Lisabonskou zmluvou sa odstránila formálna prekážka integrácie 
Európskeho rozvojového fondu(ERF) do všeobecného rozpočtu EÚ; opätovne preto 
požaduje zahrnutie ERF do rozpočtu, aby sa zvýšila parlamentná kontrola výdavkov na 
rozvoj v krajinách AKT, ako aj konzistentnosť a účinnosť rozvojovej politiky EÚ; trvá 
však na tom, že začlenenie ERF do rozpočtu EÚ nesmie viesť k celkovému zníženiu 
výdavkov na rozvoj, pokiaľ ide o obidva samostatne existujúce nástroje, a musí sa zaručiť 
predvídateľnosť; zdôrazňuje tiež potrebu zabezpečiť záujmy krajín AKT, t. j. 
prostredníctvom vyčlenenia rozvojových prostriedkov pre AKT v rámci rozpočtu EÚ;

24. požaduje, aby sa pri navrhovaní nového viacročného finančného rámca výrazne zvýšil 
objem úverov EIB krytých zárukou EÚ s cieľom posilniť účinnosť a viditeľnosť krokov 
EÚ za jej hranicami, aby sa dosiahli ciele vonkajšej politiky EÚ zakotvené v Lisabonskej 
zmluve;

25. vyzýva EIB, aby poskytla Komisii všetky potrebné informácie tým, že venuje osobitný 
oddiel výročnej správy finančných operácií EIB podrobnému hodnoteniu opatrení, ktoré 
EIB uplatňovala na dodržiavanie ustanovení tohto mandátu a ktoré vylučujú z rozsahu 
pokrytia zárukou každú operáciu, ktorá by priamo alebo nepriamo umožnila daňový únik 
alebo by k nemu prispela, pričom venujú osobitnú pozornosť operáciám EIB, ktoré by 
využívali finančné prostriedky z finančných offshore centier.

26. s obavami konštatuje, že pomoc EÚ sa jasne nezameriava na odstránenie chudoby; 
pripomína, že koncepcia rozvoja, ktorá sa vzťahuje na kvalitatívne kritériá zahrňujúce 
kvalitu života a zlepšenie životných podmienok, by sa nemala zamieňať s koncepciou 
hospodárskeho rastu, ktorá sa hodnotí nárastom HDP; preto nalieha na Komisiu, aby sa 
zdržala jednoduchej „exportne ladenej“ alebo na rast orientovanej rozvojovej politiky, ale 
aby namiesto toho svoju pomoc zamerala na najzraniteľnejších, čo zahŕňa rozvoj stratégie 
pre chudobných prostredníctvom financovania dlhodobých cieľov, ako sú zdravotníctvo, 
vzdelávanie, prístup k energiám vo vidieckych oblastiach, malí poľnohospodári atď.;

27. trvá na tom, že všetky výdavky z rozpočtových riadkov určených na rozvoj musia byť 
zamerané na hospodársky a sociálny rozvoj príjemcov a musia spĺňať kritériá ODA 
stanovené v definícii Výboru pre rozvojovú pomoc OECD, a požaduje striktné právne 
opatrenia, ktoré zabezpečia, aby rozpočtové prostriedky určené na rozvoj nebolo možné 
odčerpávať na iné účely;
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28. trvá na tom, aby mal Parlament reálne a účinné kontrolné právomoci, čo sa týka 
vykonávania všetkých rozvojových programov EÚ, ako stanovuje článok 290 ZFEÚ;

29. požaduje, aby sa postupy verejného obstarávania a mechanizmy vyplácania prostriedkov 
zjednodušili a zrýchlili a aby boli viac transparentné;

30. žiada, aby sa navrhli záväzné právne predpisy na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ, 
ktorými sa zabezpečí, že záväzky týkajúce sa cieľov pomoci budú splnené;

31. požaduje, aby bol väčší podiel prostriedkov pomoci určený pre malých poľnohospodárov, 
rozvoj vidieka, zdravotníctvo a vzdelávanie;
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