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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy 
začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že do období VFR 2014–2020 spadají lhůty stanovené na rok 2015 pro plnění 
rozvojových cílů tisíciletí a dosažení kolektivního cíle, který spočívá v poskytování 0,7 % 
hrubého národního důchodu na oficiální rozvojovou pomoc (ORP); zdůrazňuje, že 
vzhledem ke značnému poklesu výše ORP, k němuž došlo mezi lety 2010 a 2011 ve 14 
členských státech EU, a vzhledem ke snížení poměru ORP/HND z 0,44 % na 0,42 % 
představuje příští VFR poslední příležitost pro dárce EU vynaložit větší úsilí s cílem vrátit 
se k plnění mezinárodních závazků; zdůrazňuje, že rozpočet EU určený na rozvoj 
doplňuje snahy členských států v této oblasti a pomáhá jim dosáhnout stanovených cílů
a že má obzvláště výrazný pákový efekt na rozpočty některých členských států (bez 
ohledu na velikost) určené na pomoc; 

2. s hrdostí konstatuje, že se pomoc EU za poslední desetiletí výrazně zlepšila, a instituce 
EU se tím dnes dostaly do čela celosvětového úsilí o účinné a transparentní poskytování 
pomoci1, která dosahuje měřitelných a podstatných výsledků, jež se projevují
v konkrétních zlepšeních životů milionů lidí v rozvojových zemích; dále připomíná 
zásadní úlohu, kterou instituce EU hrají při koordinaci rozvojové politiky a pomoci,
a komparativní výhodu pomoci EU v řadě oblastí, která často EU umožňuje poskytovat 
pomoc efektivněji, účelněji a předvídatelněji než členské státy poskytující pomoc v rámci 
svých bilaterálních programů;

3. zdůrazňuje, že rozpočet EU má klíčovou úlohu, neboť umožňuje členským státům 
spolupracovat se zeměmi, v nichž nejsou zastoupeny, a pokračovat v podpoře zemí,
v nichž ukončily programy spolupráce, zejména pokud jde o nestabilní státy a situace po 
ukončení konfliktu; připomíná, že díky rozvojové pomoci, kterou poskytuje EU, má nyní 
31 milionů lidí přístup k pitné vodě a 9 milionů lidí přístup k hygienickým zařízením; 5 
milionů dětí bylo očkováno proti spalničkám; do vzdělávání na základním stupni se 
zapojilo 9 milionů nových žáků, 700.000 učitelů získalo přístup k dalšímu vzdělávání a do 
škol středního stupně bylo zapsáno více než 80.000 studentek; žádá proto naléhavě 
Komisi, aby i nadále dostatečnými prostředky podporovala tento náš příspěvek k lidskému 
rozvoji a vymýcení chudoby;

4. vítá návrh Komise na navýšení finančních prostředků v okruhu 4 ve srovnání s VFR 
2007–2013; zdůrazňuje však, že návrh předložený Komisí v roce 2004 pro VFR 2007–
2013 byl ve skutečných hodnotách vyšší než její návrh pro období 2014–2020; 
zdůrazňuje, že okruh 4, který ve VFR 2000–2006 a 2008–2013 trpěl chronickým 
nedostatkem finančních prostředků, by neměl padnout za oběť škrtům, k nimž se v řadě 
členských států přistupuje v důsledku režimu úsporných opatření; je toho názoru, že 
úroveň financování vnějších nástrojů ve výši, jakou navrhuje Komise ve svém sdělení 

                                               
1 Viz mj.: „European Union Peer Review 2012.“ OECD Development Assistance Committee, 24. 4. 2012; a dále 
: ‘The Quality of Official Development Assistance Assessment 2009: Is Aid Quality Improving?’ Brookings 
Institution and Center for Global Development, 4.2.2012.
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„Rozpočet – Evropa 2020“1, zejména pokud jde o finanční nástroj pro rozvojovou 
spolupráci (DCI), humanitární pomoc a Evropský rozvojový fond (ERF), pro něž je
v návrhu vyčleněno pouze 2 %, 0,62 % a 2,96 % z celkového rozpočtu EU, je pro Unii
a její členské státy naprosto nezbytná, mají-li plnit své závazky v oblasti mezinárodní 
rozvojové pomoci;

5. velice naléhavě žádá členské státy a evropské orgány a instituce, aby co nejdříve zavedly 
evropskou daň z finančních transakcí; zdůrazňuje, že významná část příjmů z veškerých 
daní z finančních transakcí zavedených v Evropě by měla sloužit k financování rozvoje
a boje proti změně klimatu; zdůrazňuje, že pokud se daň z finančních transakcí stane 
jedním z nových vlastních zdrojů EU, měla by přispět k výraznému navýšení prostředků
v okruhu 4;

6. zdůrazňuje, že soudržnost politik ve prospěch rozvoje zakotvená v článku 208 SFEU se 
musí stát klíčovou horizontální zásadou v rámci jednání MMF a takovouto zásadou
i zůstat;

7. poznamenává, že mj. v důsledku stále častějších a ničivějších přírodních katastrof jsou 
finanční prostředky, které byly vyčleněny na řešení naléhavých přírodních
a humanitárních katastrof, každým rokem nedostatečné; je vděčný občanům EU za to, že i 
v době finanční a hospodářské krize v řadě členských států neustále poskytují stále větší 
podporu humanitární pomoci EU určené v celosvětovém měřítku pro ty, kteří ji nejvíce 
potřebují2; zdůrazňuje proto, že je třeba zajistit dostatečné finanční prostředky v rámci 
okruhu 4 na rozpočtové položky humanitární a potravinová pomoc, ale i realistické 
financování rezervy na pomoc při mimořádných událostech;

8. důrazně hájí nezbytnost zachovat rezervu na pomoc při mimořádných událostech ve 
stávající, dosud velmi dobře fungující podobě, tedy jako neplánovanou rezervu mimo 
stropy VFR 2014–2020 a vyčlenit na ni významné množství finančních prostředků na 
základě realistického odhadu, které Unii umožní rychle reagovat na nepředvídané potřeby
a neočekávané krizové situace uvolněním prostředků ad hoc, kdykoli to bude nutné; 
zdůrazňuje, že začleněním rezervy na pomoc při mimořádných událostech do okruhu 4, 
jak prosazují některé členské státy, vzniká nebezpečí, že by se mohl snížit celkový objem 
prostředků určených na financování vnější činnosti Unie, zejména na financování rozvoje; 
velmi vítá návrh Komise, která chce zvýšit své financování na 350 milionů EUR (v 
cenách 2011) oproti VFF 2014–2020 a umožnit jejich čerpání až do roku n+1, jako 
skutečný krok správným směrem; zdůrazňuje, že v zájmu nezávislého, flexibilního
a pohotového využívání rezervy na pomoc při mimořádných událostech, což je pro 
poskytování humanitární pomoci naprosto nezbytné, by se na tuto rezervu neměly 
vztahovat stropy VFR;

9. zdůrazňuje, že zásada diferenciace musí vést k tomu, aby se financování rozvoje 
soustředilo na menší počet partnerských zemí způsobilých pro bilaterální spolupráci
v rámci zeměpisných programů, a nikoli ke snížení celkového objemu finančních 
prostředků vyčleněných na DCI, přičemž je třeba vzít v potaz také skutečnost, že EU bude 

                                               
1 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů „Rozpočet – Evropa 2020“, KOM(2011) 500 v konečném znění, 29.6.2011, s. 20.
2 Viz zvláštní průzkum Eurobarometr 384 „Zpráva o humanitární pomoci“, červen 2012.
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pokračovat ve spolupráci s „postoupivšími“ partnerskými zeměmi prostřednictvím 
regionálních a tematických programů DCI, což si také vyžádá přiměřené financování;

10. podtrhuje globální odpovědnost EU v boji proti změně klimatu; připomíná, že závazky 
plynoucí z Kodaňské dohody a z dohody z Cancúnu, jejichž cílem je pomoci rozvojovým 
zemím řešit problém změny klimatu, musí být vzhledem k současné rozvojové pomoci 
„nové a dodatečné“ a že mezi těmito dvěma politikami musí být zachována dostatečná 
provázanost; vyzývá proto EU, aby si i přes stávající hospodářskou krizi nadále 
stanovovala vysoké cíle a aby na řešení otázek změny klimatu vyhradila zcela nové 
prostředky, jež budou doplňkem HND ve výši 0,7 % a jež bude možné vysledovat v rámci 
celého rozpočtu EU; očekává, že Komise a Rada přijmou v tomto ohledu odpovídající 
politické závazky; 

11. bere na vědomí návrh Komise, aby součástí DCI byl Panafrický program jako zcela nový 
program, na který bude vyčleněno přibližně 4,3 % celkového rozpočtu DCI a který bude 
doplňovat ostatní stávající zeměpisné a tematické programy; zdůrazňuje, že toto rozšíření 
oblasti působnosti DCI se musí patřičně odrazit na výši finančních příspěvků, které jsou 
na tento nástroj vyčleněny;

12. v zásadě souhlasí se začleněním ERF do rozpočtu; trvá však na tom, že začlenění ERF do 
rozpočtu EU musí s sebou nést převedení veškerého financování ERF do okruhu 4 a 
v žádném případě by nemělo sloužit jako záminka k tomu, aby se snížil celkový objem 
finančních prostředků vynakládaných obecně na vnější činnost EU a zejména na 
rozvojovou pomoc, a že musí vést k větší předvídatelnosti pomoci; zastává názor, že 
vzhledem ke stávající rozpočtové a hospodářské krizi je riziko toho, že začlenění ERF do 
rozpočtu povede ke snížení celkové výše finančních prostředků vyčleněných na spolupráci
s partnery AKT, příliš vysoké; naléhavě žádá Komisi, aby dostála svým závazkům
a bezodkladně předložila návrhy, kterými by se kontrola Parlamentu nad ERF sladila
s právy kontroly nad souhrnným rozpočtem EU, zejména pokud jde o DCI, a v nichž by se 
stanovilo, že se začlenění ERF do rozpočtu uskuteční až v rámci VFF pro období po roce 
2020.
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