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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu 
usnesení začlenil tyto návrhy:

1. varuje Komisi a členské státy, že pokud neposkytnou dodatečné finanční prostředky na 
rozvojovou pomoc, je pravděpodobné, že nebudou schopny dodržet své mezinárodní 
závazky v souvislosti s rozvojovými cíli tisíciletí, a riskují, že nebude ani zdaleka splněn 
kolektivní závazek EU, že do roku 2015 poskytne oficiální rozvojovou pomoc ve výši 
0,7 %/HDP, dále varuje, že většina členských států nedodrží své jednotlivé závazky 
poskytnout v témže roce určitý podíl HDP na oficiální rozvojovou pomoc;

2. lituje, že zvýšení celkového objemu prostředků na závazky v rámci nástroje pro 
rozvojovou spolupráci, jež navrhuje Komise ve svém návrhu rozpočtu na rok 2013, 
nedosahuje ani úrovně předpokládané inflace a že navrhovaná celková výše plateb na 
rozvojovou spolupráci je nižší než v roce 2012; 

3. trvá na tom, že EU a členské státy musí své partnerství s rozvojovými zeměmi, které jsou 
financovány z nástroje pro rozvojovou spolupráci, brát vážně, a dále připomíná, že 
dlouhodobá předvídatelnost je klíčovou součástí tohoto partnerství; zdůrazňuje, že 
nejchudší a nejzranitelnější obyvatelé v zemích, které jsou financovány z nástroje pro 
rozvojovou spolupráci, by neměli nést následky toho, že bylo v návaznosti na Arabské 
jaro výrazně navýšeno financování evropského nástroje sousedství a partnerství;

4. zejména lituje výrazných škrtů v zeměpisných programech nástroje pro rozvojovou 
spolupráci v Asii, střední Asii, Iráku, Íránu a Jemenu; domnívá se, že vzhledem k tomu, že 
tyto programy usilují o dosažení stanovených cílů v oblasti zmírňování chudoby, podpory 
demokracie a lidských práv, zaslouží si více pozornosti a finančních prostředků; 

5. v zásadě souhlasí s výrazným navýšením financování na tematický program nástroje pro 
rozvojovou spolupráci v oblasti životního prostředí a udržitelného řízení přírodních 
zdrojů; chápe, že Komise usiluje v předvečer konference OSN Rio+20 v roce 2012 o 
dodatečnou podporu udržitelných zdrojů energie pro rozvojové země a o financování 
nedávno oznámené iniciativy EU týkající se „energie pro rozvoj“, jež se zaměřuje na 
nerovnoměrné rozdělení energie v rozvojovém světě; opakuje však, že financování 
klimatu musí stávající plánované financování rozvoje doplňovat a že finanční prostředky 
na klíčové oblasti rozvojových cílů tisíciletí, např. na vzdělávání a zdravotnictví, by se 
neměly přesouvat na opatření v oblasti klimatu;

6. naléhavě vyzývá Komisi, aby zavedla financování, které zlepší přístup k pojištění 
v rozvojových zemích, zejména ke zdravotnímu a penzijnímu pojištění; vybízí Komisi, 
aby podporovala partnerské země při zavádění široce zaměřených systémů pojištění, jež 
se budou vztahovat i na nejchudší a nezranitelnější části společnosti; je přesvědčen, že 
takovéto systémy, pokud jsou správně navrženy, umožňují nejenom pomoci lidem 
z chudoby a posílit odolnost těch nejzranitelnějších ochranou jejich majetku, ale zvyšují 
také sociální soudržnost a růst celé společnosti.


