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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. varuje Komisiu a členské štáty, že pokiaľ neposkytnú dodatočné finančné prostriedky na 
rozvojovú pomoc, nebudú pravdepodobne schopné splniť svoje medzinárodné záväzky 
týkajúce sa miléniových rozvojových cieľov, pričom existuje riziko, že sa ani zďaleka 
nesplní kolektívny záväzok EÚ poskytnúť do roku 2015 oficiálnu rozvojovú pomoc vo 
výške 0,7 % HND, a že väčšina členských štátov nedodrží svoje individuálne záväzky 
poskytnúť v tom istom roku určitý podiel HND na oficiálnu rozvojovú pomoc;

2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že zvýšenie celkového objemu prostriedkov na záväzky 
v rámci nástroja financovania rozvojovej spolupráce, ktoré navrhuje Komisia vo svojom 
návrhu rozpočtu na rok 2013, nedosahuje ani úroveň odhadovanej inflácie, a že 
navrhovaná celková výška platieb v rámci nástroja financovania rozvojovej spolupráce je 
nižšia než v roku 2012; 

3. trvá na tom, že EÚ a členské štáty musia brať vážne svoje partnerstvo s rozvojovými 
krajinami, ktorým sa poskytujú prostriedky z nástroja financovania rozvojovej spolupráce, 
a že dlhodobá predvídateľnosť je kľúčovým prvkom tohto partnerstva; nástojí na tom, že 
najchudobnejší a najzraniteľnejší obyvatelia krajín, ktoré sú príjemcami finančnej pomoci 
z nástroja financovania rozvojovej spolupráce, by nemali znášať následky výrazného 
zvýšenia finančných prostriedkov na nástroj európskeho susedstva a partnerstva v reakcii 
na arabskú jar;  

4. predovšetkým vyjadruje poľutovanie nad výraznými škrtmi v geografických programoch 
nástroja financovania rozvojovej spolupráce v Ázii, Strednej Ázii, Iraku, Iráne a Jemene; 
zastáva názor, že keďže tieto programy majú ťažkosti s dosahovaním plánovaných 
výsledkov v oblasti zmierňovania chudoby a presadzovania demokracie a ľudských práv, 
zaslúžia si viac a nie menej pozornosti a finančných prostriedkov;

5. v zásade súhlasí s výrazným zvýšením finančných prostriedkov na tematický program 
nástroja financovania rozvojovej spolupráce týkajúci sa životného prostredia 
a udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi; chápe, že Komisia sa v rámci príprav 
na konferenciu OSN Rio+20, ktorá sa uskutoční v roku 2012, usiluje o získanie 
dodatočnej finančnej pomoci na presadzovanie udržateľnej energie v rozvojových 
krajinách a o financovanie nedávno ohlásenej iniciatívy EÚ s názvom Energia pre rozvoj, 
ktorá sa zameriava na nerovnomerné rozdelenie energie v rozvojovom svete;  pripomína 
však, že financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy musí dopĺňať súčasné plánované 
financovanie rozvoja a že finančné prostriedky vyčlenené na kľúčové oblasti miléniových 
rozvojových cieľov, napr. na vzdelávanie a zdravotníctvo, by sa nemali presúvať na 
opatrenia v oblasti zmeny klímy; 

6. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zaviedla financovanie, ktoré zlepší prístup k poisteniu 
v rozvojových krajinách, najmä k zdravotnému a dôchodkovému poisteniu; vyzýva 
Komisiu, aby podporovala partnerské krajiny pri zavádzaní systémov poistenia 
s rozsiahlym krytím, ktoré budú zahŕňať aj najchudobnejšie a najzraniteľnejšie skupiny 
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spoločnosti;  je presvedčený, že takéto systémy, pokiaľ sú správne navrhnuté, môžu nielen 
pomôcť ľudom vymaniť sa z chudoby a posilniť odolnosť tých najzraniteľnejších 
prostredníctvom ochrany ich majetku, ale aj prispieť k posilneniu sociálnej súdržnosti a 
k inkluzívnejšiemu rastu.


