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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o snižování chudoby a vytváření pracovních míst v rozvojových zemích: cesta vpřed
(2009/2171(INI))

Evropský parlament,

 s ohledem na Deklaraci tisíciletí Organizace spojených národů (OSN) ze dne 8. září 2000, 
v níž jsou uvedeny rozvojové cíle tisíciletí jako kritéria pro odstranění chudoby 
kolektivně stanovená mezinárodním společenstvím,

 s ohledem na závazky přijaté zeměmi skupiny G8 v roce 2005 na summitu v Gleneagles, 
které se týkaly objemu pomoci, pomoci subsaharské Africe a kvality pomoci,

 s ohledem na Pařížskou deklaraci o účinnosti pomoci přijatou dne 2. března 2005 a na 
závěry fóra na vysoké úrovni, které se konalo v Akkře ve dnech 2. až 4. září 2008 a 
týkalo se kroků učiněných v návaznosti na tuto deklaraci,

 s ohledem na sdělení Komise nazvané „Pomoc EU: poskytovat více pomoci rychleji a 
lépe“ (KOM(2006)0087),

 s ohledem na výroční zprávy generálního tajemníka OSN o provádění Deklarace tisíciletí 
OSN,

 s ohledem na společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících 
v Radě, Evropského parlamentu a Komise o rozvojové politice Evropské unie: „Evropský 
konsensus“1 podepsané dne 20. prosince 2005,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 
18. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (dále jen 
„nástroj pro rozvojovou spolupráci“ (DCI))2,

 s ohledem na Abujskou deklaraci o HIV/AIDS, tuberkulóze a dalších souvisejících 
infekčních onemocnění přijatou dne 27. dubna 2001 africkými hlavami států a předsedy 
vlád,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2006 ze dne 
20. prosince 2006 o zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv 
ve světě3,

 s ohledem na sdělení Komise nazvané „Úloha Evropské unie při podpoře lidských práv a 
demokratizace ve třetích zemích” (KOM(2001)0252),

 s ohledem na sdělení Komise nazvané „Školství a vzdělávání v kontextu snižování 
chudoby v rozvojových zemích” (KOM(2002)0116),

                                               
1 Úř. věst. C 46, 24.2.2006, s. 1.
2 Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 41.
3 Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 1.
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 s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU ze dne 
3. prosince 2009 o globálním řízení a reformě mezinárodních institucí,

 s ohledem na Agendu slušné práce Mezinárodní organizace práce (MOP) a na Světovou 
dohodu o pracovních místech MOP přijaté na základě globálního konsenzu dne 
19. června 2009 na mezinárodní konferenci práce,

 s ohledem na zprávu MOP nazvanou „Svět práce v roce 2009: Globální krize 
zaměstnanosti a problémy širšího rozsahu“ zveřejněnou v prosinci 2009,

 s ohledem na své usnesení ze dne 24. března 2009 o smlouvách o rozvojových cílech 
tisíciletí1,

 s ohledem na své usnesení ze dne 6. dubna 2006 o účinnosti pomoci a korupci 
v rozvojových zemích2,

 s ohledem na své usnesení ze dne 23. května 2007 o podpoře slušné práce pro všechny3,

 s ohledem na své usnesení ze den 12. března 2009 o přístupu k rozvojové pomoci ES 
zaměřené na zdravotnické služby v subsaharské Africe4,

 s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální 
věci (A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že silný hospodářský růst v rámci stabilního a pro podnikání příznivého 
prostředí napomáhá vytvářet bohatství a pracovní příležitosti, a je tedy nejspolehlivějším a 
nejvhodnějším východiskem z chudoby,

B. vzhledem k tomu, že bezpečné právní prostředí nedotčené korupcí je zásadní pro rozvoj 
podnikání,

C. vzhledem k tomu, že země EU-15 se zavázaly, že do roku 2015 vydají 0,7 % svého HND 
na oficiální rozvojovou pomoc; vzhledem k tomu, že stávající úrovně oficiální rozvojové 
pomoci se pohybují na hodnotě okolo 0,4 %,

D. vzhledem k tomu, že snižování chudoby a soudržnost politik pro rozvoj je nyní povinností 
vyplývající ze Smlouvy o EU,

E. vzhledem k tomu, že industrializaci lze částečně přiřknout vinu za změnu klimatu a že 
především industrializované země jsou odpovědné za hospodářskou a finanční krizi, a 
přesto výdaje na vypořádání se těmito krizemi v rozvojových zemích dosahují hodnoty 
stovek miliard dolarů ročně,

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2009)0152.
2 Úř. věst. C 293 E, 2.12.2006, s. 316.
3 Úř. věst. C 102E, 24.4.2008, s. 321.
4 Přijaté texty, P6_TA-PROV(2009)0138.
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F. vzhledem k tomu, že dárci EU a vlády rozvojových zemí neplní výdajové referenční 
hodnoty v oblasti zdravotnictví a vzdělávání,

G. vzhledem k tomu, že rozvojový svět čelí naléhavému nedostatku zdravotnického 
personálu a vzhledem k tomu, že mnoho pracovníků kvalifikovaných ve zdravotnictví a 
jiných odvětvích se nevrátí domů, aby pomáhali vlastním společenstvím,

H. vzhledem k tomu, že krize cen potravin zdůraznila přetrvávající důležitost zemědělství a 
zajišťování potravin pro chudé země,

I. vzhledem k tomu, že 90 % občanů EU souhlasí s rozvojovou spoluprací, ačkoli hrozí, že 
hospodářský pokles tuto podporu oslabí,

J. vzhledem k tomu, že země skupiny G20 slíbily, že podniknou opatření proti daňovým 
rájům,

K. vzhledem k tomu, že převody peněz představují pro rozvojové země větší příliv kapitálu 
než oficiální rozvojová pomoc,

L. vzhledem k tomu, že 2,7 miliardy lidí v současnosti nemá přístup k úvěrům,

M. vzhledem k tomu, že pro snížení chudoby není nezbytné pouze podporovat zaměstnanost, 
ale také vytvářet kvalitní pracovní místa,

N. vzhledem k tomu, že nejchudší země jsou velice málo zastoupené v mezinárodních 
institucích a světových fórech,

I. Výzvy pro rozvojové země

Ohledně hospodářství
1. naléhavě žádá vlády rozvojových zemí, aby se vyhnuly přílišnému zatěžování podniků –

zejména malých a středních podniků, které jsou hnací silou zaměstnanosti a růstu –
nadměrnou byrokracií;

2. vyzývá všechny rozvojové země, aby podepsaly Agendu důstojné práce MOP a zajistily 
přijatelné pracovní standardy, vysokou úroveň sociální ochrany a skutečný sociální dialog;

3. vybízí rozvojové země, aby podporovaly úspory a přístup k úvěru prostřednictvím 
zprostředkovatelů mikroúvěrů, mikropojištění a inovativních úvěrů, jako jsou venkovské 
pošty nebo mobilní bankovnictví;

4. vyzývá rozvojové země, aby rozšířily vlastnictví půdy mezi chudými a lidmi, kterým bylo 
vlastnictví zabaveno, a to například tím, že poskytnou osobám nezákonně obývajícím 
opuštěné budovy v chudinských čtvrtích vlastnické tituly k půdě, na které žijí;

Ohledně občanství a řízení
5. naléhavě vyzývá všechny rozvojové země, aby podepsaly Úmluvu OSN proti korupci a 

účinně uplatňovaly její ustanovení; rovněž naléhavě žádá členské státy EU a společnosti 
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z EU, aby dodržovaly tuto úmluvu OSN;

6. domnívá se, že protikorupční činnost by se měla zaměřit rovněž na soukromý sektor a 
měla by být posílena mezinárodní spolupráce, a to například prostřednictvím výměny 
informací a prostřednictvím programů na vymáhání majetku;

7. naléhavě žádá všechny rozvojové země, aby podporovaly nezávislé parlamenty schopné 
účinně se podílet na prohlubování demokracie svobodným výkonem jejich legislativních, 
rozpočtových a kontrolních úkolů;

8. vybízí vlády rozvojových zemí, aby maximalizovaly zapojení organizací občanské 
společnosti do vytváření a monitorování veřejné politiky;

9. vyzývá všechny státy, které zavedly právní předpisy omezující svobodu organizací 
občanské společnosti, aby takové předpisy zrušily;

10. podporuje rozvojové země v jejich úsilí o posílení a prohloubení regionální integrace 
prostřednictvím zón volného obchodu, regionálních hospodářských společenství, 
regionálních rozvojových bank atd.;

II. Společné výzvy

11. znovu opakuje svou výzvu vůči národním rozpočtům rozvojových zemí a rozvojové 
pomoci EU, aby bylo alespoň 20 % jejich výdajů vyčleněno na zdravotnictví a základní 
vzdělávání;

12. podporuje opatření, jako jsou subvence na platy, která povzbuzují místní lékaře, aby 
zůstali a prováděli praxi ve svých společenstvích;

13. vyzývá k tomu, aby byl kladen větší důraz na praktickou zdravotní péči, tj. distribuce 
analyzátorů krve a vyškolení místních obyvatel ohledně jejich používání;

14. domnívá se, že všechny rozvojové strategie by měly věnovat zvláštní pozornost nejvíce 
zranitelným skupinám, zejména ženám, dětem a osobám se zdravotním postižením;

15. trvá na tom, aby dárci a partnerské země zajistili pokrok zemědělství, zejména pak 
v případě drobných zemědělců, v rámci rozvojového programu;

16. podporuje investování do ekologických pracovních míst například zaváděním systémů 
využívajících sluneční energii v chudých zemích, což je způsob zabezpečení zdrojů 
energie a zároveň způsob vytváření pracovních míst a ochrany životního prostředí;

17. s radostí očekává posílenou spolupráci mezi Parlamentem a jeho regionálními protějšky 
z rozvojových zemí;

III. Výzvy pro dárce

Ohledně pomoci



PR\806930CS.doc 7/8 PE439.340v01-00

CS

18. naléhavě žádá všechny bohaté země, zejména státy EU, aby dodržely své sliby ohledně 
výdajů, pokud jde o pomoc, tj.alespoň 0,7 % HND do roku 2015;

19. vyzývá k významnému financování s cílem vypořádat se s účinky změny klimatu a 
celosvětové hospodářské krize v rozvojových zemích, avšak trvá na tom, aby tyto finanční 
prostředky doplňovaly stávající rozvojovou pomoc;

20. vyzývá EU, aby dodržela své závazky v rámci podpory na rozvoj obchodu;

21. znovu žádá všechny dárce, aby důrazněji dodržovali program zaměřený na účinnost 
pomoci zejména tehdy, pokud jde o koordinaci dárcovství a odpovědnost;

22. trvá na tom, aby EU zjednodušila svůj systém poskytování pomoci a související postupy;

23. očekává, že vzhledem k tomu, že soudržnost politik pro rozvoj je nyní požadavkem, který 
vyplývá ze Smlouvy, politiky EU v oblastech, jako je zemědělství, obchod, migrace a 
rybolov, nebudou žádným způsobem oslabovat úsilí vynaložené na rozvoj; má v úmyslu 
podrobně sledovat, jak EU tuto povinnost plní;

24. vyzývá dárce, aby uváženě investovali do rozvoje vzdělávání určeného pro jejich občany;

Ohledně nových zdrojů financování
25. naléhavě žádá země skupiny G20, aby prosadily záruky na potlačení daňových rájů, 

posílily dohled nad finančními trhy a přistoupily k výměně informací v daňových 
záležitostech a předkládaly zprávy pro jednotlivé země;

26. vyzývá země skupiny G20 a státy EU, aby přijaly opatření, která zlevní a zjednoduší 
převody peněz;

Ohledně budování kapacit a globálního řízení
27. naléhavě žádá EU, aby svou pomoc zaměřila na podporu budování kapacit v oblastech, 

které budou přímo napomáhat hospodářským systémům partnerských zemí a vytvářet 
pracovní místa, tj. vytváření účinných daňových systémů, boj proti korupci, posilování 
institucí a občanské společnosti, usnadňování přístupu k mikroúvěrům a dalším zdrojům 
finančních prostředků atd.;

28. vyzývá EU, aby studentům z rozvojového světa nabízela příležitosti ke vzdělávání, ale 
také zajistila, že se po studiích vrátí domů, aby pomáhali vlastním společenstvím;

29. domnívá se, že EU by měla při sestavování obchodních dohod s rozvojovými zeměmi 
zohledňovat kritéria lidských práv a řízení a neměla by váhat s uplatněním sankcí, pokud 
státy nedodržují své závazky v oblasti řízení;

30. připouští využití rozpočtové podpory pouze tehdy, pokud existují naprosto jasné záruky, 
že finanční prostředky dosáhnou svého zamýšleného cíle a splní svůj původní účel, a 
pokud příjemci splňují kritéria lidských práv a řízení; s radostí očekává účinnější kontrolu 
rozpočtové podpory;

31. vybízí EU, aby soustavně prováděla ambiciózní program sledování voleb a v budoucnosti 
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kladla větší důraz na sledování situace po volbách;

32. podporuje demokratičtější zastoupení rozvojových zemí ve světových institucích;

33. vyzývá mezinárodní finanční instituce, aby uplatňovaly na své úvěry a dohody zásadu 
podmíněnosti, pokud se to ukáže jako účinný způsob na podporu zdravých veřejných 
financí, dynamických hospodářství, která přispívají k vytváření pracovních míst, nebo 
dodržování lidských práv;

34. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států 
a MOP.


