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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o nariadení (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej 
spolupráce:  získané skúsenosti a výhľad do budúcnosti
(2009/2149(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 208 až 211, článok 290 a článok 291 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 
z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce1,

– so zreteľom na Miléniovú deklaráciu z 8. septembra 2000, ktorou sa rozvojové ciele 
tisícročia (RCT) vymedzujú ako kritériá na odstránenie chudoby spoločne stanovené 
medzinárodným spoločenstvom,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich 
v rámci Rady, Európskeho parlamentu a Komisie o politike rozvoja Európskej únie: 
Európsky konsenzus, podpísané 20. decembra 20052,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie o demokratickej kontrole a súdržnosti vonkajších 
činností a na vyhlásenie Komisie o demokratickej kontrole a súdržnosti vonkajších 
činností priložené k medziinštitucionálnej dohode o rozpočtovej disciplíne a riadnom 
finančnom hospodárení3, 

– so zreteľom na vyhlásenia Komisie zaznamenané v zápisnici zo zasadnutia Rady, ktorými 
sa formálne prijala spoločná pozícia Rady k prijatiu nariadenia o nástroji financovania 
rozvojovej spolupráce4, a najmä na vyhlásenie Komisie v súvislosti s článkom 5 nástroja 
financovania rozvojovej spolupráce,

– so zreteľom na list D (2007) 303749 z 5. marca 2007, ktorý vtedajší predseda Výboru pre 
rozvoj Josep Borrell Fontelles adresoval vtedajšej komisárke Ferrerovej-Waldnerovej 
a vtedajšiemu komisárovi Michelovi5,

– so zreteľom na list A (2007) 5238 z 26. marca 2007, ktorý vtedajšia komisárka Ferrerová-
Waldnerová adresovala vtedajšiemu predsedovi Výboru pre rozvoj Josepovi Borrellovi 
Fontellesovi6,

– so zreteľom na smernice pre oznamovanie v rámci systému na podávanie správ veriteľov 
                                               
1 Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 41.
2 Ú. v. EÚ L 46, 24.2.2006, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 139, 14.6.2006, s. 1.
4 Príloha oznámenia Komisie Európskemu parlamentu z 24.10.2006 podľa článku 251 ods. 2 druhý pododsek 

Zmluvy o ES, ktoré sa týka sa spoločnej pozície Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o 
ustanovení nástroja financovania rozvojovej spolupráce (KOM(2006)0628).

5 Registrovaný ako komitologický dokument č. CMT-2007-1709, príloha registrovaná ako komitologický 
dokument č. MT-2007-1709-2.

6 Registrovaný ako komitologický dokument č. CMT-2007-1709-3.
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Výboru pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
(OECD/DAC)1,

– so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2007 vo veci C-403/05 (Európsky 
parlament/Komisia Európskych spoločenstiev), žaloba vo veci zrušenia rozhodnutia 
Rady, ktorým schvaľuje projekt týkajúci sa bezpečnosti hraníc na Filipínach (rozhodnutie 
prijaté na základe nariadenia (EHS) č. 443/92),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1337/2008 zo 
16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien 
potravín v rozvojových krajinách2,

– so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady z 29. a 30. októbra 2009 (dokument 
15265/09),

– so zreteľom na rozhodnutie Rady z 26. júla 2010 o organizácii a fungovaní Európskej 
služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. októbra 2010 o preskúmaní rozpočtu EÚ 
(KOM(2010)0700),

– so zreteľom na zelenú knihu Komisie z 19. októbra 2010 s názvom Budúcnosť 
rozpočtovej podpory EÚ pre tretie krajiny (KOM(2010)0586),

– so zreteľom na zelenú knihu Komisie z 10. novembra 2010 s názvom Rozvojová politika 
EÚ na podporu inkluzívneho rastu a udržateľného rozvoja – zvyšovanie dosahu 
rozvojovej spolupráce EÚ (KOM(2010)0629),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. februára 2007 o návrhoch rozhodnutí Komisie, 
ktorými sa stanovujú strategické dokumenty krajín a orientačné programy pre Malajziu, 
Brazíliu a Pakistan4,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júna 2007 o návrhu rozhodnutia Komisie, ktorým sa 
stanovujú regionálne strategické dokumenty a regionálne orientačné programy 
pre zoskupenie Mercosur a Latinskú Ameriku5, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. júna 2007 o návrhu rozhodnutia Komisie, ktorým sa 
stanovuje regionálny strategický dokument na roky 2007 – 2013 a viacročný orientačný 
program pre Áziu6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. júla 2007 o demokratickej kontrole vykonávania 

                                               
1 DCD/DAC (2007)39/v konečnom znení zo 4.9.2007, 145 strán.
2 Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 62.
3 Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 30.
4 Ú. v. EÚ C 287 E, 29.11.2007, s. 507.
5 Ú. v. EÚ C 125 E, 22.5.2008, s. 213.
6 Ú. v. EÚ C 146 E, 12.6.2008, s. 337.
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nástroja financovania rozvojovej spolupráce1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2007 o návrhu rozhodnutia Komisie, 
ktorým sa ustanovuje osobitné opatrenie pre Irak na rok 20072,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júla 2008 o návrhu rozhodnutia Komisie, ktorým sa 
ustanovujú ročné akčné programy pre Brazíliu a Argentínu na rok 20083,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. mája 2009 o návrhu rozhodnutia Komisie, ktorým 
sa ustanovuje ročný akčný program pre neštátne subjekty a miestne orgány v rozvoji na 
rok 2009 (časť II: Cielené projekty)4,

– so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 3. februára 2011 k pozícii Rady v prvom 
čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania 
rozvojovej spolupráce5,

– so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 3. februára 2011 k pozícii Rady v prvom 
čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania 
rozvojovej spolupráce6,

– so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 3. februára 2011 k pozícii Rady v prvom 
čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1934/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania 
spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami 
s vysokými príjmami7,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj (A7-0000/2011),

A. keďže podľa článku 2 ods. 1 nástroja financovania rozvojovej spolupráce je všeobecným 
cieľom spolupráce v rámci tohto nástroja „odstránenie chudoby v partnerských 
krajinách“, ako aj „plnenie rozvojových cieľov tisícročia“ (RCT),

B. keďže podľa článku 2 ods. 4 nástroja financovania rozvojovej spolupráce musia všetky 
opatrenia v rámci geografických programov a 90 % výdavkov plánovaných v rámci 
tematických programov spĺňať kritériá pre oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) stanovené 
výborom OECD/DAC , 

C. keďže podľa výpočtov Komisie nespĺňa kritériá pre oficiálnu rozvojovú pomoc iba 0,2 % 
záväzkov financovaných v rámci tematických programov nástroja financovania 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 175 E, 10.7.2008, s. 595.
2 Ú. v. EÚ C 263 E, 16.10.2008, s. 624.
3 Ú. v. EÚ C 233 E, 3.12.2009, s. 19.
4 Ú. v. EÚ C 212 E, 5.8.2010, s. 8.
5 Prijaté texty, P7_TA(2011)0032.
6 Prijaté texty, P7_TA(2011)0030.
7 Prijaté texty, P7_TA(2011)0033.
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rozvojovej spolupráce v rokoch 2007 až 2009,
D. keďže v súlade s rozhodnutím Rady č. 1999/468/ES (rozhodnutie o komitológii)1 začal 

Parlament v roku 2007 proces demokratickej kontroly vykonávania nariadenia (ES) 
č. 1905/2006 vrátane všetkých strategických dokumentov krajín, regionálnych 
strategických dokumentov, dokumentov o tematickej stratégii, viacročných orientačných 
programov a väčšiny ročných akčných programov,

E. keďže Komisia sa zaviazala vynaložiť úsilie, aby sa 20 % jej pomoci vyčlenenej v rámci 
programov pre jednotlivé krajiny, na ktoré sa vzťahuje nástroj financovania rozvojovej 
spolupráce, venovalo do roku 2009 na základné a stredoškolské vzdelávanie a základnú 
zdravotnú starostlivosť prostredníctvom projektovej, programovej alebo rozpočtovej 
podpory spojenej s týmito sektormi, pričom sa uplatní priemerná hodnota na všetky 
geografické oblasti,

F. keďže EÚ sa zaviazala k spoločnému cieľu vynaložiť na oficiálnu rozvojovú pomoc do 
roku 2015 0,7 % svojho hrubého národného dôchodku (HND); 

Získané skúsenosti

1. víta ochotu Komisie dodržať svoj záväzok, že nadviaže pravidelný dialóg s Parlamentom 
o vykonávaní nástroja financovania rozvojovej spolupráce; uznáva úsilie vynaložené 
s cieľom poskytovať pracovným skupinám Parlamentu venujúcim sa nástroju 
financovania rozvojovej spolupráce informácie o tom, akým spôsobom boli pri 
vypracúvaní ročných akčných programov zohľadnené jeho pripomienky k strategickým 
dokumentom;  

2. konštatuje, že dialóg medzi Komisiou a Európskym parlamentom ako súčasť 
demokratickej kontroly pomohol – najmä v priebehu preskúmania v polovici obdobia –
zabrániť tomu, aby sa prijali strategické dokumenty obsahujúce ustanovenia nad rámec 
právomocí, a prispel k ich zosúladeniu s požiadavkami nariadenia o nástroji financovania 
rozvojovej spolupráce, a najmä so zásadami oprávnenosti na oficiálnu rozvojovú pomoc; 

3. ľutuje, že Európska komisia dostatočne nezohľadnila viaceré obavy Parlamentu, 
vyjadrené počas procesu demokratickej kontroly, najmä pokiaľ ide o nedostatočné 
zameranie na chudobu a RCT; 

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v reakcii na uznesenia Parlamentu, v ktorých 
upozorňoval na nedodržanie požiadavky kritéria oprávnenosti na ODA stanovenej 
v článku 2 ods. 4 nariadenia, Európska komisia zmenila a doplnila, prípadne stiahla iba 3 
z 11 návrhov na príslušné vykonávacie opatrenia; 

5. žiada Komisiu, aby v poradí podľa dôležitosti a ich príslušnej váhy uviedla kritériá, ktoré 
použila na pridelenie prostriedkov krajinám a regiónom nástroja financovania rozvojovej 
spolupráce a rôznym sektorom činnosti v rámci každého geografického a tematického 
programu;

6. upozorňuje predovšetkým na požiadavku, aby geografické programy nástroja 

                                               
1 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
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financovania rozvojovej spolupráce spĺňali kritériá oprávnenosti na ODA, a žiada 
Komisiu a ESVĆ, aby neustále zabezpečovali úplné dodržiavanie tejto zákonnej 
povinnosti;

Výhľad do budúcnosti: zásady

7. zdôrazňuje, že EÚ naďalej potrebuje osobitný nástroj financovania zameraný na 
rozvojovú spoluprácu, ktorý sa sústreďuje výlučne na rozvojové krajiny a výslovne 
sleduje ciele stanovené v článku 208 ZFEÚ. trvá na tom, že ročné finančné krytie pre 
ODA by sa v reálnom vyjadrení malo v ďalšom viacročnom finančnom rámci (VFR) 
zvýšiť tak, aby sa dosiahol spoločný cieľ vynaložiť na ODA 0,7 % HND do roku 2015; 

8. zdôrazňuje, že úplné splnenie kritérií ODA, a najmä požiadavky výboru OECD/DAC, že 
„každá transakcia sa vykonáva s hlavným cieľom podporiť hospodársky rozvoj 
a prosperitu rozvojových krajín“1, musí zostať podmienkou financovania všetkých 
opatrení obsiahnutých v geografických programoch v novom nástroji; požaduje pre 
tematické programy prísnejšiu kvótu ODA, než aká je v súčasnom nástroji financovania 
rozvojovej spolupráce;

9. zdôrazňuje, že hlavným cieľom tohto nástroja do roku 2015 musí zostať dosiahnutie 
RCT; nalieha na Komisiu, aby zabezpečila, že pomoc EÚ bude aj naďalej v súlade 
s medzinárodne dohodnutými cieľmi pre rozvoj, ktoré Organizácia Spojených národov 
a iné príslušné medzinárodné organizácie prijmú na obdobie po roku 2015;

10. uznáva potrebu spolupráce s mnohými rozvojovými krajinami aj mimo ODA, pokiaľ ide 
o poskytovanie globálnych verejných statkov; domnieva sa, že tento druh spolupráce by 
mal byť regulovaný a že prostriedky by mali byť poskytované prostredníctvom jedného 
alebo viacerých samostatných nástrojov, aby sa zabezpečila transparentnosť a ochrana 
osobitnej povahy rozvojovej spolupráce ako autonómnej oblasti politiky v rámci 
vonkajších vzťahov; v súlade so záväzkom prijatým na zasadnutí Európskej rady 29. –
30. októbra 2009 trvá na tom, že financovanie opatrení proti zmene klímy by nemalo 
narušiť ani ohroziť boj proti chudobe ani napredovanie v dosahovaní rozvojových cieľov 
tisícročia a že obmedzené prostriedky ODA, ktoré sú k dispozícii na znižovanie chudoby, 
by sa v rozvojových krajinách nemali používať na iné ako rozvojové účely;

11. súhlasí s tým, že je potrebný diferencovaný prístup k rôznym skupinám rozvojových 
krajín a že tradičná finančná pomoc môže byť menej vhodná pre rýchlo sa rozvíjajúce 
krajiny; domnieva sa, že pomoc pre rýchlo sa rozvíjajúce krajiny, ktorá by mala 
podporovať udržateľný hospodársky rast, by sa mala neustále zameriavať aj na posilnenie 
fiškálnej politiky v partnerských krajinách a na podporu mobilizácie domácich príjmov, 
čo by malo viesť k znižovaniu chudoby a závislosti od pomoci; 

12. zdôrazňuje preto, že budúci nástroj rozvojovej spolupráce by sa mal aj naďalej vzťahovať
na všetky krajiny geografických regiónov, ktoré pokrýva v súlade so zoznamom 
rozvojových krajín výboru OECD/DAC; 

                                               
1 Pozri výbor OECD/DAC: Smernice pre oznamovanie v rámci systému na podávanie správ veriteľov 
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13. požaduje lepšiu koordináciu medzi Komisiou a členskými štátmi s cieľom splniť 
ustanovenia článku 210 ZFEÚ a podporuje vypracúvanie spoločných európskych 
strategických dokumentov; 

14. opakuje svoju výzvu na to, aby sa Európsky rozvojový fond (ERF) začlenil do rozpočtu 
EÚ, čo by zjednodušilo postupy a zvýšilo účinnosť a efektívnosť pomoci EÚ; trvá na 
tom, že tento krok by nemal viesť k zníženiu celkového objemu financovania na úrovni 
EÚ určeného na nástroj financovania rozvojovej spolupráce a ERF; 

15. zdôrazňuje potrebu pravidelného a štruktúrovaného dialógu medzi Komisiou a ESVČ, 
neštátnymi subjektmi a miestnymi orgánmi o plánovaní, vykonávaní a hodnotení 
strategických dokumentov;

16. zdôrazňuje potrebu zaviesť ustanovenia flexibility, ktoré EÚ umožnia reagovať na 
meniace sa potreby a priority; navrhuje, aby sa preskúmal vzor ERF, t. j. stanovenie 
limitovaného finančného krytia pre jednotlivé krajiny mimo plánovanej pomoci, ako 
možný model budúceho nástroja rozvojovej spolupráce; zdôrazňuje však, že prostriedky 
použité flexibilnejším spôsobom musia sledovať skutočné rozvojové ciele;

17. domnieva sa, že nový nástroj rozvojovej spolupráce by mal predstavovať základ pre 
cielenú a flexibilnejšiu pomoc v nestabilných situáciách; je presvedčený, že nová 
štruktúra financovania by mala pomôcť zabezpečiť náležité prepojenie medzi pomocou, 
obnovou a rozvojom prostredníctvom flexibility a doplnkovosti mechanizmov 
financovania; 

Výhľad do budúcnosti: geografické a tematické programy

18. požaduje, aby sa stanovil cieľ poskytovať 20 % výdavkov v rámci geografických 
programov na základné sociálne služby, ako určila OSN v rozvojových cieľoch tisícročia 
(ukazovateľ 8.2 pre cieľ 8: Rozvíjať globálne partnerstvo pre rozvoj);

19. trvá na prísnych kritériách oprávnenosti na rozpočtovú podporu: trvá na tom, že Komisia 
nesmie využívať túto možnosť v krajinách, kde nemožno zaručiť transparentnosť 
verejných výdavkov, že rozpočtovú podporu musia vždy sprevádzať opatrenia na 
rozvíjanie kapacít parlamentnej kontroly a auditu v prijímajúcej krajine a opatrenia na 
zlepšenie transparentnosti a prístupu verejnosti k informáciám a že do jej monitorovania 
treba zapojiť občiansku spoločnosť;

20. konštatuje, že všetky tematické programy v rámci nástroja financovania rozvojovej 
spolupráce dokázali svoj význam, no požaduje určitú zmenu orientácie vzhľadom na 
nové úlohy, ako sú globálna finančná a hospodárska kríza, celosvetová potravinová kríza, 
zmena klímy a osobitné potreby nestabilných štátov a štátov v transformácii,

21. trvá na tom, že všetky budúce tematické programy zamerané na migráciu musia byť 
v plnom súlade s rozvojovými cieľmi EÚ a že hlavná časť financovania v rámci tohto 
programu musí spĺňať kritériá oprávnenosti na ODA;

22. zdôrazňuje, že nový tematický program Investovanie do ľudí musí byť zameraný na 
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dosiahnutie tých RCT, v ktorých plnení sa najviac zaostáva, a na tie krajiny, kde sú 
ukazovatele dosahovania RCT kritické; 

23. opakuje, že na nástroj financovania rozvojovej spolupráce sa v plnej miere uplatňuje 
článok 290 ZFEÚ, a preto pripomína, že pre tie rozhodnutia, ktoré spĺňajú kritériá článku 
290 ZFEÚ, ako je stanovenie všeobecných cieľov, priorít, očakávaných výsledkov 
a prideľovaných prostriedkov, je uplatňovanie postupu delegovaných aktov povinné;

o
o      o

24. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod 

Rok 2011 je strategickým momentom na vyvodenie záverov zo štyroch rokov uplatňovania 
nariadenia (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej 
spolupráce. Komisia oznámila, že svoje návrhy viacročného finančného rámca (VFR) na 
obdobie po roku 2013 predloží pred letným obdobím voľna a legislatívne návrhy na nástroje 
financovania v oblasti vonkajšej činnosti v druhej polovici tohto roka. Cieľom tejto správy je 
na základe skúseností získaných z kontroly vykonávania nástroja financovania rozvojovej 
spolupráce vypracovať už v skorej fáze stanovisko Parlamentu týkajúce sa nového nástroja 
financovania pre rozvojovú spoluprácu EÚ. 

Získané skúsenosti 

Výbor pre rozvoj Európskeho parlamentu zriadil po nadobudnutí účinnosti nástroja 
financovania rozvojovej spolupráce štyri stále pracovné skupiny (v súčasnosti ich je päť), 
ktorých úlohou je vykonávať právo Parlamentu na kontrolu všetkých hlavných programových 
dokumentov navrhnutých Komisiou. Tento postup viedol k trvalému a štruktúrovanému 
obsiahlemu dialógu medzi výborom DEVE a Komisiou, ktorý bol poučný pre obidve 
inštitúcie: my sme sa dozvedeli o ťažkostiach, s ktorými sa Komisia stretáva pri plánovaní, 
a spravodajca dúfa, že aj Komisia získala lepšie informácie o praktickom význame 
vykonávania demokratickej kontroly Parlamentom a o našich pracovných metódach. 

Dialóg bol síce konštruktívny a Komisia vynaložila veľkú snahu, aby informovala pracovné 
skupiny o opatreniach prijatých v nadväznosti na odporúčania Parlamentu, no žiaľ, Komisiu 
to nepriviedlo k tomu, aby v mnohých prípadoch vzala zreteľ na požiadavky nášho výboru a 
uznesenia, ktoré prijal Parlament1. Pozícia Parlamentu sa len veľmi slabo odrazila v návrhu 
vykonávacích opatrení, ktoré Komisia predložila riadiacemu výboru nástroja financovania 
rozvojovej spolupráce.

Boli sme sklamaní, keď sme videli, že náročná kontrolná činnosť Parlamentu nenašla žiadnu 
odozvu u zástupcov členských štátov vo výbore nástroja financovania rozvojovej spolupráce. 
Na rozdiel od Parlamentu sa členské štáty zjavne nezameriavali na kontrolu súladu návrhov 
Komisie so zákonnými ustanoveniami nástroja financovania rozvojovej spolupráce (čo sa 
týka požiadavky na súlad s ODA). 

Ako sa ukázalo počas nášho dialógu, hlavným problémom sú zrejme ťažkosti s pochopením 
alebo akceptovaním osobitnej úlohy rozvojovej spolupráce v súvislosti s vonkajšou činnosťou 
EÚ. Je to pochopiteľné: naším hlavným partnerom v Komisii je GR RELEX, ktorého 
hlavným mandátom je presadzovanie záujmov EÚ vo zvyšku sveta. Je potrebná zmena 

                                               
1 Výbor predložil päť uznesení prijatých v pléne podľa článku 81 rokovacieho poriadku, v ktorých Komisiu 
upozornil, že v prípade 11 navrhovaných opatrení prekročila svoje vykonávacie právomoci. Len v troch 
prípadoch však Komisia svoj návrh rozhodnutia skutočne prispôsobila alebo ho vzala späť.
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myslenia, aby sme si uvedomili, že rozvojová spolupráca je jedinou oblasťou vonkajšej 
činnosti (popri humanitárnej pomoci), ktorej úlohou nie je slúžiť záujmom EÚ, ale 
ochraňovať záujmy najviac marginalizovaných a zraniteľných obyvateľov tejto planéty: 
zmierňovanie chudoby, udržateľný ľudský, sociálny a hospodársky rozvoj – stručne 
povedané: právo na dôstojný život pre všetkých. 

Ťažkosti s uznaním odlišnej a osobitnej úlohy našej rozvojovej politiky a s jej premenou na 
konkrétne programy a opatrenia boli zjavné v mnohých programových dokumentoch, ktoré 
Komisia vydala v rámci nástroja financovania rozvojovej spolupráce. Preto v nich chýba jasné 
zameranie na odstránenie chudoby, udržateľný rozvoj a rozvojové ciele tisícročia, čo sa 
uvádza ako prvoradý a všeobecný cieľ nástroja financovania rozvojovej spolupráce. 

Parlament jasne uznáva význam niektorých činností v rozvojových krajinách pre EÚ (vrátane 
kultúrnej výmeny, kontaktov medzi občanmi, politického dialógu atď.), ktoré nespĺňajú 
kritériá pre oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA). Tieto však nemôžu byť financované 
z rozpočtu EÚ na rozvoj. Parlament preto požiadal o nástroj, ktorý by EÚ umožnil financovať 
takéto činnosti z iných zdrojov ako zo zdrojov nástroja financovania rozvojovej spolupráce. 
Parlament opakuje svoj postoj, že tzv. nástroj ICI+ nemôže byť financovaný presunom 
prostriedkov z nástroja financovania rozvojovej spolupráce, no popritom sa aj naďalej bude 
konštruktívne zapájať do prebiehajúcich rokovaní o tomto nariadení. 

Spravodajca uznáva, že dialóg o vykonávaní demokratickej kontroly pomohol predovšetkým 
počas hodnotenia strategických dokumentov v polovici obdobia v rokoch 2009/2010 predísť  
tomu,  aby sa prijali strategické dokumenty obsahujúce ustanovenia nad rámec právomocí. 
Hodnotenie v polovici obdobia však tiež ukázalo, že naďalej existuje riziko vplyvu záujmov 
zahraničnej politiky, nedostatočného zamerania na chudobu a RCR a že pretrvávajú obavy 
týkajúce sa primeranej konzultácie zúčastnených strán. 

Výhľad do budúcnosti

Komisia v súvislosti s diskusiou o ďalšom viacročnom finančnom rámci naznačila, že by 
mohla prehodnotiť celkovú štruktúru nástrojov vonkajšieho financovania. Ďalšie 
zjednodušovanie a prispôsobenie sa novým úlohám, napríklad zmene klímy, ako aj správne 
miesto pre vonkajší rozmer vnútorných politík EÚ sú dôležitými aspektmi, ktoré sa musia 
zvážiť. V takejto skorej fáze nebude spravodajca predkladať podrobné návrhy na štruktúru, 
zameria sa skôr na kľúčové zásady, ktoré sa musia odraziť v budúcej rozvojovej politike EÚ. 

Najdôležitejšou z týchto kľúčových zásad a východiskovým bodom našich úvah je to, že 
existuje potreba samostatného nástroja pre rozvojovú spoluprácu, ktorý bude konkrétne a 
výlučne sledovať ciele stanovené v článku 208 ZFEÚ. V záujme transparentnosti by sa 
spolupráca s rozvojovými krajinami (vrátane rýchlo sa rozvíjajúcich krajín), nespadajúcimi do 
rozsahu ODA, mala financovať prostredníctvom osobitného nástroja.

Prepracovanie štruktúry by malo viesť aj k vyriešeniu už desaťročie trvajúcej anomálie: na 
zabezpečenie rovnakého zaobchádzania so všetkými rozvojovými krajinami a na zlepšenie 
demokratickej zodpovednosti celej rozvojovej politiky EÚ by sa mal Európsky rozvojový 
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fond (ERF) začleniť do rozpočtu EÚ. Nesmie to však viesť k zníženiu (v reálnom vyjadrení) 
financovania či už nástroja financovania rozvojovej spolupráce alebo ERF (oproti ich 
súčasnej úrovni) ani celkového objemu prostriedkov, ktoré sú na úrovni EÚ k dispozícii na 
ODA.

Primerané financovanie

Budúci nástroj na zabezpečovanie rozvojovej pomoci EÚ musí mať k dispozícii primerané 
finančné prostriedky. EÚ sa zaviazala k spoločnému cieľu vynaložiť na oficiálnu rozvojovú 
pomoc  0,7 % svojho HND do roku 2015. Na dosiahnutie tohto cieľa sa súčasná úroveň 
európskej pomoci bude musieť značne zvýšiť. Vzhľadom na pridanú hodnotu pomoci 
Komisie a novú úlohu Komisie v koordinácii rozvojovej politiky Únie a členských štátov (čl. 
210 ZFEÚ) musí zostať podiel oficiálnej rozvojovej pomoci poskytovanej prostredníctvom 
rozpočtu EÚ prinajmenšom stabilný.  
Ročné finančné krytie pre nový nástroj rozvojovej spolupráce by sa v reálnom vyjadrení malo 
v ďalšom viacročnom finančnom rámci podstatne zvýšiť. 

Parlament pripomína členským štátom ich záväzok prijatý na zasadnutí Európskej rady 29. –
30. októbra 2009 a trvá na tom, že financovanie opatrení na prispôsobenie zmene klímy by 
„nemalo narušiť ani ohroziť boj proti chudobe ani napredovanie v dosahovaní rozvojových 
cieľov tisícročia“ a že preto musí mať doplnkový charakter k prostriedkom vyčleneným na 
dosiahnutie konkrétnych cieľov v rámci nástroja financovania rozvojovej spolupráce a ERF.  

Zameranie na odstránenie chudoby a kritériá pre oficiálnu rozvojovú pomoc

Nástroj financovania rozvojovej spolupráce je vymedzený ako skutočný nástroj rozvojovej 
spolupráce, najmä prostredníctvom ustanovení článku 2 ods. 1 (v ktorých sa odstránenie 
chudoby vymedzuje ako prvoradý a všeobecný cieľ) a článku 2 ods. 4 (kritériá pre ODA musí 
spĺňať 100 % financovania v rámci geografických programov a 90 % financovania v rámci 
tematických programov). 

V súlade s článkom 208 ZFEÚ musia byť tieto ustanovenia uvedené v každom budúcom 
nástroji, ktorý bude nahrádzať nástroj financovania rozvojovej spolupráce, a ako ukazujú 
skúsenosti s nástrojom financovania rozvojovej spolupráce, mohli by byť formulované ešte 
prísnejšie. Tematické programy budú naďalej zahŕňať určité opatrenia, ktoré nie sú v súlade 
s ODA, ale budú sa musieť stanoviť jasné kvóty. 

Dosiahnutie RCT musí zostať prvoradým cieľom budúceho nástroja rozvojovej spolupráce, 
keďže cieľ roku 2015 spadá do obdobia platnosti ďalšieho rozvojového nástroja. Aj keby sa 
však splnili všetky rozvojové ciele tisícročia, chudoba zostane pre mnohých realitou. Na 
obdobie po roku 2015 musíme nájsť postup, ktorý zaistí súdržnosť s novými medzinárodnými 
cieľmi, ktoré sa ešte len stanovia. Referenčná hodnota nástroja financovania rozvojovej 
spolupráce poskytnúť prostriedky vo výške 20 % na zdravotníctvo a vzdelávanie (do roku 
2009) bola pre Parlament dôležitým orientačným bodom, ale jej uskutočňovanie sa ťažko 
sleduje. V budúcom nástroji sa musí ponechať podobný cieľ, ale v záujme transparentnosti 
a jasnosti by sa mal vzťahovať na koncepciu „základných sociálnych služieb“, ako ich 
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vymedzuje OSN v RCT č. 8 (ukazovateľ 8.2), a musí vyžadovať disciplinované podávanie 
správ Komisiou.

Kríza cien potravín poukázala na potrebu pružnej a rýchlej reakcie, aby bolo možné reagovať 
na náhle zmeny potrieb a priorít. Mohlo by sa to zohľadniť nielen v štruktúre vonkajšieho 
financovania, ale aj v samotnom nástroji rozvojovej spolupráce. 

Geografické a tematické programy

Existuje viacero dôvodov na diferencovanejší prístup k rôznym skupinám rozvojových krajín. 
Nástroj financovania rozvojovej spolupráce už nemusí byť najvhodnejším nástrojom pre 
niekoľko krajín so stredným príjmom, a zvlášť nie pre krajiny, ktoré sa už vykresľujú ako 
noví darcovia. Nemalo by to však viesť k jednostranným rozhodnutiam týkajúcim sa definície 
„rozvojových krajín“, ktorá musí na základe medzinárodnej dohody aj naďalej zostať 
výhradným právom výboru OECD/DAC. Aj skutočnosť, že veľmi veľká časť obyvateľstva 
v novovznikajúcich darcovských krajinách stále žije v absolútnej chudobe, je podľa názoru 
spravodajcu dôvodom, pre ktorý by sa mal budúci nástroj naďalej vzťahovať na všetky 
krajiny na zozname DAC, ktoré patria do geografickej pôsobnosti nástroja.

Všetky tematické programy sa osvedčili ako užitočné, ale vzhľadom na nové problémy 
(potravinová kríza, zmena klímy, osobitné potreby nestabilných štátov) bude možno potrebné 
upraviť ich zameranie. 

Ukázalo sa, že program pre neštátne subjekty a miestne orgány má neustále primálo 
finančných prostriedkov a priveľa záujemcov, čo treba v budúcom nástroji napraviť. Navyše 
by sa pri určovaní úlohy neštátnych subjektov a spôsobov pomoci mali zohľadniť výsledky 
prebiehajúceho štruktúrovaného dialógu.

Postupy plánovania pomoci EÚ

Koordinácia a deľba práce musia byť v rámci nového nástroja rozvoja hlavnými zásadami 
plánovania. Myšlienka európskych strategických dokumentov by sa mala presadzovať 
s vysokou prioritou.  Mala by sa do nich začleniť osobitná kapitola o účinnosti pomoci, 
v ktorej sa presne uvedú opatrenia prijaté na tento účel, ako aj prehľad darcov a prehľad 
rozvojových cieľov tisícročia, aby sa zabezpečila transparentnosť, pokiaľ ide o voľbu zásahov 
Komisie

Geografické plánovanie je teraz úlohou Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) 
pod vedením komisára pre rozvoj a v spolupráci s GR DEVCO. Vzhľadom na ciele a zloženie 
ESVČ a v súvislosti s predchádzajúcimi skúsenosťami s nástrojom financovania rozvojovej 
spolupráce existuje reálne riziko, že záujmy zahraničnej politiky by mohli prevládnuť nad 
rozvojovými cieľmi. Preto je mimoriadne dôležité, aby sa stanovili postupy a štruktúry, ktoré 
budú ochraňovať rozvoj ako samostatnú oblasť politiky s vlastnými konkrétnymi cieľmi.
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Preklenutie rozdielov v demokracii

V rámci nástroja rozvojovej spolupráce v období po roku 2013 musí mať Parlament rovnaké 
možnosti obhajovať osobitosť rozvojovej politiky EÚ prostredníctvom kontroly rozhodnutí 
strategického plánovania ako Rada. Prostredníctvom postupu delegovaných aktov sa musia 
prijímať predovšetkým rozhodnutia o všeobecných cieľoch, prioritných oblastiach 
a očakávaných výsledkoch, ako aj rozhodnutia o prideľovaní prostriedkov, ktoré spĺňajú 
kritéria článku 290 ZFEÚ.


