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NÁVRHY 

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do 

návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. zdôrazňuje, že v súlade s článkom 208 ZFEÚ je hlavným cieľom rozvojovej spolupráca 

EÚ znížiť a  odstrániť chudobu a uskutočňuje sa v rámci zásad a cieľov vonkajšej činnosti 

Únie; uznáva, že príčiny chudoby sú rozmanité a vzájomne prepojené, pričom zahŕňajú 

príčiny hospodárskeho, politického, sociálno-kultúrneho či environmentálneho charakteru 

alebo príčiny súvisiace s konfliktom či bezpečnosťou; konštatuje, že podľa článku 3 ods. 5 

Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) je cieľom EÚ vo vzťahu k okolitému svetu prispievať 

k udržateľnému rozvoju, solidarite a vzájomnému rešpektu, voľnému a spravodlivému 

obchodu, odstraňovaniu chudoby a ochrane ľudských práv, a že súkromný sektor má 

potenciál prispievať k udržateľnému, účinnému a dlhodobému rozvoju; ďalej zdôrazňuje, 

že cieľom rozvojovej spolupráce EÚ je podporovať ľudské práva a šíriť a posilňovať 

demokraciu, dobrú správu vecí verejných a právny štát; zdôrazňuje preto, že rozvojová 

spolupráca musí byť riadená týmito cieľmi; pripomína, že ciele rozvojovej spolupráce sa 

musia zohľadňovať pri vykonávaní politík EÚ, ktoré môžu mať vplyv na rozvojové 

krajiny; verí, že hospodársky rozvoj je kľúčovým prvkom na odstránenie chudoby a že 

pokrok v tejto oblasti je nevyhnutný na dosiahnutie cieľa odstrániť extrémnu chudobu do 

roku 2030; okrem toho podporuje zámery v rámci miléniových rozvojových cieľov ako 

rámec na zmiernenie chudoby a realizáciu ďalších ambícií vrátane lepšieho zdravia a 

vzdelania; 

2. víta závery Rady z 12. decembra 2014 týkajúce sa významnejšej úlohy súkromného 

sektora v rozvojovej spolupráci; súhlasí so záverom, že súkromný sektor je čoraz 

aktívnejším aktérom v oblasti rozvoja a že je potrebné posilniť úlohu súkromného sektora 

pri plnení budúcich cieľov v oblasti udržateľného rozvoja na základe účinnosti pomoci; 

3. zdôrazňuje potenciál príspevku súkromného sektora k dlhodobému udržateľnému rozvoju 

a tiež možnú pridanú hodnotu, ktorú pre EÚ znamená partnerstvo so súkromným 

sektorom pri dosahovaní rozvojových cieľov; 

4. podporuje prácu združenia európskych finančných inštitúcií v oblasti rozvoja (EDFI), 

keďže jeho členovia poskytujú kapitál podnikom v rozvojových krajinách 

prostredníctvom priamych investícií do spoločností, ako aj nepriamo tým, že vkladajú 

kapitál do miestnych komerčných bánk a do súkromného kapitálu na vyvíjajúcom sa trhu, 

so zameraním na mikropodniky, malé a stredné podniky (MMSP); dôrazne žiada 

Európsku komisiu, aby podporila tento druh programov v rámci financovania a 

spolupráce, keďže súkromný sektor je v rozvojových krajinách nanajvýš dôležitý; 

5. vyzýva na vypracovanie účinnejších noriem v oblasti transparentnosti a zodpovednosti pre 

technologické spoločnosti z EÚ v súvislosti s vývozom technológií, ktoré možno využiť 

na porušovanie ľudských práv, na napomáhanie korupcii alebo na kroky smerujúce proti 

bezpečnostným záujmom EÚ; 

6. zdôrazňuje, že rozvojová politika nemôže dosiahnuť tieto ciele ako samostatná politika, 

ale musí byť súčasťou širšieho prístupu, ktorý spája zahraničnú a bezpečnostnú politiku, 

obchodnú politiku a všetky ostatné nástroje politiky v oblasti vonkajšej činnosti; 



 

PE552.030v02-00 4/8 AD\1066375SK.doc 

SK 

konštatuje, že súdržnosť medzi týmito jednotlivými zložkami vonkajšej činnosti EÚ má 

zásadný význam; 

7. zdôrazňuje, že je potrebné pozrieť sa na to, ako sa môže súkromný sektor ďalej angažovať 

v rámci európskej susedskej politiky s cieľom pomôcť vytvárať hospodársky rast a 

pracovné miesta v európskom susedstve, napríklad prostredníctvom výmeny odborných 

poznatkov týkajúcich sa poskytovania prístupu ku kapitálu; 

8. konštatuje, že za rozvoj je v prvom rade zodpovedný štát, že rámec pre rozvojovú pomoc 

musia stanoviť vlády a že je to v prvom rade úlohou verejného sektora, zdôrazňuje však, 

že znižovanie chudoby si vyžaduje nielen verejnú politiku, ale aj zapojenie súkromného 

sektora; konštatuje, že súkromný sektor má významný vplyv na spoločnosť a že preto 

musí byť zapojenie súkromného sektora do rozvojových cieľov starostlivo naplánované s 

osobitným dôrazom na sociálnu zodpovednosť podnikov, pričom uznáva, že hlavným 

cieľom súkromného sektora, v súlade so zásadami trhového hospodárstva, nie je zníženie 

chudoby a rovnosť, ale dosiahnutie zisku; žiada v tejto súvislosti, aby všetky podniky EÚ 

plnili svoje záväzky v oblasti sociálnej zodpovednosti a dodržiavali ľudské práva v súlade 

s hlavnými zásadami OSN; naliehavo vyzýva EÚ, aby hľadala spôsoby, ako posilniť 

sociálnu zodpovednosť podnikov, 

9. zdôrazňuje, že súkromný sektor by mal byť zapojený do rozvojovej politiky EÚ a do 

projektov, pokiaľ sú rôzne úlohy aktérov súkromného a verejného sektora plne pochopené 

a uznané všetkými zúčastnenými stranami; zdôrazňuje, že verejno-súkromné partnerstvá v 

rámci rozvojového programu na obdobie po roku 2015 musia klásť veľký dôraz na 

znižovanie chudoby; zdôrazňuje, že plne fungujúce trhové hospodárstvo založené na 

zásade právneho štátu je aj naďalej dôležitým hnacím motorom hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja a že rozvojová politika EÚ by mala odrážať túto skutočnosť; 

konštatuje, že verejno-súkromné partnerstvá, kombinované financovanie a mikroúvery 

môžu byť dôležitými nástrojmi na znižovanie chudoby a stimulovanie hospodárskeho 

rastu, inovácií a na vytváranie pracovných miest, musia sa však podrobiť dôkladnej 

analýze, pokiaľ ide o vplyv na rozvoj, zodpovednosť a transparentnosť; zdôrazňuje však, 

že budovanie endogénneho súkromného sektora s miestnymi mikropodnikmi, MSP 

a miestnymi hodnotovými reťazcami je dôležité pre vytváranie pracovných miest a je tiež 

zdrojom príjmov z daní pre rozvojové krajiny, keďže domáce mikropodniky a malé 

podniky vytvárajú v rozvojových krajinách veľký objem pracovných miest; víta 

odporúčanie Rady zamerať sa vo vyššej miere na podporu mikropodnikov, malých 

podnikov a stredných podnikov; 

10. víta rámec pre obchodné vzťahy s OSN, v ktorom sa zdôrazňuje skutočnosť, že silný 

súkromný sektor dosahujúci hospodársky rast je nevyhnutný pre dosahovanie miléniových 

rozvojových cieľov a že súkromný sektor významne prispieva k spoločnému 

hospodárskemu, sociálnemu a environmentálnemu pokroku; 

11. domnieva sa, že súkromný a verejný sektor sú najúčinnejšie, keď spolupracujú v záujme 

vytvorenia zdravého prostredia pre investície, podnikateľskú činnosť a základy 

hospodárskeho rastu; 

12. konštatuje, že žiadna krajina nebola schopná odstrániť chudobu bez toho, aby dosahovala 

hospodársky rast, a že žiadna krajina bez neho nebude schopná ukončiť závislosť na 

pomoci; ďalej sa domnieva, že súkromný sektor je kľúčovým hnacím motorom 
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hospodárskeho rastu a môže výrazne prispieť k zníženiu chudoby a vyššej životnej úrovni 

tým, že poskytne väčší počet a kvalitnejšie pracovné miesta, vyššie mzdy a lepšie a 

dostupnejšie tovary a služby; 

13. víta účasť súkromného sektora na fóre na vysokej úrovni OECD o účinnosti pomoci; víta 

najmä iniciatívy prijaté v tejto súvislosti, ktoré sa týkajú inovatívnych spôsobov 

mobilizácie financovania rozvoja zo súkromného sektora, a spoločné vyhlásenie z Pusanu 

z roku 2011 o rozšírení a posilnení spolupráce verejného a súkromného sektora pre 

rozsiahly, inkluzívny a udržateľný rast; 

14. zdôrazňuje, že štrukturálne a inštitucionálne reformy, ktoré sú podporované riadnym 

vykonávaním politiky, spravodlivými zákonmi, právnymi predpismi a nariadeniami, môžu 

slúžiť ako katalyzátor pre investície súkromného sektora a rast vývozu, čo následne 

prispeje k rozvoju cieľov a zmierňovaniu chudoby; 

15. víta úlohu, ktorú pri urýchľovaní domáceho rozvoja zohrávajú investície zahraničného 

súkromného sektora v rozvojových krajinách; ďalej zdôrazňuje, že je dôležité podporiť 

zodpovedné investície, ktoré stimulujú miestne trhy a pomáhajú zmierniť chudobu; 

16. víta skutočnosť, že podiel neviazanej bilaterálnej pomoci sa sústavne zvyšoval, vyjadruje 

však znepokojenie nad pokračujúcimi formálnymi a neformálnymi druhmi viazanej 

pomoci1; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby splnili svoj záväzok v rámci Európskeho 

konsenzu o rozvoji „podporovať ďalšie uvoľnenie pomoci nad rámec existujúcich 

odporúčaní OECD“; zdôrazňuje potenciál ďalšej neviazanej pomoci podnecovať rast, 

ktorý by bol prínosom pre miestne podniky v rozvojových krajinách; požaduje zvýšenie 

skutočnej pomoci („real aid“) a udržateľné budovanie regionálnych/miestnych 

hodnotových reťazcov; požaduje ďalšie posilnenie postavenia miestnych aktérov a 

zdôrazňuje význam budovania udržateľných regionálnych/miestnych hodnotových 

reťazcov; zdôrazňuje význam miestnej a regionálnej zodpovednosti, ako aj vlastných 

vnútroštátnych stratégií a reformných programov partnerských krajín, zapojenia 

rozvojových projektov a pridanej hodnoty, ktorá vzniká zaistením miestnych 

dodávateľských reťazcov; verí, že rozvojová politika zohráva dôležitú úlohu v reakcii na 

skutočné príčiny súčasných migračných tokov do Európskej únie; 

17. zdôrazňuje, že sú potrebné silné právne predpisy o vlastníckych právach, aby sa zabránilo 

zaberaniu pôdy, t. j. prípadom, keď má rozsiahle nadobúdanie pôdy v rozvojových 

krajinách za následok vážne porušovanie ľudských práv, najmä práv domorodého 

obyvateľstva, a/alebo spôsobuje vážne škody na životnom prostredí; víta, že v roku 2014 

sa začal vykonávať program EÚ na posilnenie správy pôdy v afrických krajinách; 

zdôrazňuje význam plnej transparentnosti a zodpovednosti činností spoločností EÚ a 

finančných inštitúcií pri rozsiahlych poľnohospodárskych investíciách a získavaní pôdy v 

rozvojových krajinách; zdôrazňuje skutočnosť, že ochrana ľudských práv, rodová 

rovnosť, sociálna súdržnosť a boj proti nerovnosti by mali byť jadrom činností v oblasti 

rozvoja; pripomína, že treba dodržiavať schválené medzinárodné normy, napr. normy 

Medzinárodnej organizácie práce (MOP) a hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a 

ľudských práv a naliehavo žiada Komisiu, aby prevzala vedúcu úlohu vo vypracúvaní 

jasne vymedzenej rámcovej dohody upravujúcej všetky dohody o partnerstve so 

                                                 
1 ActionAid (2005) Real Aid An Agenda for Making Aid Work (Skutočná pomoc. Agenda na vykonávanie 

pomoci), s. 4. 
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súkromným sektorom v súlade so zásadami a normami sociálnej zodpovednosti podnikov; 

zdôrazňuje, že dodržiavanie ľudských práv by sa malo stať obchodnou nutnosťou; 

naliehavo požaduje záväzné medzinárodné pravidlá pre podniky týkajúce sa dodržiavania 

noriem v oblasti ľudských práv, pracovného práva, práva na ochranu zdravia a bezpečnosť 

na pracovisku a životného prostredia; 

18. podporuje záväzky skupiny G8 týkajúce sa daní, transparentnosti a obchodu, ktoré sú 

základom hospodárskeho rozvoja, vrátane vykonávania medzinárodne dohodnutých 

usmernení na podporu osvedčených podnikateľských postupov a ochranu držby pôdy a 

vlastníckych práv; žiada, aby európske úsilie v oblasti rozvoja zohrávalo významnú úlohu 

pri vykonávaní hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, a to aj 

v spolupráci s európskymi podnikmi a investormi, aby sa zabezpečil úplný súlad s 

hlavnými zásadami a usmerneniami OECD pre nadnárodné podniky v ich obchodných 

činnostiach a dodávateľských reťazcoch v rozvojových krajinách; vyzýva Komisiu, aby 

presadzovala návrh investorov a iných zainteresovaných strán na podporu záväzných 

pravidiel týkajúcich sa vykazovania podnikov v sociálnej oblasti, environmentálnej oblasti 

a oblasti ľudských práv v súlade so smernicou EÚ o podávaní nefinančných správ, ktoré 

sú súčasťou navrhovaných nových cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja; 

19. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporovali rozvojové krajiny pri mobilizácii 

vlastných zdrojov, napr. prostredníctvom národných daňových systémov, a v boji proti 

nezákonným finančným tokom a korupcii, pre ktoré prichádzajú rozvojové krajiny o 

niekoľko stoviek miliárd EUR ročne1 alebo niekoľkonásobok celkovej oficiálnej 

rozvojovej pomoci; vyzýva EÚ, jej členské štáty, všetky organizácie, rozvinuté a 

rozvojové krajiny, ktoré sú signatármi pusanského partnerstva pre účinnú rozvojovú 

spoluprácu z roku 2011, aby dodržiavali svoje záväzky zintenzívniť úsilie zamerané na 

boj proti korupcii a nezákonným finančným tokom; vyzýva Komisiu, aby ako súčasť tejto 

stratégie zaujala konzistentný prístup, ktorý zahŕňa hlavné platné pravidlá 

transparentnosti, boja proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom, 

účtovníctva a monitorovania hlavného ťažobného priemyslu; v tejto súvislosti žiada 

o ďalšie opatrenia na zabezpečenie toho, aby mali podniky v krajinách, kde pôsobia, 

povinnosť zodpovedať sa; žiada účinné medzinárodné pravidlá proti daňovým únikom a 

vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, napr. v akčnom pláne týkajúcom sa opatrení 

zameraných na boj proti daňovým únikom a daňovým podvodom; 

20. žiada o väčšiu transparentnosť v oblasti financií s cieľom bojovať proti korupcii a 

nezákonným finančným tokom, a to aj prostredníctvom vypracovania spravodlivých a 

účinných daňových systémov; 

21. zdôrazňuje, že financovaním rozvoja sa musia posilniť zdroje, ktoré sú k dispozícii na 

podporu rodovej rovnosti, práv žien a posilnenia postavenia žien, ako aj na odstránenie 

detskej práce; zdôrazňuje, že v tejto súvislosti môže súkromný sektor zohrávať významnú 

úlohu; 

22. trvá na tom, že EÚ a jej členské štáty by si mali udržať svoje postavenie hlavného darcu 

rozvojovej pomoci a zohrávať vedúcu úlohu pri presadzovaní medzinárodných záväzkov 

                                                 
1 Eurodad: Giving with one hand and taking with the other - Europe's role in tax-related capital flight from 

developing countries (Dávať jednou rukou a prijímať druhou – úloha Európy pri úniku kapitálu v daňovej oblasti 

z rozvojových krajín), s. 6. 
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týkajúcich sa udržateľného rozvoja; vyzýva členské štáty, aby plnili svoju povinnosť 

vynaložiť 0,7 % HDP na oficiálnu rozvojovú spoluprácu; zdôrazňuje, že súkromné 

prostriedky sa nemôžu použiť na umelé zvýšenie príspevku; zdôrazňuje, že je potrebné 

ďalej rozvíjať inovačné finančné mechanizmy zamerané na posilnenie ďalšieho 

financovania rozvoja zo strany súkromného sektora ako doplnku k oficiálnej rozvojovej 

pomoci, a to pri plnom dodržiavaní zásady doplnkovosti, transparentnosti a 

zodpovednosti, účinného podávania správ, vlastníctva a pri dodržiavaní priorít 

partnerských krajín; 

23. víta diferencovaný prístup Komisie k veľmi rôznorodému súkromnému sektoru, ktorý 

zahŕňa subjekty od mikropodnikov po veľké spoločnosti; žiada, aby sa v prípade najmenej 

rozvinutých a nestabilných štátov uplatňoval diferencovaný prístup; 

24. vyzýva EÚ, aby sa aj naďalej aktívne zapájala do diskusií o programe na obdobie po roku 

2015, pričom zohľadní príležitosti a výzvy, ktoré vyplývajú z užšieho partnerstva so 

subjektmi súkromného sektora. 
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