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NÁVRHY

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

1. důrazně nesouhlasí se škrty Evropské rady v nástroji pro sousedství a rozvojovou a 
mezinárodní spolupráci (NDICI) a vyjadřuje politování nad tím, že tomuto nástroji 
zamítla poskytnout dodatečných 10,5 miliard EUR a 5 miliard EUR na humanitární 
pomoc v reakci na pandemii COVID-19 z nástroje EU na podporu oživení 
(NextGenerationEU); zdůrazňuje, že to je nelogické a nepřijatelné rozhodnutí s ohledem 
na pandemii, která mimořádně tvrdě postihuje nejzranitelnější osoby a má ničivé 
důsledky pro plnění cílů udržitelného rozvoje, včetně vymýcení chudoby a zmírnění 
nerovnosti, a na humanitární krize a neustále se zhoršující klimatickou krizi, která 
vyžaduje větší podporu plnění Pařížské dohody na celém světě a silný obsah vnějšího 
rozměru Zelené dohody pro Evropu; domnívá se, že v době, kdy členské státy mají 
velký problém dohodnout se na společné migrační politice, jsou škrty v rozpočtu 
určeném na řešení výše uvedených strukturálních příčin nekontrolované migrace 
naprosto nekonsistentní a oslabují úlohu Unie jakožto mezinárodního aktéra 
podporujícího stabilitu a lidská práva;

2. trvá na tom, že zájmu transparentnosti, předvídatelnosti, odpovědnosti a zaručení 
náležitého vlivu Parlamentu je třeba vytvořit samostatné rozpočtové položky pro 
NDICI; připomíná, že jednání o NDICI stále probíhají a že změny, např. v souvislosti s 
novým partnerstvím Afrika-EU, musí být v NDICI a jeho příslušných rozpočtových 
položkách zohledněny; 

3. konstatuje, že se očekává, že ukazatele lidského rozvoje zaznamenají poprvé od 90. let 
minulého století pokles; připomíná, že je naléhavě třeba investovat do sociálního 
začleňování a lidského rozvoje, aby se podpořilo a posílilo poskytování základních 
sociálních služeb, jako je zdravotnictví, vzdělávání (zejména znovuotevření škola a 
možnosti učení na dálku), výživa, zabezpečení potravin, voda, hygiena a hygienická 
zařízení a sociální ochrana, a to zejména nejvíce marginalizovaným osobám, přičemž je 
třeba klást důraz na ženy, děti a osoby se zdravotním postižením;

4. zdůrazňuje, že je nezbytně nutné zintenzivnit rozvojovou spolupráci v oblasti zdraví, 
kvalitních programů učení na dálku a inkluzivního učení, přizpůsobení se změně 
klimatu a jejího zmírňování a také v oblasti biologické rozmanitosti, výživy a 
potravinového zabezpečení, neboť pandemie zhoršuje vzrůstající trend celosvětového 
hladu; v této souvislosti poukazuje na velký význam, který má podpora budování 
institucí a jejich posilování a vzdělávání pro to, aby se rozšířil počet kvalifikovaných 
pracovníků;  potvrzuje, že v návrhu rozpočtu je nezbytné vyčlenit mnohem vyšší částku 
na položky lidstvo, planeta, prosperita a partnerství, než je částka přidělená na položku 
Globální výzvy;

5. vybízí k posílení decentralizované spolupráce s místními orgány a trojstranné 
spolupráce na podporu provádění cílů udržitelného rozvoje a oživení po pandemii 
COVID-19;

6. konstatuje, že partnerství EU-Afrika byl přiznán geopolitický význam a že spolupráce s 



PE657.393v02-00 4/6 AD\1214771CS.docx

CS

Afrikou hraje důležitou roli při plnění cílů v oblasti klimatu a energetiky; zdůrazňuje, že 
je důležité, aby byly směřovány investice do bezuhlíkového hospodářství, a to rozvojem 
energie z obnovitelných zdrojů a usnadňováním přenosu technologií, například v oblasti 
solární energie nebo „zeleného“ plynu; 

7. konstatuje, že v kapitole věnované humanitární pomoci stále zůstává i přes navýšení 
prostředků obrovský rozdíl oproti konečné částce v roce 2019; zdůrazňuje, že potřeby 
související s pandemií, katastrofami a vysídlováním a další potřeby budou narůstat, 
nikoli se snižovat, z čehož vyplývá, že bude nutné navýšit prostředky na humanitární 
pomoc, tak aby odpovídaly rostoucím potřebám;

8. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí záruky proti vytěsnění interního nebo externího použití 
rezervy na solidaritu a pomoc při mimořádných událostech;

9. zdůrazňuje, že je třeba zajistit parlamentní dohled nad těmito globálními výzvami a 
rezervu pro priority; trvá na tom, že takováto rezerva může v ročním rozpočtu existovat 
pouze za podmínky, že budou rozhodnutí o uvolnění prostředků přijímány 
prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, kterými se zajistí financování pro 
specifické zeměpisné a tematické položky a položky týkající se rychlé reakce;

10. zdůrazňuje, že je třeba zajistit financování pro iniciativu Humanitární dobrovolníci EU 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 375/20141, a to s ohledem na hrozící 
patovou situaci v probíhajících jednáních o programu Evropský sbor solidarity, neboť 
dobrovolníci plní důležitou úlohu při poskytování humanitární pomoci a mohou 
přispívat ke kapacitě Unie zvládat dodatečné humanitární potřeby v souvislosti s 
pandemií COVID-19. 

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 375/2014 ze dne 3. dubna 2014 o zřízení Evropského 
dobrovolnického sboru humanitární pomoci („iniciativa Humanitární dobrovolníci EU“) (Úř. věst. L 122, 24.4. 
2014, s. 1). 
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