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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. dôrazne namieta proti škrtom Európskej rady v Nástroji susedstva a rozvojovej a 
medzinárodnej spolupráce (NDICI) a vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada 
nesúhlasila s pridelením dodatočnej sumy 10,5 miliardy EUR na nástroj NDICI a 5 
miliárd EUR na humanitárnu pomoc z nástroja NextGenerationEU, ktoré mali byť 
použité na opatrenia proti pandémii COVID-19; zdôrazňuje, že je to nelogické a 
neprijateľné v situácii, keď sme vystavení pandémii, ktorá postihuje najmä 
najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a má ničivé dôsledky na plnenie cieľov 
udržateľného rozvoja vrátane tých, ktoré sa týkajú odstránenia chudoby a znižovania 
nerovnosti, ako aj humanitárnym krízam a neustále sa zhoršujúcej klimatickej kríze, 
ktorá vyžaduje, aby sa viac podporovalo vykonávanie Parížskej dohody na celom svete 
a aby sa vonkajší rozmer Európskej zelenej dohody naplnil silným obsahom; domnieva 
sa, že v čase, keď majú členské štáty vážny problém dohodnúť sa na spoločnej 
migračnej politike, je zníženie rozpočtu na riešenie uvedených štrukturálnych príčin 
nekontrolovanej migrácie absolútne rozporuplné a oslabuje úlohu Únie ako 
medzinárodného subjektu podporujúceho stabilitu a ľudské práva;

2. trvá na potrebe diferencovaného súboru rozpočtových riadkov pre NDICI, ktoré 
zabezpečia transparentnosť, predvídateľnosť, zodpovednosť a náležitý vplyv 
Parlamentu; pripomína, že rokovania o NDICI naďalej prebiehajú a že úpravy týkajúce 
sa napríklad nového partnerstva medzi Afrikou a EÚ treba zohľadniť v NDICI a v jeho 
príslušných rozpočtových riadkoch;

3. konštatuje, že ukazovatele ľudského rozvoja zaznamenajú zrejme po prvýkrát od 90. 
rokov 20. storočia pokles; pripomína naliehavú potrebu investovať do sociálneho 
začlenenia a ľudského rozvoja s cieľom podporiť a posilniť poskytovanie základných 
sociálnych služieb, ako sú zdravotníctvo, vzdelávanie (najmä opätovné otvorenie škôl a 
možnosti diaľkového vzdelávania), výživa, potravinová bezpečnosť, voda, hygiena a 
sanitácia a sociálna ochrana, a to najmä najviac marginalizovaným osobám a s dôrazom 
na ženy, deti a osoby so zdravotným postihnutím;

4. zdôrazňuje naliehavú potrebu zintenzívniť rozvojovú spoluprácu v oblasti zdravia, 
kvalitných programov dištančného a inkluzívneho vzdelávania a adaptácie na zmenu 
klímy a jej zmierňovania, ako aj v oblasti biodiverzity, výživy, udržateľného 
poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti, keďže pandémia ešte viac urýchľuje 
rastúci trend celosvetového hladu; konštatuje, že v tejto súvislosti má veľký význam 
podpora budovania a posilňovania inštitúcií a vzdelávanie v záujme rozširovania 
kvalifikovaných pracovných síl; potvrdzuje, že v návrhu rozpočtu je na riadky týkajúce 
sa ľudí, planéty, prosperity a partnerstva potrebná oveľa vyššia suma, než na riadok 
Globálne výzvy;

5. nabáda na posilnenie decentralizovanej spolupráce s miestnymi orgánmi a trojstrannej 
spolupráce v záujme podpory plnenia cieľov trvalo udržateľného rozvoja a obnovy po 
pandémii COVID-19;
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6. konštatuje, že partnerstvo medzi EÚ a Afrikou má geopolitický význam a že spolupráca 
s Afrikou zohráva dôležitú úlohu pri plnení cieľov v oblasti klímy a energetiky; 
zdôrazňuje význam nasmerovania investícií do bezuhlíkového hospodárstva tým, že sa 
budú rozvíjať obnoviteľné zdroje energie a uľahčovať transfer technológií, ako je 
napríklad solárna energia alebo zelený plyn, vrátane aspektov infraštruktúry a 
prepojenosti;

7. konštatuje že aj napriek zvýšeniu prostriedkov v kapitole o humanitárnej pomoci je aj 
naďalej obrovský rozdiel oproti konečnej sume z roku 2019; upozorňuje, že potreby 
súvisiace s pandémiou, katastrofami, vysídľovaním, ako aj ďalšie potreby budú narastať 
a nebudú sa znižovať, čo si vyžiada zvýšenie finančných prostriedkov na humanitárnu 
pomoc s cieľom pokryť rastúce potreby;

8. zdôrazňuje potrebu záruk proti vytláčaniu využívania rezervy na solidaritu a núdzovú 
pomoc na vnútorné alebo vonkajšie účely;

9. zdôrazňuje potrebu parlamentného dohľadu nad rezervou na globálne výzvy a priority; 
trvá na tom, že takáto rezerva môže v ročnom rozpočte existovať len pod podmienkou, 
že rozhodnutia o mobilizácii finančných prostriedkov sa prijmú delegovanými aktmi a 
budú sa týkať financovania osobitných geografických a tematických rozpočtových 
riadkov a rozpočtových riadkov na rýchlu reakciu;

10. zdôrazňuje, že treba zabezpečiť financovanie iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 375/20141, ak nastane patová 
situácia v prebiehajúcich rokovaniach o programe Európskeho zboru solidarity, keďže 
dobrovoľníci zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní humanitárnej pomoci a môžu 
posilniť kapacity Únie, pokiaľ ide o zabezpečovanie zvýšených humanitárnych potrieb 
vyvolaných pandémiou COVID-19.

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 375/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa zakladá Európsky 
dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc („iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ“) (Ú. v. EÚ L 122, 
24.4.2014, s. 1). 
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