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Věc: Stanovisko k obecným pokynům pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III 
((2019/2213(BUD))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro rozvoj byl v rámci daného postupu pověřen, aby Vašemu výboru předložil 
stanovisko. Výbor se písemným postupem rozhodl stanovisko předat ve formě dopisu.

Výbor pro rozvoj projednal tuto záležitost na své schůzi dne 21. dubna 2020. Na této schůzi 
se výbor rozhodl vyzvat Rozpočtový výbor, jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, 
který přijme, začlenil níže uvedené návrhy.

S pozdravem

Tomas Tobé
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NÁVRHY

1. naléhavě vyzývá Radu, aby dokončila své mandáty k vyjednávání o novém víceletém 
finančním rámci (VFR) a nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci 
(NDICI);

2. zdůrazňuje, že postoj Parlamentu v prvním čtení k nástroji NDICI byl přijat dne 4. 
března 2019 a jeho mandát týkající se tohoto nástroje byl opět potvrzen dne 8. října 
2019; připomíná stanovisko Parlamentu, že 45 % z celkového rozpočtu NDICI by mělo 
být vyčleněno na klimatické cíle, environmentální řízení a ochranu životního prostředí, 
biologickou rozmanitost a boj proti desertifikaci a na řešení prvotních příčin migrace 
a nuceného vysídlovaní a že by měl současně klást velký důraz na prosazování 
demokracie, právního státu a lidských práv, včetně práv žen, dětí, uprchlíků, 
vysídlených osob, osob LGTBI, osob se zdravotním postižením, původního 
obyvatelstva a příslušníků etnických a náboženských menšin;

3. zdůrazňuje, že naším hlavním cílem v nadcházejícím rozpočtovém období bude 
zlepšování soudržnosti mezi členskými státy, prohlubování solidarity s našimi partnery 
a plnění cílů Agendy pro udržitelný rozvoj 2030;

4. opakuje, že Unie a její členské státy musí dostát svým kolektivním závazkům, zejména 
pokud jde o navýšení oficiální rozvojové pomoci na 0,7 % HND, cíle udržitelného 
rozvoje, závazky vyplývající z Pařížské dohody[1] a cíle pro zdraví, vzdělávání a rovnost 
pohlaví;

5. žádá, aby byla naplňována zásada soudržnosti politik ve prospěch rozvoje zakotvená 
v článku 208 SFEU a aby byly jasně určeny povinnosti jednotlivých orgánů EU, pokud 
jde o plnění závazků přijatých ve spojitosti s touto zásadou;

6. připomíná, že Unie musí být připravena bojovat proti onemocnění COVID-19 na celém 
světě a za tímto účelem poskytovat podporu svým partnerským zemím; zdůrazňuje, že 
finanční prostředky EU musí být použity tak, aby EU prokázala mezinárodní solidaritu 
s nejzranitelnějšími komunitami ve světě; domnívá se, že EU musí zvýšit podporu 

[1] Se zvláštním důrazem na bod 100 usnesení o Zelené dohodě pro Evropu (přijaté texty P9_TA(2020)0005): 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_CS.pdf 
„100. vítá koncepci zásady „neškodit“ a závazek Komise zajistit, aby všechna unijní opatření pomáhala EU 
k udržitelné budoucnosti a spravedlivému přechodu, mimo jiné i ve vztahu k využívání ekologických 
rozpočtových nástrojů, a vítá také závazek náležitě aktualizovat pokyny pro zlepšování právní úpravy; trvá na 
tom, že k plnění Pařížské dohody, Úmluvy o biologické rozmanitosti a Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 je 
nutné přistupovat ve vnitřní i vnější politice koherentním způsobem; naléhavě vyzývá Komisi, aby byla 
členským státům nápomocna při plném a řádném provádění současných i budoucích právních předpisů týkajících 
se životního prostředí a klimatu na vnitrostátní úrovni a zajistila, aby byly v případě nedodržení povinností 
vyvozeny důsledky;“
A na bod 54 usnesení o konferenci OSN o změně klimatu (COP25) (přijaté texty P9_TA(2019)0079): 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0079_CS.pdf 
„54. zdůrazňuje, že rozpočet EU by měl být v souladu s jejími mezinárodními závazky v oblasti udržitelného 
rozvoje a s jejími střednědobými a dlouhodobými cíli v oblasti klimatu a energetiky a neměl by působit proti 
těmto cílům a bránit jejich dosažení; vyzývá proto Komisi, aby zajistila, že investice EU budou vždy 
prověřovány z hlediska klimatu a biologické rozmanitosti, a aby případně předložila harmonizovaná závazná 
pravidla; vyzývá Komisi, aby zajistila, že příští víceletý finanční rámec (VFR) bude plně v souladu s Pařížskou 
dohodou a nebude obsahovat žádné výdaje, které by jí odporovaly;“
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WHO a UNHCR; vyzývá EU, aby podporovaly slabé zdravotní systémy v Africe, 
Latinské Americe a Asii;

7. vyzývá EU, aby podporovala spolupráci a mnohostranné kontakty, má-li být dosaženo 
koordinovaných mezinárodních řešení krize COVID-19; domnívá se, že EU a členské 
státy musí apelovat na mezinárodní finanční organizace, aby dočasně pozastavily nebo 
dokonce aby zvážily částečné zrušení splácení státních dluhů, aby vymáhání dluhů bylo 
možné sladit s jejich hlavní prioritou, jíž je boj proti onemocnění COVID-19; zastává 
názor, že když mnoho zemí v Africe, Latinské Americe a Asii má během krize 
ohrožující veřejné zdraví vážené problémy se zajištěním základní zdravotní péče pro 
obrovský počet lidí, musí EU a mezinárodní společenství zmírnit všechna břemena, 
která partnerské země oslabují v boji proti pandemii.


