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NÁVRHY 

Výbor pro rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu 

usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje, že ambiciózní Agenda 2030 a 17 cílů udržitelného rozvoje, ke kterým se 

Unie a členské státy v září 2015 přihlásily, vyžadují, aby byla rozvojová pomoc z 

rozpočtu EU zachována přinejmenším ve výši stanovené ve VFR, a současně se i nadále 

musí zaměřovat na dlouhodobé úsilí o vymýcení chudoby, jak se stanoví v článku 208 

SFEU;  

2. žádá, aby Komise do svých návrhů rozpočtu plně promítla závazek Unie spolupracovat 

v rámci rozvojové spolupráce se soukromým sektorem a s finančními institucemi; 

upozorňuje proto na potenciál získání nových zdrojů na rozvoj prostřednictvím 

partnerství veřejného a soukromého sektoru, kombinováním zdrojů financování a 

dalšími inovativními způsoby; těší se na podrobné návrhy na vytvoření investičního 

plánu pro Afriku, který by se měl zaměřit na budování kapacit a technickou pomoc, 

obchodní a investiční příležitosti, přístup k energiím a požadavky, pokud jde 

infrastrukturu; zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou musí Parlament hrát při podpoře a 

monitorování takovéhoto investičního plánu;  

3. zdůrazňuje, že děsivá závažnost humanitárních potřeb, které vyvolala syrská krize a 

další bezprecedentní konflikty, si vynucuje, aby byla k řešení této humanitární krize 

využita rezerva na pomoc při mimořádných událostech (nad rámec stropů VFR) a 

nástroj pružnosti v maximální možné míře a současně i rozpětí pod stropem okruhu IV;  

4. považuje za nanejvýš důležité řešit vleklé humanitární krize a zaměřit se na prevenci a 

spolupráci se soukromým sektorem s cílem pomoci překlenout nedostatek finančních 

prostředků na humanitární činnost; 

5. vítá návrh Komise na zvýšení podpory pro rozvoj místního soukromého sektoru v 

partnerských zemích a žádá, aby byly příslušné příděly rozpočtových prostředků co 

nejdříve zapsány do rozpočtu na příští rok; upozorňuje na to, jak je důležité pěstovat 

atmosféru, v níž se může dařit soukromé iniciativě, a to budováním legislativní kapacity 

a důsledným dodržováním principů právního státu, zdravými bankovními systémy a 

řádnou regulací bankovního sektoru, fungujícími daňovými systémy a zvýšenou 

transparentností a zodpovědností;  

6. trvá na tom, že rozpočet na rozvoj na rok 2017 musí důsledněji odrážet zaměření unie 

na křehké státy, nejméně rozvinuté země, nezaměstnanost mladých a situaci žen v 

probíhajících konfliktech; 

7. je hluboce znepokojen nedostatečnou výší prostředků v položkách nástroje rozvojové 

spolupráce pro Asii a Blízký východ, zejména s přihlédnutím k vnějšímu a vnitřnímu 

napětí a nestabilitě, s nimiž se potýkají země jako Bangladéš, Pákistán, Irák a Jemen. 


