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NÁVRHY

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

1. uznává, že církve, náboženské organizace a náboženská sdružení hrají klíčovou úlohu v 
sociální struktuře rozvojových zemí, jsou důležitými partnery při poskytování 
humanitární pomoci obtížně přístupným komunitám a velkou měrou přispívají k 
udržitelnému rozvoji, a tedy i k dosahování cílů udržitelného rozvoje, zejména cílů č. 3 
a 4; dále konstatuje, že církve a náboženské organizace působí v sektorech společnosti, 
které se potýkají s nedostatkem veřejných služeb;

2. uznává, že jen v samotné subsaharské Africe pokrývají náboženské organizace přibližně 
40  % zdravotní péče a významnou část vzdělávání1, zatímco jejich úloha zůstává 
většinou nedoceněna;

3. konstatuje, že církve a náboženské organizace jsou často jedinými poskytovateli 
zdravotní péče a dalších sociálních služeb v odlehlých oblastech subsaharské Afriky a v 
prostředí náchylném ke konfliktům, jako je severní Mosambik a další krizové zóny;

4. vítá činnost církví a náboženských vůdců v oblasti řešení konfliktů a mediace a při 
podpoře usmíření, dialogu a míru; zdůrazňuje, že pro podporu míru a usmíření má 
zásadní význam mezináboženský dialog, zejména v oblastech konfliktů;

5. vyzývá Komisi a Radu, aby z boje proti pronásledování náboženských menšin učinily 
prioritu při plánování činností souvisejících s rozvojovou pomocí EU, a to v souladu s 
oblastmi spolupráce v rámci zeměpisných a tematických programů Nástroje pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) – Globální Evropa;

6. vyzývá EU, aby vypracovala nezbytné mechanismy reakce a sankcí za účelem účinného 
boje proti porušování svobody náboženského vyznání a přesvědčení, včetně 
diskriminace nebo právních omezení založených na náboženském vyznání nebo 
přesvědčení v partnerských zemích a veškerých překážek bránících výkonu svobody 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, svobody sdružování a svobody projevu.

1 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43884/9789241596626_eng.pdf
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