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Vážený pane premiére, 

obracím se na Vás jménem českých rozvojových a humanitárních organizací sdružených ve FoRS – Českém fóru 

pro rozvojovou spolupráci před nadcházejícím jednáním Evropské rady o víceletém finančním rámci EU. 

Rozhodnutí, jež na něm budou přijata, ovlivní podobu Unie pro budoucí desetiletí. Rádi bychom s Vámi proto 

sdíleli naše doporučení týkající se především Kapitoly VI. (Sousedství a svět). 

Celý svět čelí nyní nejenom globální pandemii COVID-19 a jejím dopadům v podobě např. očekávané 

ekonomické recese, ale stále více pociťuje i dopady klimatické krize. V jejich důsledku celosvětově roste počet 

lidí, kteří potřebují urgentní humanitární pomoc. Tu již nyní ve světě vyžaduje na 180 milionů lidí. Úspěšné 

zvládnutí těchto krizí bude vyžadovat i dlouhodobou podporu těch nejchudších a nejzranitelnějších, budování 

odolnosti a schopnosti komunit i jednotlivců krizím čelit, stejně tak jako podporu udržitelného rozvoje.  

Evropská unie je klíčovým světovým donorem, její humanitární pomoc pomáhá zachraňovat životy a 

dlouhodobá spolupráce s rozvojovými státy zase umožňuje budovat stabilitu v různorodých oblastech světa. 

V této souvislosti bychom Vás rádi požádali, abyste při nadcházejících jednáních o Víceletém finančním rámci: 

• Podpořil rychlé nalezení shody mezi členskými státy, které umožní EU efektivně plnit její roli i po  

1. 1. 2021. 

• Podpořil zachování ambiciózní výše prostředků na kapitolu VI. (Sousedství a svět), která umožní EU 

efektivně reagovat na probíhající krize a vzrůstající potřeby ve světě, a to pokud možno ve výši 

navrhované Evropskou komisí v květnu tohoto roku. 

• Podpořil cíl EU využít 30 % finančních prostředků v rámci MFF na podporu mitigace a adaptace na 

klimatickou změnu a rovněž obdobný cíl v rámci navrhovaného nástroje NDICI. 

• Podpořil cíl EU usilovat o to, aby dosáhla cíle vynakládat 0,7 % svého hrubého národního důchodu na 

rozvojovou pomoc a s tím souvisejícího cíle – aby 95 % prostředků v rámci kapitoly VI., bylo 

vykazatelných jako rozvojová pomoc (ODA). 

http://www.concordeurope.org/
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• Podpořil navýšení prostředků na humanitární pomoc a rovněž zachování schopnosti EU rychle 

reagovat na nenadálé krize mimo území EU tím, že v rámci nástrojů na rychlou humanitární pomoc 

bude část prostředků vyhrazena na pomoc v zahraničí. 

• Podpořil využití prostředků v Kapitole VI. - “Sousedství a svět” na grantové nástroje, které skrze místní, 

evropské nebo mezinárodní nevládní neziskové organizace přímo podporují místní komunity. Jsou to 

právě tyto organizace, které jsou dlouhodobě na místě, znají místní prostředí a potřeby a jsou díky 

tomu schopny rychle reagovat i na nenadálé krize. 

• Podpořil navýšení prostředků na tzv. tematické programy v rámci nástroje NDICI, které mají 

podporovat lidská práva a demokracii ve světě nebo se cíleně věnovat celosvětovým tématům jako je 

podpora vzdělávání, rovnost mužů a žen nebo např. řešení migrace a vysídlení.  

Jako rozvojové a humanitární organizace pomáháme dlouhodobě v těch nejchudších zemích a při 

humanitárních krizích jak v České republice, tak ve světě. Stejně jako v ČR, i v těchto zemích se místním 

obyvatelům snažíme pomoci vypořádat se s pandemií COVID-19 a jejími následky. Pandemie je pro ně přitom 

často jen další z krizí, se kterou se musí potýkat. Role Evropské unie jako jednoho z největších světových donorů 

je v pomoci řadě z těchto lidí zásadní a probíhající krize potřebu této pomoci ještě zesílí.  

Vážený pane premiére, žádáme Vás proto, abyste při nadcházejících jednáních o víceletém finančním rámci 

Evropské unie výše zmíněné požadavky zohlednil. 

 

S pozdravem,                                                                                                                          

 

Pavel Přibyl 
ředitel FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci 
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