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TISKOVÁ ZPRÁVA FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci
čtvrtek 20. listopadu 2014

Analýza ukazuje realitu neplnění rozvojových závazků zeměmi EU
Paříž, Praha – Jakými prostředky přispěly v roce 2013 státy EU k dosažení rozvojových cílů tisíciletí
(MDGs) zaměřených na odstranění chudoby a s ní spojených problémů v rozvojových zemích? Co
potřebují udělat jednotlivé členské státy EU pro splnění svých mezinárodních závazků do roku
2015? Na co se mají zaměřit do budoucna? Tím se zabývá letošní zpráva Evropské konfederace
rozvojových a humanitárních nevládních neziskových organizací (CONCORD) AidWatch – Rozvojová
pomoc po roce 2015 (1).
Celkový objem financí vydaných v roce 2013 zeměmi EU na rozvojovou spolupráci mírně vzrostl, a to
na úroveň 53,6 mld. EUR. Většina členských zemí však ve svých rozpočtech finance určené na
rozvojovou spolupráci krátila. Svému závazku poskytnout na rozvojovou spolupráci 0,7 % hrubého
národního důchodu (HND) dostály z celé EU-28 pouze čtyři státy: Velká Británie, Švédsko, Dánsko a
Lucembursko (2). Aby EU splnila své závazky, pak by měla na rozvojovou spolupráci ročně vydávat
kolem 90 mld. EUR.
Podle OECD chybí jen v oblasti zdraví a vzdělání rozvojovým zemím k dosažení rozvojových cílů zdroje
veřejných financí až ve výši 90 mld. EUR (3). Dalších 400 až 800 mld. EUR pak potřebují na to, aby se
přizpůsobily klimatickým změnám a zmírnily jejich negativní dopady (4). Rozvojová spolupráce je
klíčová jak pro financování rozvoje v nejchudších zemích, které prakticky nedisponují žádnými
domácími finančními zdroji, tak pro snižování nerovností v zemích se středním příjmem, kde
v důsledku nerovnoměrného přerozdělování zdrojů žije až 72 % nejchudších lidí planety.
Má-li mít rozvojová spolupráce EU pozitivní dopad, musí především odpovídat skutečným potřebám
obyvatel partnerských zemí. Evropští dárci by měli ve spolupráci s příjemci stanovit rozvojové priority
tak, aby byl jejich dopad na rozvoj partnerských zemí jasný a měřitelný. Naopak by do rozvojové
spolupráce neměly začleňovat výdaje na vládní stipendia pro studenty z rozvojových zemí v zemích
EU, nebo výdaje na uprchlíky v zemích EU. Jde sice o potřebné aktivity, avšak zdroje na ně je potřeba
najít v jiných rozpočtových kapitolách.
Neméně důležitá pro efektivnost rozvojové spolupráce je transparentnost. Zde stojí před státy EU
ještě velký kus práce. Především by měly přistoupit k Mezinárodní iniciativě pro transparentnost
rozvojové pomoci (IATI).
Pavel Přibyl, ředitel FoRS k tomu říká: „Je důležité, aby těsně před vytyčeným milníkem, kdy má
rozvojová pomoc EU dosáhnout úrovně 0,7 % HND, členské země ukázaly, že své rozvojové závazky
berou vážně. Je nepřijatelné snižovat objem veřejných prostředků na rozvojovou spolupráci ve světě,
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kde 1,2 miliardy lidí žije s méně než 1,25 USD na den a kde každý osmý člověk hladoví. EU by rovněž
neměla zapomínat na význam rozvojové pomoci pro lidi zasažené humanitárními katastrofami“.
Kontakty:
Zuzana Sladkova, CONCORD, email: zsladkova@concordeurope.org
Katarína Šrámková, politická expertka FoRS, email: katarina.sramkova@fors.cz, tel.: 774 736 700
Pavel Přibyl, ředitel FoRS, email: pavel.pribyl@fors.cz, tel.: 603 207 249
Poznámky:
(1) CONCORD je Evropská konfederace humanitárních a rozvojových nevládních neziskových
organizací (NNO) zastupující více jak 1 800 NNO ze všech států EU. CONCORD vydává AidWatch
zprávu monitorující objem a kvalitu rozvojové pomoci EU od roku 2005. Zpráva z roku 2014 je ke
stažení zde: http://www.concordeurope.org/images/AidWatch_2014.pdf
AidWatch zprávu za ČR pravidelně vydává FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci.
Aktuální zpráva z roku 2014 je ke stažení zde: http://www.fors.cz/wpcontent/uploads/2014/11/aidwatch-final-4-web.pdf.
(2) Členské státy EU se v roce 2005 zavázaly k následujícím závazkům financování rozvojové
spolupráce: členské země EU15 se zavázaly poskytovat 0,51 % HND do roku 2010 a 0,7 % v roce
2015. Pro nové členské státy je závazek poskytovat 0,17 % HND v roce 2010 0,33 % v roce 2015.
(3) OECD (2012): Issue Paper: Achieving the MDGs,
http://www.oecd.org/social/poverty/50463407.pdf
(4)

Pereira, J (2013) Pro-poor Climate Finance: Is There a Role for Private Finance in the Green
Climate Fund? http://libcloud.s3.amazonaws.com/93/7b/5/2931/5-13_Pro-poor_Clim_Fin__Role_4_Priv_Fin_in_GCF.pdf

FoRS-České fórum pro rozvojovou spolupráci je platformou českých nevládních neziskových organizací a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. FoRS je zakládajícím členem CONCORD. Nyní sdružuje 50 nevládních
neziskových organizací, mezinárodních organizací, univerzit a dalších institucí. Více viz www.fors.cz

