Tisková zpráva

EU i ČR nedostatečně podporují Rozvojové cíle tisíciletí
Brusel, Praha, 14. dubna 2010 – Při současném trendu poskytování zahraniční rozvojové
spolupráce Evropská unie nesplní svoje finanční závazky do roku 2015 poskytnout 0,7%
z celkového HDP EU na dosažení Rozvojových cílů tisíciletí. Před Summitem OSN k revizi
Rozvojových cílů tisíciletí v září je to jeden z dalších nesplněných slibů vlád EU.
Statistiky oficiální zahraniční spolupráce (ODA) vydané dnes Organizací pro ekonomickou spolupráci a
rozvoj (OECD) ukazují snížení výdajů Evropské unie na rozvojovou spolupráci v roce 2009. Většina
členských států EU snížila objem rozvojové spolupráce s odvoláním na dopady finanční krize na národní
ekonomiky. Mezi tyto země patří i Německo a Itálie, dvě nejsilnější evropské ekonomiky, jejichž objemy
pomoci dosahují 0,35% a 0,16% ODA na HND.
Naopak Velká Británie a Belgie navzdory dopadům finanční krize navýšily výdaje na rozvojovou
spolupráci na 0,52%, resp. 0,55%, a tím splnily závazek Evropské unie pro rok 2010 ve výši 0,52 %
ODA/HNP. Některé země EU, konkrétně Lucembursko, Dánsko, Švédsko a Holandsko, si stanovily
ambicióznější cíle a už několik let poskytují pomoc vysoko nad závazkem 0,7%.
Z těchto údajů lze tedy soudit, že chybí spíše politická vůle než prostředky. Tak je tomu i v zemích střední
Evropy. Kromě Maďarska v roce 2009 všechny země snížily absolutní částku na zahraniční rozvojovou
spolupráci. V relativních číslech se krácení dotklo zejména Slovenska, které se tak dostalo na stejnou
úroveň jako Polsko (0,8%). Česká republika snížila objem ZRS o 25 miliónů USD, což se ale neprojevilo
při klesajícím HND na relativní částce, a tak i nadále zůstává se svými 0,12% na prvním místě mezi
středoevropskými zeměmi.
„Je pochopitelné, že v době pokračující finanční krize a krácení státního rozpočtu jsou výdaje na
rozvojovou spolupráci škrtány jako jedny z prvních. Ovšem Česká republika by společně s ostatními
zeměmi měla reagovat na krizi i v chudých zemích a měla by si stanovit jasný plán pro naplnění již
deklarovaných závazků. Žijeme v jedné globální vesnici. Pomáhejme tedy potřebným tam, kde to má
smysl, a to nejen tam, kam dohlédneme“ dodává Inka Píbilová z Českého fóra pro rozvojovou spolupráci.
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Členské státy EU se kolektivně zavázaly k postupnému zvyšování pomoci nejchudším zemím světa
u příležitosti konference OSN Financování pro rozvoj v roce 2002 a v rámci Evropského konsenzu o rozvoji
v roce 2005.
FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci je zájmové sdružení téměř 50 českých nestátních
neziskových organizací zabývajících se rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. Předsedou sdružení je
Šimon Pánek ze společnosti Člověk v tísni. FoRS je zakládajícím členem evropské konfederace
CONCORD. www.fors.cz
CONCORD je evropská nevládní konfederace reprezentující přes 1 600 humanitárních a rozvojových
nevládních organizací z EU, jež jsou podporovány miliony občanů v celé Evropě. CONCORD se snaží
ovlivňovat evropské politiky a pravidelně se angažuje v dialogu s evropskými institucemi a dalšími
organizacemi občanské společnosti. www.concordeurope.org
Statistiky OECD / ODA (Oficiální rozvojová spolupráce) za rok 2008:

http://www.oecd.org/document/35/0,3343,en_2649_34447_42458595_1_1_1_1,00.html
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Závazky EU:
EU 15 (staré členské
státy)
EU 12 (nové členské
státy)
Unie jako celek
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