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NÁVRHY

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

1. bere na vědomí, že Evropský účetní dvůr (EÚD) za rok 2017 nevypočítal odhadovanou 
míru chyb pro výdaje v rámci okruhu 4; zdůrazňuje, že důkladný a nezávislý audit 
finančních transakcí v rámci kapitoly „Globální Evropa“ vyžaduje reprezentativní 
velikost vzorku, a vyzývá k urychlenému řešení této otázky s cílem umožnit lepší 
kontrolu využívání prostředků EU ze strany Evropského parlamentu;

2. vítá skutečnost, že EÚD ve své zprávě za rok 2017 hodnotí vedle správnosti operací 
také aspekty výkonnosti; plně podporuje všechna doporučení, která EÚD zformuloval 
na základě 56 vybraných transakcí; vítá připravenost Komise převzít tato doporučení a 
vyzývá k jejich urychlenému uplatňování;

3. vítá zvláštní zprávu EÚD 22/2017 o volebních pozorovatelských misích EU a úsilí 
Komise a Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) vynaložené na zajištění rychlého 
a plného uplatňování doporučení obsažených v této zprávě; zdůrazňuje, že je důležité 
pokračovat ve zlepšování racionalizace, transparentnosti a řádného finančního řízení 
spolu s lepším rozpočtovým plánováním výdajů na jednotlivé volební pozorovatelské 
mise, zejména pokud jde o opakující se zadávání zakázek poskytovatelům služeb; 
vybízí Komisi, aby podporovala větší konkurenci mezi poskytovateli služeb jako 
způsob, jak dosáhnout snížení nákladů; vyzývá Komisi a ESVČ, aby zahájily proces 
reflexe o tom, jak dále posilovat účelnost a účinnost tohoto přístupu; v souladu se 
zjištěními zvláštní zprávy zdůrazňuje význam zdrojů, jež jsou nezbytné k zajištění 
centrálního přehledu o doporučeních volebních pozorovatelských misí EU, včetně 
depozitáře, a systematického posuzování stavu jejich uplatňování;

4. je znepokojen nedostatečnou viditelností sdružených finančních prostředků EU 
určených na projekty; naléhavě vyzývá Komisi, aby zvýšila viditelnost a posílila 
doplňkovost činností jednotlivých nástrojů;

5. domnívá se, že je třeba posílit správní kapacity přistupujících zemí; vyzývá k trvalému 
úsilí o vyřešení nedostatků v nepřímém řízení fondů EU v některých přijímajících 
zemích, pokud jde o nástroj předvstupní pomoci (NPP), v kombinaci s větší přísností při 
poskytování rozpočtové podpory partnerským zemím EU; se znepokojením konstatuje, 
že fondy NPP pro Turecko se prakticky nezabývají základními hodnotami včetně 
svobody tisku a nestrannosti justice a že Komise jen málo využívá zásadu podmíněnosti 
na podporu reforem v prioritních odvětvích v Turecku, kde byl pokrok v oblasti 
demokracie a právního státu nedostatečný; zdůrazňuje, že je důležité přesměrovávat 
finanční prostředky do občanské společnosti a více využívat přímého řízení; žádá 
Komisi, aby prováděla všechna doporučení EÚD ohledně nástroje pro uprchlíky v 
Turecku, zejména pokud jde o lepší monitorování a vykazování projektů finanční 
pomoci a zlepšování provozního prostředí pro (mezinárodní) nevládní organizace ve 
spolupráci s tureckými orgány, a aby zajišťovala, že finanční prostředky budou skutečně 
zaměřeny na projekty pro uprchlíky a nebudou využívány k jiným účelům; vyzývá 
Komisi, aby pravidelně podávala rozpočtovému orgánu zprávy o souladu 
financovaných činností s příslušným právním základem;
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6. vítá zvláštní zprávu EÚD č. 3/2017 „Pomoc EU Tunisku“ a její zjištění, že pomoc EU 
významně přispěla k demokratickému přechodu a ekonomické stabilitě země; vyzývá 
Komisi, aby nadále zlepšovala zaměření podpory EU v souladu s doporučeními 
obsaženými v této zprávě;

7. bere na vědomí zveřejnění zvláštní zprávy EÚD č. 20/2018: „Africká struktura pro mír 
a bezpečnost: nutnost změnit zaměření podpory EU“; vyzývá k urychlenému přijetí 
opatření k řešení nedostatků zjištěných v této zprávě, včetně potřeby znovu zaměřit 
pomoc EU na opatření v oblasti budování kapacit namísto podpory provozních nákladů, 
vycházet při intervencích důsledně z výsledků, zkrátit prodlevy při uzavírání smluv a 
zpětném financování, zlepšit monitorování a soudržně využívat finanční nástroje.
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