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NÁVRHY 

Výbor pro rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu 

usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá zvláštní zprávu Evropského účetního dvora (dále jen „Účetní dvůr“) č. 33/2016 

o mechanismu civilní ochrany Unie (UCPM); zdůrazňuje, že Účetní dvůr dospěl 

k závěru, že činnost Komise jako koordinátora byla obecně účinná, což prokázala při 

záplavách v Bosně a Hercegovině (2014), propuknutí epidemie viru Ebola v západní 

Africe (2014–2016) a zemětřesení v Nepálu (2015); vyzývá Komisi, aby se řídila 

doporučeními Účetního dvora a dále zlepšila fungování mechanismu UCPM; 

2. vyzdvihuje kladná zjištění, k nimž dospěla zvláštní zpráva Účetního dvora č. 30/2016 

o účinnosti podpory EU určené pro prioritní odvětví v Hondurasu a zvláštní zpráva 

č. 3/2017 o pomoci EU Tunisku; zdůrazňuje, že podle posouzení Účetního dvora a 

v souladu s předchozími zvláštními zprávami o výdajích Unie v oblasti rozvoje jsou 

unijní prostředky poskytovány obecně správným způsobem, což je důkazem vysoké 

kvality vynakládání prostředků na rozvoj ze strany Unie; poukazuje na to, že tyto 

výsledky jsou v příkrém rozporu s jinými oblastmi politiky, jako jsou výdaje na vnější 

rozměr migrace, kde jsou zjištění mnohem negativnější1; 

3. konstatuje, že podle zvláštní zprávy Účetního dvora č. 9/2017 o podpoře EU na boj 

proti obchodování s lidmi v jižní a jihovýchodní Asii podporovala Unie boj proti 

obchodování s lidmi v tomto regionu s částečnou účinností, přestože nelze jednoznačně 

stanovit, do jaké míry bylo zlepšení situace výsledkem opatření Unie; zdůrazňuje, že 

s žádnou ze zemí tohoto regionu nebylo uzavřeno partnerství v oblasti boje proti 

obchodování s lidmi; konstatuje, že ačkoli většina projektů přináší pozitivní výsledky, 

jsou tyto výsledky zřídka udržitelné; vyjadřuje politování nad nedostatečnou 

odpovědností a angažovaností na vnitrostátní úrovni; vyjadřuje znepokojení 

v souvislosti s nestálostí dosažených výsledků; 

4. jako povzbuzující vnímá pozitivní závěry zvláštní zprávy Účetního dvora č. 11/2017 

o svěřenském fondu EU Bêkou pro Středoafrickou republiku, který reaguje na potřeby 

v oblasti okamžité pomoci a obnovy a propojuje tuto reakci s rozvojem; poukazuje na 

zásadní rozdíl mezi svěřenskými fondy tohoto typu a svěřenským fondem pro Afriku; 

podporuje doporučení, aby byly vypracovány pokyny pro výběr nástroje pomoci, 

a zdůrazňuje, že tyto pokyny musí zohledňovat možná rizika a nevýhody spojené se 

svěřenskými fondy a smíšené zkušenosti, které byly dosud při jejich využívání získány; 

vyzývá Komisi, aby prostřednictvím podrobných a pravidelných zpráv zajistila účinné 

mechanismy parlamentní kontroly zaměřené na provádění tohoto fondu; 

5. je velmi znepokojen tím, že ve svých nedávných návrzích má Komise v otázce 

způsobilých výdajů v rámci oficiální rozvojové pomoci a zemí způsobilých využívat 

financování v rámci nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI) zřetelný sklon opomíjet 

                                                 
1  Zvláštní zpráva č. 9/2016: Výdaje v zemích jižního Středomoří a východního sousedství na vnější rozměr 

migrace do roku 2014. 



 

PE612.390v02-00 4/7 AD\1143525CS.docx 

CS 

právně závazná ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 233/20141; 

připomíná, že legalita výdajů Unie je jednou z hlavních zásad řádného finančního řízení 

a že politická hlediska by neměla převážit nad jasně formulovanými právními předpisy; 

připomíná, že nástroj pro rozvojovou spolupráci je v první řadě koncipován jako nástroj 

boje proti chudobě; 

6. podporuje použití rozpočtové podpory, ale naléhavě žádá Komisi, aby lépe definovala 

a jasně posoudila výsledky rozvoje, kterých má být v jednotlivých případech dosaženo, 

a především aby posílila kontrolní mechanismy týkající se chování přijímajících států 

v oblasti korupce, dodržování lidských práv, právního státu a demokracie; vyjadřuje 

hluboké znepokojení nad tím, že rozpočtové podpory může být využíváno v zemích, 

kde chybí demokratický dohled, ať už proto, že v nich neexistuje fungující parlamentní 

demokracie či svobodná občanská společnost a svobodné sdělovací prostředky, nebo 

proto, že orgány dohledu nemají potřebné kapacity; bere na vědomí zvláštní zprávu 

Účetního dvora č. 35/2016 o využívání rozpočtové podpory ke zlepšení mobilizace 

domácích příjmů v subsaharské Africe, v níž došel k závěru, že následné zprávy Komise 

nejsou dostatečně podrobné a neřídí se jejími vlastními pokyny, že Komise v mnoha 

případech neprovedla hodnocení daňových výjimek a nezákonných daňových toků 

a nezabývala se odpovídajícím způsobem těžebními dividendami a tím, zda byly 

zaplaceny poplatky za přístup k přírodním zdrojům; vyjadřuje znepokojení v souvislosti 

s tím, že Komise využívá mobilizaci domácích příjmů v nízké míře a že ne vždy 

používá její podmínky v dohodách o rozpočtové podpoře; 

7. vyjadřuje znepokojení nad prohlášením Účetního dvora2, podle něhož existuje vážné 

riziko, že Unie nesplní svůj cíl, jímž je začlenit otázku změny klimatu do celkového 

rozpočtu Unie, a že nebude splněn cíl vynaložit 20 % jejích výdajů na opatření v oblasti 

klimatu; 

8. vyjadřuje obavy v souvislosti s tím, že Účetní dvůr shledal evropský systém certifikace 

pro udržitelnost biopaliv ne zcela spolehlivým3; zdůrazňuje potenciálně negativní 

dopady na rozvojové země vzhledem k tomu, že podle prohlášení Účetního dvora 

„Komise […] od nepovinných režimů nevyžadovala, aby ověřovaly, že výroba biopaliv, 

která certifikují, nevede ke vzniku významného rizika negativních socio-ekonomických 

dopadů, například sporům ohledně pozemkového vlastnictví, nucené/dětské práci, 

špatným pracovním podmínkám zemědělců a zdravotním a bezpečnostním rizikům“, 

a žádá, aby se Komise tímto problémem zabývala; 

9. upozorňuje na zjištění, k nimž dospěl Účetní dvůr ve své zvláštní zprávě č. 8/2017 

o kontrole rybolovu v EU, a vyjadřuje politování nad nedostatky, které byly odhaleny; 

zdůrazňuje, že vykazované úlovky jsou fakticky nižší než ve skutečnosti, což může mít 

závažné důsledky pro stav rybích populací ve vodách rozvojových zemí; naléhavě 

vyzývá členské státy, aby v plném rozsahu provedly nařízení Rady (ES) č. 1224/20094; 

                                                 
1  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční 

nástroj pro rozvojovou spolupráci (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 44). 
2  Zvláštní zpráva č. 31/2016: Alespoň pětina rozpočtu EU by měla být vynaložena na opatření v oblasti klimatu: 

na tomto cíli se ambiciózně pracuje, ale existuje vážné riziko, že nebude splněn. 
3  Zvláštní zpráva č. 18/ 2016: Systém EU pro certifikaci udržitelných biopaliv. 
4  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k 

zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, 
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10. očekává, že bude plně informován a že s ním budou vedeny konzultace v souvislosti 

s přezkumem nástroje pro rozvojovou spolupráci v polovině období, který by měl 

zohlednit Agendu 2030 a nový Evropský konsensus o rozvoji; 

11. připomíná společný závazek EU zvýšit oficiální rozvojovou pomoc EU a jejích 

členských států na 0,7 % jejich hrubého národního důchodu. 

12. vyzývá Komisi, aby uplatnila přístup k rozvoji založený na pobídkách, a to tím, že 

zavede zásadu více za více, podle níž se větší podpora poskytuje těm partnerům, kteří 

dosahují lepších výsledků, a vzala si za vzor evropskou politiku sousedství; domnívá se, 

že čím více a rychleji určitá země postupuje v interních reformách s cílem vybudovat 

a upevnit demokratické instituce, vymýtit korupci a dodržovat lidská práva a právní stát, 

tím více podpory by měla získat od Unie; zdůrazňuje, že tento přístup „pozitivní 

podmíněnosti“ doprovázený silným zaměřením na financování menších projektů pro 

venkovské komunity může přinést skutečnou změnu a zaručit, že finanční prostředky 

daňových poplatníků Unie budou vynaloženy udržitelněji; na druhé straně důrazně 

odsuzuje veškeré pokusy podmínit pomoc ochranou hranic; 

                                                                                                                                                         
(ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, 

(ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 

2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1). 
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