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NÁVRHY 

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby 

do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. 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 ohledně možného používání rozpočtové podpory v zemích, kterým 

chybí demokratická kontrola, ať už proto, že nemají fungující parlamentní demokracii či 

svobodnou občanskou společnost a sdělovací prostředky, nebo proto, že jejich orgány 

dohledu nemají dostatečnou kapacitu; 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; 

2. lituje opakujících se případů nesouladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek 

v rámci výdajů Evropského rozvojového fondu1; zdůrazňuje, že se jedná o přetrvávající 

problém, na který Evropský účetní dvůr upozorňuje řadu let; vyzývá Komisi, aby tento 

problém řešila vzhledem k tomu, že by se mohl prohloubit vzhledem ke zrychleným 

veřejným zakázkám v rámci nouzového svěřenského fondu EU pro Afriku; 

3. vítá zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 11/2017 o svěřenském fondu EU 

Bêkou pro Středoafrickou republiku; uznává, že navzdory určitým nedostatkům je tento 

svěřenský fond slibným začátkem, a konstatuje, že zřízení fondu bylo rychlou reakcí 

na potřebu vytvořit vazbu mezi základní pomocí, obnovou a rozvojem; vyzývá Komisi, 

aby se řídila doporučením Účetního dvora a připravila pokyny pro výběr nástroje 

pomoci (svěřenský fond nebo jiný nástroj); je toho názoru, že tyto pokyny musí 

zohledňovat možná rizika a nevýhody spojené se svěřenskými fondy a smíšené 

zkušenosti, které byly dosud při jejich využívání získány; vyjadřuje politování nad tím, 

že svěřenský fond nezlepšil výrazně všeobecnou koordinaci dárců; 

4. očekává, že bude plně informován a že s ním budou vedeny konzultace v souvislosti 

s přezkumem 11. ERF v polovině období, který by měl zohlednit Agendu 2030 a nový 

Evropský konsensus o rozvoji, ale také by měl plně respektovat zásady účinnosti 

rozvoje, které byly opět potvrzeny na fóru na vysoké úrovni o globálním partnerství, 

které se konalo v Nairobi, zejména to, aby přijímající země přijaly samy odpovědnost 

za stanovené priority; 

5. zdůrazňuje, že s ohledem na nedostatek finančních prostředků potřebných ke splnění 

                                                 
1  Výroční zpráva o činnostech financovaných z osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského 

rozvojového fondu za rozpočtový rok 2016, Evropský účetní dvůr. 
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ambiciózních cílů v oblasti rozvoje by klíčovou úlohu mohl sehrát soukromý sektor; 

konstatuje, že kombinování zdrojů by mohlo být účinným nástrojem k zajištění dalších 

zdrojů, a to v případě, že bude řádně odůvodněno, jeho přidaná hodnota bude 

prokazatelná a bude v souladu se zásadami účinnosti rozvoje. 

6. 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; 

7. vyjadřuje znepokojení nad prohlášením Evropského účetního dvora1, 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. je znepokojen zjištěním Evropského účetního dvora, podle nějž není systém Unie pro 

certifikaci udržitelnosti biopaliv zcela spolehlivý2; 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, 

které certifikují, nevede k významným rizikům negativních socioekonomických 

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

špatným pracovním podmínkám pro zemědělce a zdravotním a bezpečnostním 

rizikům“, a proto žádá Komisi, aby se touto záležitostí zabývala. 

 

                                                 
1  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, EÚD, 2016. 
2  Zvláštní zpráva č. 18/2016: Systém EU pro certifikaci udržitelných biopaliv. 
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