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NÁVRHY

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

1. oceňuje EU za úspěšné spuštění evropského investičního plánu a Evropského fondu pro 
udržitelný rozvoj, které ještě podtrhlo schválení 28 záručních nástrojů v celkové 
hodnotě záruk 54 miliardy EUR do listopadu 2018, přičemž se očekává, že se podaří 
uvolnit investice v celkové výši 17,5 miliardy EUR; zdůrazňuje, že prozatím neexistuje 
žádné hodnocení výsledků provádění a že jakékoliv závěry ohledně rozšíření oblasti 
působnosti a prostředků jsou předčasné; upozorňuje na zjištění hodnocení 11. ERF v 
polovině období, podle nějž kombinování zdrojů financování zajistí další zdroje jen v 
50 % případů; vyjadřuje tudíž politování nad tím, že Komise navrhla pro budoucí 
období financování 2021–2027 na kombinované financování více prostředků;

2. vítá začlenění ERF do rozpočtu uvedené v návrhu Komise týkajícím se budoucího 
nástroje EU pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci;

3. poukazuje na velmi negativní zjištění Evropského účetního dvora ohledně partnerství 
veřejného a soukromého sektoru1 (PPP) a jeho doporučení „nepodporovat intenzivnější 
a rozšířenější využívání PPP“ v EU; vyzývá Komisi, aby toto doporučení plně 
zohlednila při řešení otázek PPP v rozvojových zemích, v nichž je vytvoření prostředí 
pro úspěšné provádění PPP ještě obtížnější než v Unii;

4. je znepokojen zjištěními hodnocení 11. ERF v polovině období, podle nichž „existuje 
skutečná hrozba, že ERF bude nucen reagovat na programy, které ho vzdalují od jeho 
primárního cíle zmírnění chudoby a které je obtížné sladit se základními hodnotami 
ERF a ohrožují to, co dobře funguje“, že „navzdory konzultacím se při programových 
rozhodnutích zřídka zohlednily názory vlád a organizací občanské společnosti (s 
několika významnými výjimkami, jako je například oblast Tichomoří)“ a že „program 
11. ERF tak využíval přístup shora dolů k uplatnění zásady soustředění, ale na úkor 
hlavní zásady partnerství dle dohody z Cotonou“; vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise tato zjištění dosud zcela ignorovala;

5. připomíná hlavní zjištění zvláštní zprávy Účetního dvora týkající se svěřenského fondu 
Bêkou, mj. to, že vytvoření fondu bylo vhodné pro podmínky ve Středoafrické republice 
a že jeho působení bylo pozitivní; zdůrazňuje, že toto posouzení se do značné míry 
projevilo i ve zjištěních delegace ad hoc Výboru pro rozvoj vyslané do Středoafrické 
republiky v únoru 2018 a že delegace dospěla k závěru, že „tento fond může náležitě 
uspokojit potřeby na přechodu mezi obnovou, zajišťováním živobytí a rozvojem v 
dlouhodobějším horizontu“; připomíná, že tento fond byl zřízen jako nouzový 
svěřenský fond EU na dobu 60 měsíců, takže jeho platnost skončí v červenci 2019, a že 
jeho prodloužení by bylo podle všeho prospěšné, bude však vyžadovat souhlas 
Evropského parlamentu;

6. bere na vědomí výsledky nouzového svěřenského fondu EU pro Afriku; připomíná 

                                               
1 Zvláštní zpráva č. 9/2018: Partnerství veřejného a soukromého sektoru v EU: rozšířené nedostatky a omezené 
přínosy.
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však, že finanční prostředky na tento fond pocházející z rozpočtových položek na rozvoj 
nesmí být používány na bezpečnostní opatření, která ohrožují práva migrantů; 
připomíná, že hlavními cíli rozvojové spolupráce EU musí být vymýcení chudoby a 
udržitelný rozvoj; zdůrazňuje, že projekty v rámci tohoto fondu musí mít jako základ 
programu lidská práva a musí přispívat k prosazování lidských práv v dotčených 
zemích; důrazně doporučuje, aby byla v rámci programů tohoto fondu prosazována 
rovnost mezi ženami a muži, posilování postavení žen a ochrana nejzranitelnějších 
osob, např. dětí a osob se zdravotním postižením;

7. bere na vědomí řadu obav, které Evropský účetní dvůr1 a autoři hodnocení 11. ERF v 
polovině období zmínili v souvislosti s prováděním nouzového svěřenského fondu EU 
pro Afriku; 

 z hlediska provádění projektů měl tento fond v porovnání s tradiční rozvojovou 
pomocí jen omezený vliv na urychlení procesu;

 jsou obavy ohledně pravděpodobné efektivity a udržitelnosti projektů v rámci 
tohoto fondu a schopnosti Unie úzce monitorovat jejich provádění;

 části fondu určené pro severní Afriku a Africký roh nemají žádná doložená 
kritéria pro výběr projektových návrhů;

 byly zjištěny závažné nedostatky v měření výkonnosti;

 neexistoval žádný specifický rámec pro posouzení rizika;

domnívá se, že s ohledem na tato zjištění je přidaná hodnota nouzového svěřenského fondu 
EU pro Afriku velmi pochybná;

8. vyjadřuje politování nad tím, že výdaje zaznamenané v roce 2017 pro osmý, devátý, 
desátý a jedenáctý ERF jsou ve významném rozsahu zatíženy chybami a že míra chyb 
narozdíl od výdajů souhrnného rozpočtu EU roste; zdůrazňuje, že chyby se objevují 
převážně v operacích týkajících se projektů prováděných mezinárodními organizacemi a 
agenturami členských států pro spolupráci a že u zkoumaných operací tohoto druhu 
obsahovalo 36 % z nich vyčíslitelné chyby, což je obrovské množství; naléhavě žádá 
Komisi, aby v reakci na tato zjištění vypracovala podrobná vysvětlení a také předložila 
Evropskému parlamentu jasný plán obsahující nezbytné kroky k nápravě této vážně 
znepokojivé situace;

9. vyjadřuje politování nad tím, že od roku 2012 muselo GŘ DEVCO v každé výroční 
zprávě o činnosti vznést výhradu, pokud jde o správnost uskutečněných operací, což 
ukazuje na závažné nedostatky v oblasti vnitřního řízení;

10. upozorňuje na negativní zjištění Účetního dvora v oblasti podpory EU pro bezpečnost 
Afriky, která je často financována prostřednictvím ERF;

 posilování kapacity interních bezpečnostních sil v Nigeru a Mali je pomalé a 

                                               
1 Zvláštní zpráva č. 32/2018.
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panují vážné obavy ohledně vlastní odpovědnosti a udržitelnosti1

 podpora EU poskytovaná africké struktuře pro mír a bezpečnost má velmi nízký 
efekt2.

rovněž upozorňuje na vážné riziko, že podpora EU prostřednictvím Afrického mírového 
projektu pro burundské vojáky účastnící se mise AMISOM nepřímo financuje 
burundský režim, na nějž byly uvaleny sankce EU; připomíná, že po několik let 
vyjadřovalo GŘ DEVCO výhrady k výdajům na podporu Afrického mírového projektu;

11. v této souvislosti se domnívá, že stále větší zaměření EU na vazbu mezi bezpečností a 
rozvojem vyvolává závažné problémy v souvislosti s řádným finančním řízením, a žádá 
Komisi a ESVČ, aby ve věci podpory EU pro bezpečnost Afriky uplatňovaly mnohem 
obezřetnější přístup;

12. vyjadřuje značné znepokojení nad tím, že v letech 2016, 2017 a 2018 byl hlad v 
celosvětovém měřítku na vzestupu, 820 milionů lidí nyní trpí chronickou podvýživou, a 
současně se poměr oficiální rozvojové pomoci od EU a jejích členských států na 
zajišťování potravin a výživy snížil ze zhruba 8 % v roce 2014 na 6 % v roce 2016 a 
rozpočtové závazky na zajišťování potravin v rámci nástrojů spravovaných Komisí v 
roce 2017 výrazně poklesly;

13. konstatuje, že v roce 2017 Komise podepsala s agenturami OSN smlouvy na příspěvky 
z ERF v hodnotě přes 411 milionů EUR, přičemž mezi největší příjemce patřil 
Rozvojový program OSN (166,33 milionu EUR), FAO (152,86 milionu EUR) a 
UNICEF (98,44 milionu EUR), a smlouvy se Světovou bankou v hodnotě 92 milionů 
EUR;

14. zdůrazňuje, že vzhledem k významné úloze, kterou hraje Spojené království v oblasti 
rozvoje, by měly Unie a Spojené království po vystoupení Spojeného království 
udržovat úzké vazby, aby se omezily následné ztráty;

15. opakuje, že má značné výhrady proti tomu, že Komise v roce 2017 předložila a výbor 
ERF přijal národní orientační plán pro Eritreu a roční akční program, aniž by měly 
přesvědčivé důkazy o reformách nebo o zlepšení stavu dodržování lidských práv v 
Eritreji; připomíná závazek Komise a vysoké představitelky pravidelně informovat 
Parlament o vývoji v tomto směru;

16. naléhavě žádá Komisi, aby lépe vymezila 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 

                                               
1 Zvláštní zpráva č. 15/2018 – Posilování kapacity interních bezpečnostních sil v Nigeru a Mali: pouze 
omezený a pomalý pokrok.
2 Zvláštní zpráva č. 20/2018: Africká struktura pro mír a bezpečnost: nutnost změnit zaměření podpory 
EU.
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dostatečnou kapacitu;

17. vzhledem ke změně způsobů poskytování pomoci od přímých grantů ke svěřenským 
fondům a kombinovanému financování, a to i prostřednictvím Evropského fondu pro 
udržitelný rozvoj, vyzývá Radu, Komisi a Evropskou investiční banku, aby s 
Evropským parlamentem uzavřely interinstitucionální dohodu o transparentnosti, 
zodpovědnosti a parlamentní kontrole na základě zásad politiky stanovených v novém 
Evropském konsenzu o rozvoji;

18. vítá proces jednání o nástupnické dohodě po dohodě z Cotonou s cílem zachovat rámec 
AKT–EU;

19. zdůrazňuje, že je velmi důležité podporovat mikropodniky a malé a střední podniky, a 
vyzývá zejména k vytváření místních řešení pro lepší přístup k finančním prostředkům a 
další posilování systému půjček a záruk na mikrofinancování;

20. vyzývá k rozšíření programu „Erasmus pro mladé podnikatele“ mimo Evropu, zejména 
do rozvojových zemích, a k současnému poskytnutí nezbytných finančních prostředků;

21. vítá doporučení Evropského účetního dvora ohledně zlepšení transparentnosti 
finančních prostředků EU používaných nevládními organizacemi, která byla zveřejněna 
ve zvláštní zprávě č. 35/2018, v níž EÚD mimo jiné doporučuje, aby Komise uváděla 
spolehlivější informace o nevládních organizacích ve svém účetním systému a aby 
zlepšila sběr informací o finančních prostředcích používaných nevládními 
organizacemi; vyzývá proto Komisi, aby tyto návrhy provedla do konce svého 
stávajícího mandátu;

22. vyzývá k uplatnění přístupu k rozvoji založeného na pobídkách, a to zavedením zásady 
„více za více“, podle níž se větší podpora poskytuje těm partnerům, kteří dosahují 
lepších výsledků, přičemž vzorem by měla být evropská politika sousedství; domnívá 
se, že čím více a rychleji určitá země postupuje při vnitřních reformách s cílem 
vybudovat a upevnit demokratické instituce, dodržovat lidská práva a právní stát, tím 
více podpory by měla od Unie získat;

23. uznává, že žádná země se nikdy nerozvíjela bez toho, že by se zapojila do dalších 
obchodních vztahů se svými sousedy a zbytkem světa; dále podporuje financování 
činností souvisejících s pomocí na podporu obchodu s cílem umožnit rozvojovým 
zemím, aby se do budoucna mohly více podílet na globálních hodnotových řetězcích; v 
této souvislosti zdůrazňuje rostoucí význam digitální konektivity s cílem dosáhnout 
vyváženějšího rozdělení přínosů globalizace ve prospěch rozvojových zemí;

24. zdůrazňuje, že je důležité zvýšit přidělování finančních prostředků určených na podporu 
řádné správy věcí veřejných, demokracie a právního státu v rozvojových zemích s cílem 
podporovat zodpovědné a transparentní instituce, budování kapacit a podporovat 
participativní rozhodování a přístup veřejnosti k informacím;

25. zdůrazňuje význam zajištění čisté vody a výstavby dalších zařízení na čištění odpadních 
vod;

26. upozorňuje na rozsah a důsledky energetické chudoby v rozvojových zemích a na velké 
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zapojení Unie do úsilí zaměřeného na zmírnění této chudoby; zdůrazňuje, že je 
nezbytné, aby vlády a zúčastněné subjekty v daných zemích společně vynakládaly 
zvýšené úsilí ke snížení energetické chudoby.
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