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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. zwraca uwagę na fakt, że Unia koncentruje się na poważnych kwestiach związanych z 
należytym zarządzaniem finansami i podkreśla znaczenie zwiększenia przydziału 
środków mających na celu wspieranie dobrych rządów, budowanie zdolności, 
demokracji i praworządności w krajach rozwijających się;

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że płatności w ramach wsparcia budżetowego 
finansowane z EFR w 2018 r. wyniosły 796 mln EUR; apeluje jednak do Komisji, aby 
w każdym przypadku jaśniej oceniała i określała wyniki w zakresie rozwoju, które mają 
zostać osiągnięte dzięki wsparciu budżetowemu oraz aby przede wszystkim wzmocniła 
mechanizmy kontrolne dotyczące działań państw będących beneficjentami w zakresie 
korupcji, poszanowania praw człowieka, praworządności i demokracji; 

3. uważa, że struktura kryzysowego funduszu powierniczego UE (EUTF) powinna mieć 
bardziej przejrzysty kształt i bardziej przejrzyste cele; z niepokojem zauważa, że choć 
wkład Unii w EUTF obejmuje głównie środki oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA), 
znaczna część działań w ramach tego funduszu jest związana z zarządzaniem 
migracjami i kontrolą granic; podkreśla, że prawa człowieka muszą być centralnym 
elementem w planowaniu projektów realizowanych ze środków EUTF oraz że projekty 
te muszą przyczyniać się do likwidacji ubóstwa i propagowania praw człowieka w 
objętych nimi krajach; jest przekonany, że DG DEVCO zastosuje się do zaleceń 
zawartych w sprawozdaniu specjalnym Trybunału Obrachunkowego nr 32/2018;

4. wzywa Komisję, by zapewniła odpowiednie wyeksponowanie Unii w projektach 
finansowanych z EFR i zarządzanych przez organizacje międzynarodowe i agencje 
rozwoju; przypomina, że organizacje międzynarodowe są zobowiązane do 
przekazywania Trybunałowi Obrachunkowemu, na jego wniosek, wszelkich 
dokumentów lub informacji niezbędnych do wykonywania jego zadań zgodnie z 
postanowieniami TFUE; ponownie wzywa Komisję, aby monitorowała przestrzeganie 
tego obowiązku przez organizacje międzynarodowe w celu uniknięcia dalszych 
uchybień, jak to miało miejsce podczas niedawnej kontroli projektu dotyczącego dostaw 
wody i poprawy warunków sanitarnych w Mozambiku;

5 z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, by włączyć EFR do budżetu w ramach 
przyszłego Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej 
(ISWMR).
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