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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. berie na vedomie, že Únia sa zameriava na dôležité otázky správneho finančného 
riadenia, a zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť prideľovanie finančných prostriedkov s 
cieľom podporiť dobrú správu vecí verejných, budovanie kapacít, demokraciu a právny 
štát v rozvojových krajinách;

2. víta, že platby rozpočtovej podpory financované z ERF v roku 2018 predstavovali 796 
miliónov EUR; naliehavo však žiada Komisiu, aby zrozumiteľnejšie hodnotila a 
vymedzila výsledky v oblasti rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť pomocou rozpočtovej 
podpory v každom prípade, a aby predovšetkým posilnila kontrolné mechanizmy 
týkajúce sa výsledkov prijímajúcich štátov v oblasti korupcie, dodržiavania ľudských 
práv, zásad právneho štátu a demokracie; 

3. domnieva sa, že návrh núdzového trustového fondu Európskej únie by mal mať 
jasnejšiu podobu a ciele; so znepokojením konštatuje, že zatiaľ čo príspevok Únie do 
trustového fondu Európskej únie pozostáva prevažne z prostriedkov oficiálnej 
rozvojovej pomoci (ODA), významná časť činností trustového fondu EÚ súvisí s 
riadením migrácie a kontrolou hraníc; zdôrazňuje, že ústredným bodom tvorby 
projektov trustového fondu Európskej únie musia byť ľudské práva a že tieto projekty 
musia prispievať k uplatňovaniu ľudských práv v dotknutých krajinách; je presvedčený, 
že GR DEVCO sa bude riadiť odporúčaniami uvedenými v osobitnej správe Dvora 
audítorov č. 32/2018;

4. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila zviditeľnenie Únie pri projektoch financovaných z 
prostriedkov ERF a riadených medzinárodnými organizáciami a rozvojovými 
agentúrami; pripomína povinnosť medzinárodných organizácií postúpiť Dvoru 
audítorov na jeho žiadosť všetky dokumenty alebo informácie potrebné na plnenie jeho 
úloh stanovených v ZFEÚ; opätovne vyzýva Komisiu, aby monitorovala dodržiavanie 
tejto povinnosti zo strany medzinárodných organizácií, aby sa predišlo ďalším 
zlyhaniam, ako tým, ku ktorým došlo pri nedávnom audite projektu zásobovania vodou 
a sanitácie v Mozambiku;

5  víta návrh Komisie začleniť ERF do rozpočtu v rámci Nástroja susedstva a rozvojovej a 
medzinárodnej spolupráce (NDICI);
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