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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o rozpočtové kontrole humanitární pomoci EU řízené generálním ředitelstvím pro 
humanitární pomoc a civilní ochranu (GŘ ECHO)
(2011/2073(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 214 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), který je věnován 
humanitární pomoci,

– s ohledem na finanční nařízení1 a prováděcí pravidla k tomuto nařízení2,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 20. června 1996 o humanitární 
pomoci3,

– s ohledem na svá předchozí usnesení ze dne 26. září 2011 o sdělení „Na cestě k důraznější 
evropské reakci na katastrofy: úloha civilní ochrany a humanitární pomoci“4, ze dne 
19. ledna 2011 „o situaci na Haiti rok po zemětřesení:  humanitární pomoc a obnova“5, 
ze dne 10. února 2010 „o nedávném zemětřesení na Haiti“6, ze dne 18. ledna 2011 
„o provádění Evropského konsensu o humanitární pomoci: hodnocení Akčního plánu 
v polovině období a další postup“7,

– s ohledem na své usnesení o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské 
unie na rozpočtový rok 2008 ze dne 5. května 20108 a na rozpočtový rok 2009 ze dne 
10. května 20109,

– s ohledem na výroční zprávu Evropského účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový 
rok 200810 a rozpočtový rok 200911spolu s odpověďmi orgánů,

– s ohledem na zvláštní zprávy Evropského účetního dvora č. 3/2006 „o humanitární 
pomoci Evropské komise v reakci na cunami“, č. 6/2008 „o pomoci na obnovu poskytnuté 
Evropskou komisí po cunami a po hurikánu Mitch“, č. 15/2009 nazvanou „Pomoc EU 
prováděná organizacemi OSN:  rozhodování a monitorování“ a č. 3/2011 s názvem 
„Efektivnost a účelnost příspěvků EU poskytovaných prostřednictvím organizací OSN v 
zemích zasažených konfliktem“,

– s ohledem na výroční zprávy a výroční zprávy o činnosti za rozpočtový rok 2009 a 2010 

                                               
1 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
2 Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.
3 Úř. věst. L 163, 2.7.1996, s. 1.
4 Přijaté texty, P7_TA-PROV(2011)0404.
5 Přijaté texty, P7_TA-PROV(2011)0018.
6 Přijaté texty, P7_TA(2010)0015.
7 Přijaté texty, P7_TA(2011)0005.
8 Úř. věst. L 252, 25.9.2010, s. 1.
9 Přijaté texty, P7_TA-PROV(2011)0194.
10 Úř. věst. C 269, 10.11.2009, s. 1.
11 Úř. věst. C 303, 9.11.2010, s. 1.
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generálního ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu (GŘ ECHO) a jejich 
přílohy,

– s ohledem na výroční zprávu o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 
(KOM(2011)0138) a na pracovní dokument útvarů Komise k nim připojený 
(SEK(2011)0398), 

– s ohledem na výroční zprávu o politice Evropské unie v oblasti humanitární pomoci 
a civilní ochrany a o jejím provádění v roce 2010 (KOM(2011)0138) a na pracovní 
dokument útvarů Komise (SEK(2011)0398),

– s ohledem na finanční a správní rámcovou dohodu (FAFA) mezi Evropskou komisí 
a Organizací spojených národů;

– s ohledem na rámcovou dohodu o partnerství mezi Komisí a humanitárními organizacemi 
(FPA);

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro rozvoj 
(A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že počet, četnost, rozsah a závažnost humanitárních katastrof 
dramaticky vzrostly a že tyto katastrofy zasahují více oblastí světa;

B. vzhledem k tomu, že z vedoucí úlohy EU v oblasti světové humanitární pomoci, většího 
množství a četnosti zásahů v rámci i mimo EU, které jsou v současné době ztíženy 
omezováním rozpočtů, vyplývá, jak je důležité, aby řádné finanční řízení probíhalo podle 
zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti;

C. vzhledem k tomu, že obrovské katastrofy na Haiti a v Pákistánu znovu ukázaly, že 
nástroje EU, které lze použít k reakci na katastrofy, je nezbytné zdokonalit po stránce 
jejich účelnosti, rychlosti a koordinace;

Efektivnost a účelnost systému kontroly, sledování a dohledu uplatňovaného GŘ ECHO

1. upozorňuje na odhodlání GŘ ECHO a jeho opatření, která přijalo za účelem zvýšení 
efektivnosti a účelnosti humanitární pomoci EU;

2. připomíná stanovisko, jež ve svých výročních zprávách zaujal Evropský účetní dvůr a 
podle něhož jsou veškeré předběžné kontroly, systémy sledování a dohledu, audity ex-post 
a funkce interního auditu GŘ ECHO hodnoceny jako celkově účinné; zdůrazňuje ovšem, 
že ve všech těchto aspektech je ještě prostor pro další zlepšení;

Partneři rámcové dohody o partnerství (FPA):  nevládní organizace

3. podotýká, že vztahy mezi ředitelstvím ECHO a jeho partnerskými nevládními 
organizacemi upravuje FPA, zatímco plnění rozpočtu je uskutečňováno metodou přímého 
centralizovaného řízení;
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4. vítá větší flexibilitu a efektivnost, již oproti FPA z roku 2005 umožňuje FPA z roku 2008, 
a to například přístup, který se zaměřuje více na výsledky, zavedení mechanismů kontroly 
zásahů („A controls“) a předběžného hodnocení postupů („P controls“) či zjednodušení 
a omezení nejasností díky vytvořeným pokynům; vyzývá Komisi, aby i nadále 
zdokonalovala opatření pro zlepšení efektivnosti spolupráce s partnery FPA 
prostřednictvím nadcházející FPA 2012; zdůrazňuje, že zlepšení účinnosti spolupráce 
a snížení nadměrné administrativní zátěže současně zajistí vysokou míru odpovědnosti 
a transparentnosti;

5. vyzývá Komisi, aby zlepšila metody a způsoby vyhodnocování skutečnosti, zda je 
potenciální partner způsobilý pro FPA či nikoli; připomíná, že zkušenosti z období před 
podepsáním FPA z roku 2008 ukazují, že úvodní hodnocení ve prospěch partnerů 
podléhajících mechanismu kontroly P, jenž se zakládá na spolehlivosti jejich systémů 
vnitřní kontroly a na jejich finanční spolehlivosti, bylo příliš optimistické; připomíná, že 
na základě výsledků posouzení podle FPA 2008 musela být řada partnerů zařazena níže, 
tj. do skupiny A, tedy skupiny podléhající mechanismu kontroly A;

6. vyzývá Komisi, aby zajistila, že partneři se budou včas zabývat slabými stránkami 
odhalenými při pravidelných auditech jejich systémů, a že budou přijata nezbytná 
opatření, v případě že tak neučiní; připomíná, že externí auditoři musí neustále pracovat 
na zlepšování kvality svých doporučení určených partnerům a zohledňovat specifické 
struktury partnerů s cílem zajistit, aby partneři tato doporučení přijali a prováděli je;

7. věří, že díky auditu a mechanismům sledování na místě je uplatňována větší odpovědnost, 
pokud jde o vyhodnocování efektivnosti a účelnosti partnerů FPA, než je tomu v případě 
partnerů z OSN;

Mezinárodní organizace, OSN

8. upozorňuje na skutečnost, že vztahy mezi ředitelstvím ECHO a jeho partnery z OSN 
upravuje finanční a správní rámcová dohoda (FAFA), zatímco vztahy s organizacemi 
sdruženými kolem Červeného kříže a s Mezinárodní organizací pro migraci upravuje FPA 
pro mezinárodní organizace; připomíná, že v obou případech byla pro plnění rozpočtu 
uplatněna metoda společného řízení;

9. zdůrazňuje, že podmínky kontroly finančních prostředků EU, její provádění a další 
postupy trpí v rámci společného řízení vážnými nedostatky; naléhavě žádá Komisi, aby se 
dohodla, zejména s agenturami OSN, na opatřeních, jež by se opírala o audit prováděný 
orgány OSN, a aby posílila a zvýšila záruku spolehlivosti, již získá z provedených kontrol 
a to včetně ověřování;

10. připomíná, že na základě probíhající revize finančního nařízení budou finanční prostředky 
EU poskytované pomocí OSN a mezinárodních organizací spravovány v souladu s 
ustanoveními nepřímého řízení;

11. zdůrazňuje, že požadavky na kontrolu nepřímého řízení finančních prostředků EU je třeba 
sjednotit s požadavky na sdílené řízení;  trvá na tom, aby pro nepřímé řízení finančních 
prostředků EU ze strany partnerů ECHO platila stejná míra odpovědnosti, zejména pokud 
jde o dokumenty poskytované Komisi, jež jsou uvedeny v čl. 57 odst. 5 návrhu finančního 
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řízení Komise; zdůrazňuje, že přístup ke zprávám o auditu partnerů ECHO je důležitý pro 
ověření řádného finančního řízení činností financovaných z rozpočtu EU;

12. trvá na tom, aby výsledky auditu byly včas k dispozici orgánu příslušnému pro udělení 
absolutoria; touto skutečností nejsou nijak dotčeny pravomoci a kompetence Evropského 
účetního dvora či úřadu OLAF;

13. lituje toho, že zprávy OSN jsou až příliš všeobecné a neposkytují dostatečné informace 
o výsledcích; zdůrazňuje ovšem, že kvůli zásadě jednotného auditu, již přijala OSN, 
a kvůli skutečnosti, že rozsah kontroly prováděné Komisí se omezuje na ověřování 
a sledování, jsou zprávy OSN nezbytným zdrojem informací k zajištění odpovědnosti 
a transparentnosti;

14. vyzývá Komisi, aby zajistila, že zprávy OSN budou obsahovat dostatek informací 
o výsledcích, t.j. o výstupech a důsledcích projektů v rámci lhůty pro podávání zpráv; 
zdůrazňuje, že měřitelný výstup a ukazatele dopadu musejí být nedílnou součástí kritérií 
pro vyhotovování zpráv; lituje skutečnosti, že více než 70 % odpovědí, jež ředitelství 
ECHO uvedlo v dotaznících Evropského účetního dvora, jež byly podkladem pro 
vypracování jeho zvláštní zprávy 15/2009, ukazuje, že zprávy OSN byly vyhotoveny 
pozdě;

15. poukazuje na skutečnost, že, pokud jde o výklad ověřovací doložky dohody FAFA, 
a zejména pak provádění kontrol, jsou mezi Komisí a signatáři FAFA rozdíly; vítá 
skutečnost, že v červenci 2009 byly přijaty standardní referenční podmínky pro ověřování 
jakožto prostředek pro poskytnutí dalších pokynů a vysvětlení k provádění ověřovací 
doložky; připomíná, že podle posledních zjištění útvaru externího auditu GŘ ECHO a 
Evropského účetního dvora v rámci ročního vykazování prohlášení o věrohodnosti 
zůstává prostor pro další vyjasnění dohodnutých standardních referenčních podmínek pro 
ověřování a ověřovací doložky;

16. lituje skutečnosti, že Evropský účetní dvůr měl potíže dostat se k informacím o operacích 
partnerů z OSN; připomíná, že EU a proto i Evropský účetní dvůr mohou podle ověřovací 
doložky FAFA provádět finanční kontroly na místě a že OSN musí poskytnout veškeré 
příslušné finanční informace; zdůrazňuje, že OSN musí Evropskému účetnímu dvoru 
poskytovat potřebný přístup k informacím a jednat tak v souladu s ověřovací doložkou 
FAFA;

17. vítá kladné výsledky rozprav se zástupci Světového potravinového programu (WFP), 
z nichž vyplývá, že WFP změnil svá pravidla tak, aby GŘ ECHO umožnil přístup k jeho 
zprávám o interním auditu; vyzývá GŘ ECHO, aby neprodleně zahájilo podobná jednání 
i s ostatními agenturami OSN, a zajistilo tak snadný a nebyrokratický přístup k jejich 
zprávám o interním auditu; vyzývá Komisi, aby každých šest měsíců informovala 
příslušné výbory EP o výsledcích jednání; zdůrazňuje, že všechny zprávy o interním 
auditu by měly být Komisi přístupné elektronicky a ne pouze v prostorách příslušných 
agentur OSN;

18. připomíná, že v roce 2010 byly zahájeny diskuse s WFP, jejichž cílem byla dohoda 
o společné metodice, podle níž by WFP prováděl audity projektů financovaných EU; 
vyzývá Komisi, aby tento úkol dotáhla do zdárného konce a vedla podobná jednání 
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s ostatními partnery z OSN;

19. vítá současné úsilí pracovní skupiny pro „odpovědnost za pomoc v případě katastrofy 
a její audit“ ustavené v rámci Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí 
(INTOSAI) a vedené jedním z členů Evropského účetního dvora; připomíná, že dvěma 
hlavními cíli je: i) vytvoření pokynů a osvědčených postupů s cílem dosáhnout 
v konečném důsledku jediného integrovaného modelu podávání zpráv a ii) vytvoření 
pokynů a osvědčených postupů v oblasti auditu pomoci související s katastrofami;

20. domnívá se, že pokud jde o řešení výzev souvisejících s transparentností a odpovědností 
ve spolupráci s OSN a dalšími mezinárodními organizacemi, je toto významný krok; 
nabádá pracovní skupinu, aby splnila svůj mandát ve stanovené lhůtě;

21. zdůrazňuje, že od té doby, co bylo zjištěno, že vláda Severní Koreje zneužila koncem roku 
2006 finanční prostředky OSN určené na humanitární a rozvojovou činnost, stala se 
nedostatečná transparentnost, odpovědnost, efektivnost a účelnost správy finančních 
prostředků OSN terčem široké kritiky; lituje skutečnosti, že reforma OSN týkající se 
transparentnosti a odpovědnosti dosud nedosáhla žádného významného pokroku; 
zdůrazňuje, že k tomu, aby reforma pokročila a byla zajištěna vyšší odpovědnost, musí 
členské státy EU prokázat větší politickou vůli, odhodlání a soudržnost; vyzývá vysokou 
představitelku EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby této problematice 
přisoudila prvořadý význam a plnila v tomto ohledu zprostředkovatelskou úlohu;

Efektivnost a účelnost provádění humanitární pomoci EU pod správou GŘ ECHO

22. zdůrazňuje, že hlavním předpokladem účinného poskytování humanitární pomoci je 
přesné a ucelené posouzení potřeb; uznává, že humanitární pomoc řízená GŘ ECHO plní 
díky globálnímu posouzení potřeb a hodnocení opomíjených krizí zásadní kritérium 
poskytování pomoci výhradně podle potřeb; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby se Komise 
i nadále snažila zapojovat do diskusí o vytvoření koordinovanějšího a ucelenějšího 
posouzení potřeb; vítá v tomto ohledu dialog mezi Komisí a OSN;

Partneři rámcové dohody o partnerství (FPA) 

23. připomíná závěry auditů útvaru externího auditu GŘ ECHO zaměřených na povahu 
a pevnost finančních vazeb mezi GŘ ECHO a jeho partnery, k nimž útvar dospěl po 
provedení 3 cyklů auditů v ústředích, podle nichž byly finanční prostředky poskytnuté 
Komisí celkově využity rozumným způsobem a v souladu s platnými pravidly 
a nařízeními;

24. upozorňuje na skutečnost, že většina doporučení auditů útvaru externího auditu 
v ústředích partnerů FPA poukazuje na pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
uplatňovaných partnery; upozorňuje na jedno z hlavních zjištění auditů v ústředích, podle 
něhož mají stanoveny postupy, jež by byly plně v souladu se zásadami přílohy IV FPA 
z roku 2008, pouze někteří partneři FPA (nehledě na to, jestli podléhají mechanismu 
kontroly A nebo P); poukazuje na to, že existují problémy, pokud jde o poskytování 
kompletní dokumentace k zadávání zakázek a vytváření takových postupů zadávání 
veřejných zakázek, které by byly neměnné a dobře zdokumentované;
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25. konstatuje, že partneři FPA se musí zabývat následujícími záležitostmi: vytvořením 
vhodných mechanismů vnitřní kontroly, zlepšením vlastních systémů rozdělování 
finančních nákladů a zlepšením jejich transparentnosti, napravením nedostatků ve 
vlastních systémech účetnictví a zavedením povinného dodržování norem kvality ze 
strany vedení, vytvořením procesu řízení rizik v celé organizaci a lepší informovaností o 
nebezpečích podvodů a korupce;

26. konstatuje, že partneři ECHO mohou činnosti na podporu humanitární pomoci zadat 
realizačním partnerům; odsuzuje nedostatek řádných postupů, dohledu a řádného řízení 
realizačních partnerů partnery FPA; vyzývá proto Komisi, aby se touto záležitostí 
zabývala a zvážila rizika, jež by mohla způsobit v případě podvodů, a dále zvážila 
nedostatečný přístup k příslušným podkladům a skutečnost, že ředitelství ECHO 
nedisponuje mechanismy k určení jednotlivých realizačních partnerů;

27. je přesvědčen o tom, že skutečné a trvalé začlenění příjemců do plánování a řízení 
podpory představuje jeden ze základních předpokladů k zajištění kvality a rychlosti 
poskytování humanitární pomoci, zejména v případě dlouhodobých krizí; zdůrazňuje, že 
v mnoha případech chybí formální mechanismy, díky nimž by příjemci mohli dotčenému 
partnerovi předávat stížnosti či zpětnou vazbu; zdůrazňuje, že toto opatření je důležité 
pro zlepšení účelnosti a odpovědnosti a pro předejití potenciálnímu zneužití prostředků 
na humanitární pomoc; vyzývá GŘ ECHO, aby takové mechanismy neprodleně vytvořilo;

28. připomíná doporučení útvaru externího auditu, podle něhož je zapotřebí lépe monitorovat 
distribuci humanitární pomoci a následnou situaci personálem, který není do samotného 
procesu zapojen, aby bylo možné vyhodnotit, zda posouzení potřeb určilo všechny 
požadavky a zda byly splněny; vyzývá Komisi, aby poznatky získané tímto sledováním 
uplatnila; 

Partneři z OSN

29. připomíná stanovisko Evropského účetního dvora, jež vyjádřil ve své zvláštní zprávě 
15/2009, podle něhož se strategické a právní požadavky na objektivní a transparentní 
výběr partnera, dostatečně nepromítly do praktických kritérií na podporu rozhodování 
v případě partnerů z OSN; trvá na tom, že volba partnera z OSN, který bude provádět 
humanitární činnost, musí prokázat, že jeho přístup je efektivnější a účelnější než jiné 
způsoby poskytování pomoci; vyzývá Komisi, aby systematicky prováděla a 
dokumentovala formální hodnocení alternativních mechanismů poskytování pomoci 
a prováděla jejich srovnání;

30. konstatuje, že Komise kromě příspěvků na nepřímé náklady (až do výše 7 % rozpočtu 
na činnost), tj. náklady, které se přímo nevztahují na provádění konkrétního projektu, 
financuje řadu nákladů, jež se k danému projektu vztahují přímo (přímé náklady), včetně 
nákladů na podporu místních kanceláří, zaměstnanců a dopravy, jež souvisejí přímo 
s činnostmi; zdůrazňuje, že rozsah nákladů na podporu, např. na dopravu, skladování 
a manipulaci (např. s potravinovou pomocí) je velmi rozmanitý; uznává, že důvody 
mohou být dány charakterem každé země v závislosti na daných podmínkách, ale také 
tím, že humanitární operace je třeba lépe organizovat, aby byly více účelné z hlediska 
nákladů; navrhuje, aby Komise posoudila míru nákladů na podporu podle běžného 
rozsahu nákladů nebo podle srovnávacího měřítka pro daný typ projektů, a zajistit tak, zda 
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jsou přiměřené; 

Různé

31. zdůrazňuje, že vedle základních kritérií, jako jsou zkušenosti a odborné znalosti, dřívější 
výsledky, koordinace, dialog a rychlost, musí být důležitým kritériem pro výběr partnerů 
také účelnost z hlediska nákladů; vítá skutečnost, že ředitelství ECHO v současné době 
pracuje na tvorbě systému pro srovnávání informací o nákladech („Sledování nákladů 
za výsledky“) se srovnatelnými jednotkovými náklady; zdůrazňuje, že informace 
poskytované tímto nástrojem je důležité využít k analýze účelnosti nákladů v návrzích 
projektů;

32. domnívá se, že činnosti financované ředitelstvím ECHO jsou dobře viditelné; uznává 
význam opatření, jež mají zajistit viditelnost, pokud jde o odpovědnost a snahu snižovat 
riziko dvojího financování; zdůrazňuje, že tyto činnosti by se pro humanitární agentury 
neměly stát prostředkem pro propagaci značek a boj o vlastní zviditelnění na úkor 
uspokojování skutečných potřeb příjemců pomoci;

33. domnívá se, že stále významnější úloha přisuzovaná konsorciím má potenciálně pozitivní 
dopad na zvyšování humanitární odpovědi a lepší koordinaci; vyzývá Komisi, aby 
poskytla srozumitelnější pokyny pro zaručení transparentnosti a zajistila, aby konsorcia 
neovlivňovala negativním způsobem rozmanitost společenství nevládních organizací, 
zejména organizací malých a středních;

Potřeba udržitelnosti, soudržnosti a doplňkovosti

34. zdůrazňuje význam návaznosti základní pomoci, obnovy a rozvoje (LRRD) pro posílení 
propojení mezi pomocí, obnovou a rozvojem a zajištění hladkého přechodu od 
humanitární pomoci k pomoci rozvojové; zdůrazňuje, že ke zlepšení koordinace, 
efektivnosti, účelnosti a soudržnosti je třeba vykonat ještě mnoho práce;

35. uznává, že GŘ ECHO podporuje snižování nebezpečí katastrof prostřednictvím programu 
DIPECHO a jako nedílnou součást humanitární činnosti;

36. vyzývá GŘ ECHO, aby se více zaměřilo na udržitelnost humanitárních akcí; naléhavě 
žádá GŘ ECHO, aby kladlo větší důraz na snižování nebezpečí katastrof a na připravenost 
na katastrofy, aby posílilo odolnost ohrožených obyvatel budováním kapacit, 
poskytováním odborné přípravy, informováním veřejnosti a vytvořením efektivních 
systémů včasného varování v zemích ohrožovaných katastrofami a postižených krizí, 
a umožnilo jim tak, aby mohli reagovat odpovídajícím způsobem;

37. je přesvědčen o tom, že citlivost vůči kulturám a vědomosti o jednotlivých kulturách jsou
pro poskytování efektivní humanitární pomoci klíčovým faktorem; zdůrazňuje například, 
že produkty dovážené během humanitárních akcí musí místním obyvatelům vyhovovat a 
být pro ně přijatelné;

38. vyzývá GŘ ECHO, aby pečlivě zvažovalo, zda humanitární pomoc nebude mít negativní 
dopady; zdůrazňuje například, že nadbytek potravinové pomoci může brzdit místní 
produkci potravin, mít negativní dopad na místní trhy, a ohrozit tak zabezpečování 
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dodávek potravin v dlouhodobém měřítku;

39. naléhavě žádá Komisi, aby zajistila lepší soudržnost a doplňkovost mezi humanitární 
pomocí a rozvojovou pomocí jak na politické úrovni, tak i v praxi;

40. je přesvědčen o tom, že současná vážná potravinová krize v oblasti Afrického rohu je 
rovněž tragickým důsledkem nedostatečné soudržnosti a doplňkovosti mezinárodní 
humanitární a rozvojové pomoci; zdůrazňuje, že na rozdíl od přírodních katastrof, se 
v tomto případě krize rozvíjela pomalu a postupně se vyhrotila v humanitární katastrofu; 
připomíná, že sucho a nedostatek potravin mají v oblasti Afrického rohu naneštěstí vleklý 
charakter; vyjadřuje politování nad skutečností, že navzdory této skutečnosti a velkému 
objemu rozvojové pomoci, která do této oblasti v minulých desetiletích proudila, nejsou 
patrné žádné viditelné výsledky, pokud jde o posílení soběstačnosti místních zemědělců, 
která by mohla zajistit udržitelnost;

Haiti a Pákistán

41. lituje skutečnosti, že rok 2010 se zapíše do paměti jako rok dvou obrovských katastrof –
ničivého zemětřesení na Haiti, jež následovala epidemie cholery, a nebývale velkých 
záplav v Pákistánu;

42. podotýká, že ředitelství ECHO v roce 2010 přispělo 122 milionů EUR na Haiti a 150 
milionů EUR na Pákistán a že balíček ředitelství ECHO na humanitární pomoc Pákistánu 
byl největším intervenčním opatřením v daném roce;

43. uznává, že rozsah katastrof a s tím spojené obtíže jako fyzický přístup a obavy 
o bezpečnost vytvářely extrémně komplexní podmínky; zdůrazňuje, že obě katastrofy 
odhalily podobné problémy;

44. zdůrazňuje, že pro efektivnost a účelnost humanitární pomoci je nezbytným předpokladem 
efektivní mezinárodní koordinace, uznává přínos operací a nezbytnost jejich 
uskutečňování pod záštitou Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) 
během operací humanitární pomoci;

45. upozorňuje na skutečnost, že Komise poskytuje OCHA významnou podporu; vyjadřuje 
politování nad skutečností, že zkušenosti z Haiti a Pákistánu zviditelnily současnou 
nedostatečnou schopnost OCHA zajistit koordinaci; zdůrazňuje, že schopnost OCHA plnit 
svoji koordinační funkci byla podlomena nízkou kapacitou, nedostatečným posouzením 
potřeb a jen částečně fungujícími elektronickými nástroji, jejichž použití je pro zpracování 
informací nezbytné;

46. konstatuje, že Komise poskytla významnou podporu OSN v jejím úsilí na vývoji a 
provádění systému seskupení („cluster system“); zdůrazňuje, že obě katastrofy odhalily, 
že k tomu aby OSN zlepšila svoji účelnost, efektivnost a koordinaci a posílila vlastnictví 
a odpovědnost, je stále zapotřebí vykonat mnoho práce;

47. zdůrazňuje, že Komise parlamentnímu zpravodaji neposkytla závěrečnou zprávu ani 
finanční zprávy partnerů ECHO o provádění humanitární pomoci následující po 
katastrofách na Haiti a v Pákistánu v roce 2010, a to s odůvodněním, že obsahují citlivé 
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informace o partnerech ECHO; zdůrazňuje, že Parlament musí mít k takovým zprávám 
nebo alespoň k hlavním údajům o efektivnosti a účinnosti provádění akcí přístup, aby 
mohl posoudit jejich řádné finanční řízení;

48. vyzývá Komisi, aby tyto okolnosti týkající se OSN nadnesla u příslušných orgánů OSN;

49. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

GŘ ECHO jako humanitární aktér

EU (Komise spolu s členskými státy) je největším světovým poskytovatelem humanitární 
pomoci. Celkový příspěvek EU a členských států na humanitární pomoc činil v roce 2010 
2 957 milionů EUR, přičemž členské státy se na této pomoci podílely 64 % a Komise poskytla 
finanční prostředky do výše 36 %. 

ECHO je generálním ředitelstvím Evropské komise příslušným pro provádění humanitární 
pomoci EU (nařízení (ES) 1257/96). Mandát GŘ ECHO zahrnuje humanitární pomoc a civilní 
ochranu, tedy dva hlavní nástroje, které může EU využívat, aby zajistila dodávky humanitární 
pomoci lidem postiženým katastrofami a vleklými konflikty.

Ředitelství ECHO provádí svůj mandát tím, že poskytuje finanční prostředky přibližně 200 
partnerům, k nimž patří nevládní organizace, agentury OSN, mezinárodní organizace 
a specializované agentury členských států. Komise řídí svoji humanitární činnost ze svého 
sídla v Bruselu prostřednictvím sítě více než 40 místních kanceláří na celém světě. 

Finanční a lidské zdroje GŘ ECHO

GŘ ECHO spravovalo v letech 2006 až 2010 rozpočet na činnosti humanitární pomoci, jenž 
v průměru dosahoval objemu 889 milionů EUR ročně. V roce 2010 byl původní rozpočet 
na humanitární pomoc ve výši 835 milionů EUR několikrát navýšen až na částku 1 115 
milionů EUR, tak aby odpovídal novým krizím a přírodním katastrofám, k nimž během onoho 
roku došlo, tedy dvěma katastrofám na Haiti a v Pákistánu a potravinové krizi v Sahelu. 
Oproti rozpočtu na rok 2009 to představuje navýšení o 21,8 %. Rozpočet na rok 2009 byl 
oproti roku 2008 nižší o 0,8 %. 

Humanitární operace jsou financovány z rozpočtu EK v rámci hlavy 23 určené na humanitární 
pomoc a civilní ochranu. Aby bylo možné reagovat na potřeby vyvstávající 
z nepředvídatelných událostí, je možné rozpočet na humanitární pomoc EU se souhlasem 
rozpočtového orgánu posílit, a to uvolněním finančních prostředků z rezervy na pomoc při 
mimořádných událostech – Hlava 40. Dalšími zdroji jsou prostředky z jiných rozpočtových 
položek, jako je okruh pro vnější pomoc a Evropský rozvojový fond (soubor finančních 
prostředků B) v případě zemí AKT. GŘ ECHO muselo během 18 let svojí existence hledat 
další rozpočtové prostředky každý rok. V posledních 5 letech bylo z rezervy na pomoc při 
mimořádných událostech využito v průměru 127 milionů EUR ročně, zatímco z Evropského 
rozvojového fondu to bylo během stejného období v průměru 44 milionů EUR ročně. 

Lidské zdroje v GŘ ECHO tvořilo na konci roku 2010 celkem 289 zaměstnanců. Počet 
odborníků v terénu, s nimiž mělo GŘ ECHO smlouvu, činil 107 osob a počet oblastních 
zaměstnanců pracujících v terénních kancelářích GŘ ECHO činil 306 osob. Celkový počet 
zaměstnanců pracujících terénních kancelářích GŘ ECHO na konci roku 2010 tedy činil 413 
osob. Oproti roku 2009 tedy došlo k nárůstu zaměstnanců jak na ústředí, tak v terénních 
kancelářích. Počet zaměstnanců ústředí vzrostl o 17 %, zatímco celkový počet zaměstnanců 
pracujících v terénu vzrostl o 5 %. 
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V roce 2010 vzrostl podíl finančních prostředků ředitelství ECHO poskytovaných 
prostřednictvím nevládních organizací z 44 % v roce 2008 na 50 % v roce 2010. Podíl 
finančních prostředků poskytovaných prostřednictvím OSN klesl během téhož období z 46 % 
na 39 %. V roce 2008 byl podíl finančních prostředků přidělených OSN (46 %) obzvlášť 
vysoký z důvodu potravinové krize, pro niž prováděl humanitární operace především Světový 
potravinový program. 11 % finančních prostředků ředitelství ECHO obdržely v roce 2010 
další mezinárodní organizace. Oproti 14 % v roce 2009 se tedy jednalo o snížení a oproti 
10 % v roce 2008 o mírný nárůst. 

Podle zeměpisného členění finančních prostředků ředitelství ECHO na humanitární pomoc 
byla v roce 2010 největším příjemcem Afrika (42 % finančních prostředků), již následovala 
Asie, Latinská Amerika a karibské a tichomořské státy (39 % finančních prostředků). 
Ve srovnání s rokem 2009 se finanční prostředky pro Afriku snížily v roce 2010 o 9 %, 
zatímco finanční prostředky pro Asii, Latinskou Ameriku a karibské a tichomořské státy se 
zvýšily o 12 %. Důvodem posledně jmenovaného zvýšení byly dvě obrovské katastrofy 
na Haiti a v Pákistánu v roce 2010.

Finanční prostředky na humanitární pomoc nezakládající se na zeměpisné poloze, 
tj. na budování kapacit a poskytování grantů a služeb či na informace a síť a iniciativu 
univerzit NOHA1 zůstaly na 4 %.

Kontrolní systém GŘ ECHO

Dohody ředitelství ECHO o humanitárních operacích s partnery nevládních organizací jsou 
prováděny podle metody přímého centralizovaného řízení. Dohody s OSN a dalšími 
mezinárodními organizacemi jsou spravovány podle metody společného řízení.
V roce 2010 bylo 53,4 % smluv podepsaných ředitelstvím ECHO spravováno přímým 
centralizovaným řízením a 46,4 % podle zásad společného řízení.

Přímé centralizované řízení zajišťuje vzhledem ke své povaze větší odpovědnost. V případě 
společného řízení nejsou úkoly související s plněním rozpočtu a jeho kontrolou řízeny 
společně, jak by se dalo usuzovat z jeho označení. Místo toho jsou svěřeny mezinárodním 
organizacím, aby je provedly v souladu s jejich vlastními účetními postupy, postupy auditu, 
vnitřní kontroly a postupy zadávání veřejných zakázek, za předpokladu, že budou v souladu 
s mezinárodně uznávanými standardy. Komise neprovádí audit kvůli zásadě výlučného nebo 
jediného auditu. Místo toho provádí monitorování v terénu a ověřovací mise. Během postupu 
udělování absolutoria byla metoda společného řízení uplatňovaná mezinárodními 
organizacemi ze strany Evropského účetního dvora a Parlamentu opakovaně kritizována. 
Předmětem kritiky byl nedostatek soudržnosti, strnulost a různé zdroje omylů vyvěrající 
z přílišného navrstvení právních předpisů, jež jsou hlavní příčinou chyb.  Důležitým bodem 
kritiky byly rovněž slabiny v oblasti kontroly využívání finančních prostředků EU a 
následného sledování jejich dopadů. 

Návrh Komise na revizi finančního nařízení řeší tuto problematiku nahrazením metody 

                                               
1 Síť humanitární pomoci
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společného řízení metodou nepřímého řízení. Aby se zvýšila odpovědnost stran, jež spravují 
rozpočet pro Komisi, musely by Komisi předkládat: 
a) zprávu o plnění svěřených úkolů, 
b) účty, na nichž jsou zachyceny výdaje vynaložené při plnění svěřených úkolů, 
c) přehled výsledků všech dostupných auditů a uskutečněných kontrol, včetně analýzy 
soustavných či opakujících se nedostatků a přijatých či plánovaných nápravných opatření, 
d) prohlášení řídícího subjektu o věrohodnosti doplněné o stanovisko nezávislého auditu. 

Aniž jsou dotčena ustanovení přijatá v dohodách, výše uvedené povinnosti by ovšem měly být 
podle návrhu finančního nařízení uvedeny v dohodách s mezinárodními organizacemi, což 
umožní zohlednit specifika vnějších vztahů.  Mezinárodní organizace finančnímu nařízení 
nepodléhají a veškeré závazky týkající se využívání finančních prostředků EU s nimi musí být 
odsouhlaseny na základě jednání o rámcových dohodách či dohodách o příspěvcích. 
Zpravodaj se domnívá, že požadavky na odpovědnost a provádění kontrol stanovené pro 
nepřímé řízení, zejména pokud jde o přístup ke zprávám o auditu, musí platit také pro 
mezinárodní organizace, tj. OSN, organizace sdružené kolem Červeného kříže a Mezinárodní 
organizaci pro migraci. Přístup ke zprávám o interním auditu partnerů ředitelství ECHO je 
důležitý pro ověření jejich řádného finančního řízení. 

Rámcová dohoda o partnerství 
Vztahy mezi ředitelstvím ECHO a nevládními organizacemi upravují rámcové dohody 
o partnerství (FPA), jež definují úlohy a odpovědnosti v rámci humanitárních operací, jež 
financuje EU. Současná FPA vstoupila v platnost dne 1. ledna 2008 a zůstane v platnosti 
do 31. prosince 2012. Mechanismy vnitřní kontroly FPA sestávají z pravidelného posuzování 
partnerů, předběžných kontrol výběru projektů prováděných před jejich podepsáním, 
pravidelného monitorování jejich provádění, následných auditů uskutečňovaných po jejich 
dokončení a z vyhodnocování.

Výběr a hodnocení partnerů 
Komise přistupuje k podepsání FPA na základě hodnocení, zda humanitární organizace 
splňují podmínky stanovené v nařízení o humanitární pomoci a ve finančním nařízení.
Po podepsání FPA jsou partneři zařazeni do mechanismu kontroly A nebo P. Toto rozdělení 
zavedla FPA z roku 2008 s cílem usnadnit a zlepšit efektivnost spolupráce mezi Komisí 
a jejími partnery.

Status mechanismu kontroly P (písmeno P znamená „Předběžné hodnocení“ nebo vlastní 
Postupy) se uděluje partnerům ředitelství ECHO na základě předběžného hodnocení. GŘ 
ECHO posuzuje technickou způsobilost partnerů, tj. systém vnitřní kontroly a řízení rizik, 
organizační postupy, finanční spolehlivost a pravidla a postupy pro zadávání veřejných 
zakázek. Mechanismus kontroly P se tedy uplatňuje na činnosti, v jejichž případě jsou 
finanční postupy, postupy vnitřní kontroly a postupy zadávání veřejných zakázek zadavatele 
uznány za rovnocenné s mezinárodně uznávanými standardy. Partneři podléhající kontrole P 
tedy mohou:
a) uplatňovat vlastní postupy zadávání zakázek, 
b) dodržovat ustanovení kapitoly 2 (obecné ustanovení např. o etických, transparentních 
postupech zadávání veřejných zakázek a nabídkových řízeních) a 4 (zvláštní pravidla) FPA 
přílohy IV,
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c) činnosti partnerů podléhajících kontrole P nepodléhají smluvním omezením finančních 
prostředků.
Mechanismus kontroly P předpokládá kontroly související se závěrečnými zprávami, 
monitorování a následné audity zaměřené na to, zda humanitární organizace uplatňují vlastní 
pravidla a postupy.
Ve srovnání s partnery podléhajícími mechanismu kontroly A je prováděno méně auditů 
v oblasti systémů vnitřní kontroly.

Mechanismus kontroly A (písmeno A znamená „monitorování zaměřené na činnosti“) 
nevyžaduje stejnou míru předběžné záruky spolehlivosti, pokud jde o finanční postupy, 
postupy vnitřní kontroly a postupy zadávání veřejných zakázek partnerů ředitelství ECHO.
Tento mechanismus se zaměřuje na kontrolu provádění činností, rozsáhlejší kontroly 
související se závěrečnou zprávou a opírající se o následný audit činností a na dodržování 
podmínek FPA. Partneři, kteří provádějí činnosti podle mechanismu kontroly A, tedy:
a) mají finanční prostředky do výše maximální horní hranice a
b) je na ně kladen požadavek dodržovat přílohu IV v plném znění, včetně oddílu 3, který 
stanoví podrobné postupy zadávání veřejných zakázek, a pokyny pro poskytování humanitární 
pomoci GŘ ECHO týkající se zadávání veřejných zakázek.

GŘ ECHO rovněž uskutečnilo pravidelné hodnocení signatářských humanitárních organizací 
(článek 12 FPA), a to ve dvou fázích.

Výsledky pravidelného hodnocení z let 2008, 2009 a 2010
Výsledky výročních hodnocení provedených v letech 2008, 2009 a 2010 ukazují, že počet 
partnerů podléhajících mechanismu kontroly A vzrostl od podepsání FPA z 22 % na 44 %, 
zatímco procento partnerů skupiny P kleslo ze 78 % na 56 %. Z celkového počtu 182 partnerů 
v současné době podléhá mechanismu kontroly A 79 partnerů a mechanismu kontroly P 93 
partnerů.

Monitorování v průběhu provádění projektů
Kromě pravidelného hodnocení partnerů a předběžné kontroly posuzující jejich způsobilost 
GŘ ECHO pečlivě monitoruje provádění projektu odborníky v kancelářích a v terénu, 
sledování projektu prováděné sítí odborníků v terénu, pravidelné návštěvy oddělení pro 
jednotlivé zeměpisné celky, auditorů a řídícího subjektu a povinné zprávy, jež partneři musí 
po dokončení operace předložit, aby doložili své výdaje. Každoročně je v průměru provedeno 
přibližně 10 hodnocení, jež se zaměřují na hlavní operace v dané zemi (tj. operace, na něž 
jsou vyčleněny finanční prostředky v celkové výši přibližně 50 milionů EUR a jež nebyly 
v uplynulých třech letech vyhodnoceny) a dále na partnery a tématické otázky.

Audity
Útvar externího auditu GŘ ECHO provádí audit činností externích partnerů a smluvních stran.
Tato strategie auditu se zakládá na dvojím přístupu, tedy na auditech dokončených projektů 
prováděných pravidelně v ústředích (HQ audity) a na auditech probíhajících projektů 
uskutečňovaných v terénu. Audity prováděné v ústředích partnerů se uskutečňují jednou 
za dva až čtyři roky, což by mělo zajistit roční pokrytí 25–30 %. Úředníci Komise pak zjištění 
těchto auditů analyzují a poté jsou přijata příslušná následná opatření, jakým je například 
zpětné získávání prostředků.
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Útvar interního auditu poskytuje záruku spolehlivosti a poradenské služby, jejichž účelem je 
zhodnotit a zkvalitnit operace ředitelství ECHO. Tento útvar poskytuje doporučení, jak zlepšit 
účelnost řízení rizik, kontrolní postupy a postupy správy a řízení.

OSN
Vztahy mezi ředitelstvím ECHO a OSN upravuje finanční a správní rámcová dohoda (FAFA). 
Komise v první řadě provádí na základě analýzy 4 pilířů hodnocení mechanismů finanční 
kontroly jejích partnerů v OSN, aby se ujistila, jestli dodržují mezinárodní standardy. Komise 
rovněž provádí monitorování v terénu a ověřovací mise. Evropský účetní dvůr kontroluje 
způsobilost vzorku výdajů prováděných prostřednictvím organizací OSN v rámci svého 
výročního finančního auditu účtů Komise, ačkoli to není součástí jejích kontrolních postupů.


