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NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro zahraniční věci, Výbor pro rozvoj 
a Rozpočtový výbor jako příslušné výbory, aby do návrhu usnesení, který přijmou, začlenily 
tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva posílila úlohu Evropského parlamentu při 
zajišťování soudržnosti a demokratické odpovědnosti;

B. vzhledem k tomu, že zřizování svěřenských fondů a přijímání opatření mimo rámec 
rozpočtových pravidel EU narušuje zásadu jediného rozpočtu a vytváří řadu problémů, 
pokud jde o řádné finanční řízení, transparentnost a odpovědnost; vzhledem k tomu, že 
stávající čtyři svěřenské fondy EU (EUTFs)1 se používají jako finanční mechanismus 
k uplatňování mezinárodních opatření v oblasti spolupráce a rozvoje; vzhledem k tomu, 
že to dále komplikuje stávající finanční struktury, což může vést k provozní 
neefektivnosti;

C. vzhledem k tomu, že nástroj pro uprchlíky v Turecku (FRT) se od svěřenských fondů 
EU liší, zejména proto, že zůstává začleněn do rozpočtu EU;

D. vzhledem k tomu, že podle Komise je nástroj pro uprchlíky v Turecku vytvořen s cílem 
koordinovat stávající finanční nástroje EU tak, aby je bylo možné důsledně společně 
využívat k řešení potřeb uprchlíků;

E. vzhledem k tomu, že Evropský parlament souhlasil s tím, aby byla polovina výdajů na 
tento nástroj pokryta z rozpočtu EU, což na období 2016–2019 představuje 3 miliardy 
eur;

1. konstatuje, že svěřenské fondy EU jsou pojaty tak, aby pružně reagovaly na náročné 
okolnosti a aby zvýšily flexibilitu financování, a že je v této souvislosti obtížné zjistit2, 
v čem daný nouzový stav spočívá a jak jej řeší další financování, a zajistit kontrolu 
výsledků na místě z hlediska kvality; znovu proto opakuje, že by tyto nástroje měly být 
klasifikovány jako výjimečné nebo nouzové a že by měla být řádně odůvodněna 
a sledována jejich přidaná hodnota a účinky na místě;

2. zdůrazňuje, že EU musí vždy zajistit, aby projekty a programy realizované v rámci 
svěřenských fondů EU sloužily k podpoře a ochraně lidských práv; domnívá se, že musí 
být zavedeny spolehlivé systémy pro sledování dopadů na lidská práva, spolu se 
systémem vyvozování odpovědnosti se specifickými ukazateli, s cílem předcházet 
porušování mezinárodního práva a řešit je;

3. zdůrazňuje, že potřeba vytvářet svěřenské fondy EU je částečně důsledkem toho, že 
rozpočet EU není dostatečně flexibilní a že mu v několika oblastech chybí možnosti 
financování neočekávaných potřeb;

1 nouzový svěřenský fond pro Afriku, svěřenský fond Bêkou, svěřenský fond pro Kolumbii a regionální 
svěřenský fond EU zřízený v reakci na syrskou krizi. 
2 Studie Tematické sekce Rozpočtové záležitosti z května 2018 nazvaná „Dohled nad svěřenskými fondy EU a 
jejich řízení: výzvy v oblasti demokratické odpovědnosti a slibné postupy“.
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4. připomíná zvláštní zprávu Evropského účetního dvora (EÚD) č. 27/2018 nazvanou 
„Nástroj pro uprchlíky v Turecku: užitečná podpora, kterou je však třeba zlepšit, aby se 
lépe zhodnotily prostředky“; bere na vědomí zjištění této zprávy, že ačkoli auditované 
projekty poskytly uprchlíkům užitečnou podporu a většina dosáhla svých výstupů, 
polovina z nich dosud nedosáhla očekávaných výsledků; konstatuje dále, že 
monitorování projektů peněžité podpory v rámci nástroje pro uprchlíky v Turecku je 
omezené, protože Komise a její prováděcí partneři z OSN neměli přístup k údajům 
o primárních příjemcích; vítá skutečnost, že některá doporučení obsažená ve zprávě 
EÚD byla zohledněna při plánování druhé tranše nástroje pro uprchlíky v Turecku; 
vyzývá Komisi, aby o provádění doporučení EÚD dále informovala v souvislosti 
s postupem udělování absolutoria;

5. důrazně trvá na tom, že je třeba jakožto prioritu zajistit, aby provádění nástroje pro 
uprchlíky v Turecku a svěřenské fondy EU byly v souladu s obecnými zásadami 
a právními závazky EU stanovenými ve Smlouvách a také s politikou a cíli EU včetně 
demokracie, právního státu a lidských práv; zdůrazňuje, že je třeba zajistit splnění 
těchto cílů;

6. bere na vědomí zvláštní zprávu EÚD č. 27/2018 o nástroji pro uprchlíky v Turecku, 
v níž Účetní dvůr nakonec dospěl k závěru, že nástroj mohl být účinnější a že bylo 
možné lépe zhodnotit příslušné prostředky; domnívá se, že stále existuje prostor pro 
zlepšení, pokud jde o účinnost humanitárních projektů;

7. vyzývá Komisi, aby neustále sledovala, zda je nástroj pro uprchlíky v Turecku prováděn 
v souladu se zásadami řádného finančního řízení, transparentnosti, proporcionality 
a nediskriminačního a rovného zacházení, a aby zároveň plně respektovala právo 
Parlamentu dohlížet na vynakládání prostředků EU a kontrolovat jej;

8. je mimořádně znepokojen skutečností, že při snaze o monitorování humanitárních 
projektů byla činnost Komise bržděna tím, že jí v případě dvou projektů peněžité 
pomoci turecké orgány odmítly zajistit přístup k údajům o příjemcích; vyjadřuje 
politování nad tím, že v důsledku toho nebylo možné tyto příjemce sledovat;

9. vyjadřuje politování nad tím, že v rámci nástroje pro uprchlíky v Turecku nebyly 
dostatečně pokryty potřeby uprchlíků související s obecní infrastrukturou a sociálně-
ekonomickou podporou3; vyzývá proto Komisi, aby tyto potřeby řešila lépe, s cílem 
zlepšit racionalizaci a doplňkovost poskytované pomoci; připomíná dále, že je nezbytné 
zajistit rovný přístup ke vzdělávání a odborné přípravě, zdravotní péči a ochraně 
i plnění dalších základních potřeb a že je při tom třeba věnovat zvláštní pozornost 
dívkám a mladým ženám;

10. vítá úspěch první tranše nástroje pro uprchlíky v Turecku, zejména nouzové záchranné 
sociální sítě (ESSN), což je největší humanitární projekt řízený Komisí; vítá pokrok 
dosažený v rámci druhé tranše, který usnadňuje postupný přechod od zajišťování 
humanitární k poskytování rozvojové pomoci;

11. poukazuje na pozitivní dopad nástroje pro uprchlíky v Turecku na zranitelné cílové 
skupiny vzhledem k tomu, že poskytuje přístup 1,8 milionu osob ke zdravotní péči, 

3 Zvláštní zpráva EÚD č. 27/2018.
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vzdělávání, integračnímu programu a humanitární pomoci;

12. poukazuje na náročné pracovní podmínky, jimž při provádění nástroje pro uprchlíky 
v Turecku čelí nevládní organizace; vyzývá Komisi, aby se zabývala potřebou zlepšit 
operační prostředí pro organizace občanské společnosti včetně toho, že bude pokračovat 
v dialogu s tureckými orgány o otázkách registrace a povolení;

13. vítá monitorovací zprávy vypracovávané jako součást rámce pro výsledky nástroje pro 
uprchlíky v Turecku; zdůrazňuje, že je nutné provádět přísné monitorování a audity ex 
ante a ex post také v samotném Turecku, s cílem zajistit dodržování finančního nařízení 
a kontrolu ze strany Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům a Úřadu evropského veřejného žalobce a umožnit jim přístup k příslušným 
údajům; vyzývá Komisi, aby rozšířila podávání zpráv o nástroji pro uprchlíky 
v Turecku a poskytla Evropskému parlamentu veškeré nezbytné informace, aby mohl 
uplatnit své právo dohledu a kontroly; vyzývá Komisi, aby zajistila, že se prostředky 
z nástroje pro uprchlíky v Turecku dostanou ke správným příjemcům, že budou 
konkrétně zaměřeny na projekty pro uprchlíky a nebudou využívány k žádným jiným 
účelům; připomíná v této souvislosti, že je důležité zajistit dostupnost údajů 
o primárních příjemcích a sledovatelnost finančních prostředků EU, a vyzývá Komisi, 
aby předložila plánované strategické hodnocení nástroje pro uprchlíky v Turecku 
v polovině období; trvá dále na tom, aby turecké orgány za účelem zvýšení 
odpovědnosti a účinnosti rámce pro sledování těchto stěžejních projektů zajistily 
prováděcím partnerům plný přístup k údajům o způsobilých příjemcích4;

14. se znepokojením konstatuje, že koronavirová krize vedla k významnému zpomalení 
pokroku u jednotlivých opatření i u nástroje pro uprchlíky v Turecku jako celku, které 
se k červnu 2020 projevilo v prodlevě při jejich realizaci odhadované na tři až dvanáct 
měsíců; zdůrazňuje skutečnost, že podle monitorovací zprávy z listopadu 2020 byli 
nejvíce postiženi nejohroženější uprchlíci, kteří pracují v neformálním sektoru; 
vyjadřuje politování nad tím, že přerušení činnosti vykonávané prezenčně, jako je 
činnost v oblasti sociální soudržnosti, výuky jazyků a psychosociální podpory, 
neúměrně více postihlo ženy mezi uprchlíky;

15. připomíná, že svěřenské fondy EU jsou flexibilní nástroje, které umožňují rychlou 
účinnou a účelnou realizaci projektů v rámci humanitární pomoci a při mimořádných 
situacích a zároveň zajišťují řádné finanční řízení;

16. uznává obtíže, k nimž dochází u tohoto typu činností z důvodu různých faktorů, jako je 
rozmanitost cílových skupin a umístění;

17. zdůrazňuje, že opatření v rámci každé složky nástroje pro uprchlíky v Turecku budou 
kvalitnější a udržitelnější a dosáhnou větší efektivnosti vynaložených prostředků, pokud 
budou součástí integrovaného přístupu;

18. vyzývá Komisi, aby posoudila současné zaměření humanitární pomoci, jejímž cílem je 
omezit a v konečném důsledku vymýtit chudobu, a aby zlepšila efektivnost 
a monitorování projektů peněžité pomoci;

4 Tamtéž.
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19. zdůrazňuje, že je nutné zajistit řádné monitorování, a uznává potíže s kontrolou dvou 
projektů peněžité pomoci, jelikož Komise a její prováděcí partneři z OSN neměli 
přístup k údajům o původních příjemcích;

20. bere na vědomí úsilí a opatření EU a jejích členských států na podporu uprchlíků 
a hostitelských komunit v Turecku; vyzývá Komisi, aby zdokonalila svou komunikační 
strategii a zajistila intenzivnější kontakt s širokou veřejností s cílem zvýšit povědomí 
o snahách EU a tak zlepšit informovanost o těchto opatřeních a o jejich cílech; 

21. zdůrazňuje, že je nutné usilovat o monitorování a prosazování hodnot a norem EU 
v oblasti podpory uprchlíků, což by zvýšilo důvěru v EU, neboť by to prokázalo její 
schopnost plnit své cíle.

22. vyzývá Komisi, aby tureckým orgánům zdůrazňovala, že je nutné zlepšit pracovní 
prostředí mezinárodních nevládních organizací;

23. vyzývá Komisi, aby přijala opatření proti veškerým pokusům Turecka využívat nástroj 
pro uprchlíky v Turecku jako páku proti EU.
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