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NÁVRHY 

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 

návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 233/2014 z 11. marca 

2014, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce na obdobie 

2014 – 20201(nariadenie o DCI), 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2014 z 11. marca 

2014, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá a postupy pre vykonávanie nástrojov 

Únie na financovanie vonkajšej činnosti2, 

– so zreteľom na závery Rady z 19. júna 2017 o spolupráci EÚ s občianskou 

spoločnosťou v oblasti vonkajších vzťahov, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 22. októbra 2013 o miestnych orgánoch a občianskej 

spoločnosti: zapojenie Európy do podpory trvalo udržateľného rozvoja3, 

– so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 15. decembra 2017 o 

preskúmaní v polovici trvania týkajúcu sa nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti 

(COM(2017)0720), 

– so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 18/2014 o systémoch 

hodnotenia a monitorovania zameraného na výsledky generálneho riaditeľstva 

EuropeAid, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 

zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, 

na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí 

Komisie4, 

– so zreteľom na rokovací poriadok výboru pre nástroj rozvojovej spolupráce (výbor 

DCI), 

A. keďže v nariadení o DCI sa stanovuje, že Komisii sa majú udeliť vykonávacie 

právomoci v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011, a keďže v tomto nariadení sa tiež 

stanovuje, že Komisii bude v tomto pomáhať výbor DCI;  

B. keďže navrhovanie vykonávacích aktov zahŕňa prípravnú etapu v rámci Komisie 

vrátane dlhého obdobia interných konzultácií medzi útvarmi, ktoré obvykle trvá 

niekoľko mesiacov; 

C. keďže návrhy vykonávacích aktov sa musia zaslať Rade a Európskemu parlamentu v 

čase, keď sa zasielajú členom výboru DCI, a keďže článok 3 rokovacieho poriadku 

výboru DCI stanovuje, že návrhy vykonávacích aktov sa musia zaslať členom výboru 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 44. 
2 Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 95. 
3 Ú. v. EÚ C 208, 10.6.2016, s. 25. 
4 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13. 
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DCI najmenej 20 kalendárnych dní pred príslušnou schôdzou výboru;  

D. keďže návrhy vykonávacích aktov by sa preto mali Parlamentu zaslať najmenej 20 

kalendárnych dní pred schôdzou výboru DCI, a keďže písomné postupy na prijímanie 

návrhov vykonávacích aktov predstavujú v riadne odôvodnených prípadoch výnimku z 

tohto pravidla; 

E. keďže Komisia vo svojej správe o preskúmaní v polovici trvania vyjadrila presvedčenie, 

že súčasná architektúra externého nástroja je vo všeobecnosti na daný účel vhodná; 

F. keďže Komisia vo svojom strednodobom preskúmaní uvádza, že je náročné merať 

celkovú účinnosť nástrojov pri plnení ich cieľov, a to čiastočne z dôvodu náročnosti 

definovania vhodných systémov monitorovania a hodnotenia na úrovni nástrojov (s. 

10); pripomína, že Dvor audítorov vo svojej osobitnej správe č. 18/2014 poukázal na 

závažné nedostatky v systéme hodnotenia EuropeAid; 

G. keďže spoločné vykonávacie nariadenie obsahuje kľúčové ustanovenia týkajúce sa 

rozvoja a zásad účinnosti pomoci, ako sú napríklad uvoľňovanie podmienok 

poskytovania pomoci a použitie vlastných inštitúcií, systémov a postupov partnerských 

krajín; 

H. keďže EÚ uznala dôležitosť partnerstiev s organizáciami občianskej spoločnosti (OOS) 

v oblasti vonkajších vzťahov; keďže to zahŕňa zapojenie organizácií občianskej 

spoločnosti do programovania a zavádzania vonkajších nástrojov; keďže táto forma 

strategickejšieho záväzku ešte nebola uskutočnená; 

1. pripomína, že nástroje Únie na financovanie vonkajších činností sú komplexným 

súborom nástrojov na podporu a posilnenie jej činnosti na medzinárodnej scéne, a že 

vzhľadom na ich komplexnosť sa koordinujú podľa spoločného vykonávacieho 

nariadenia, ktoré zabezpečuje hladký a komplementárny prístup k vykonávaniu 

všetkých nástrojov; 

2. berie na vedomie ťažkosti, ktoré mala Komisia pri meraní dosahovania stanovených 

cieľov; v tejto súvislosti opätovne poukazuje na pripomienky Európskeho dvora 

audítorov, ktoré vyjadril vo svojej osobitnej správe č. 18/2014 o systémoch hodnotenia 

a monitorovania zameraného na výsledky generálneho riaditeľstva EuropeAid; vyzýva 

Komisiu, aby využila túto príležitosť na to, aby zlepšila svoj systém hodnotenia a 

monitorovania v súlade s odporúčaniami Dvora audítorov; poukazuje na do veľkej 

miery pozitívne výsledky osobitnej správy Dvora audítorov o rozvojových programoch 

EÚ; 

3. pripomína kľúčový význam zásad účinnosti rozvoja a pomoci v rámci vonkajšej 

činnosti, ako sa zdôrazňuje v spoločnom vykonávacom nariadení, a vyzýva Komisiu, 

aby zachovala tieto princípy pri všetkých opatreniach, ktoré prijme na základe správy o 

preskúmaní v polovici trvania; 

4. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že otázka nedostatočného zapojenia 

organizácií občianskej spoločnosti do programovania a vykonávania vonkajších 

nástrojov nebola vznesená v správe Komisie o preskúmaní v polovici trvania; vyzýva 

Komisiu, aby uplatňovala strategickejšie zapájanie organizácií občianskej spoločnosti 
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do všetkých vonkajších nástrojov a programov, ako to požadovala Rada aj Parlament; 

5. žiada, aby boli navýšené zdroje dostupné pre rozvojovú pomoc, keďže 0,7 % HND na 

ODA predstavuje záväzok EÚ, ktorý ešte nikdy nebol naplnený a nedosahuje finančné 

zdroje potrebné na vykonávanie programu 2030; 

6. žiada, aby sa uskutočnilo vyhodnotenie nadobudnutých skúseností s cieľom 

identifikovať nedostatky v koordinácii a zlepšiť koordináciu nástrojov financovania 

vonkajšej činnosti EÚ s finančnými nástrojmi iných medzinárodných inštitúcií, akými 

sú napríklad Svetová banka, Medzinárodný menový fond a iné rozvojové/finančné 

inštitúcie, s cieľom vytvoriť synergie a dosiahnuť čo najväčší dosah finančných 

nástrojov v rozvojových krajinách; 

7. domnieva sa, že na to, aby Parlament bol schopný náležite a včas vykonávať svoju 

kontrolnú právomoc, pokiaľ ide o návrhy vykonávacích aktov, je kľúčový dostatočný 

čas; 

8. domnieva sa, že vzhľadom na čas, počas ktorého sa návrhy vykonávacích aktov 

pripravujú pred tým, ako sa dostanú do výboru DCI, nemôže byť nedodržanie 20-dňovej 

lehoty na predloženie dokumentov Parlamentu a Rade v poslednej fáze prijímania 

vykonávacieho aktu odôvodnené; 

9. vyjadruje preto poľutovanie nad skutočnosťou, že lehota 20 kalendárnych dní nie je 

vždy dodržaná, a považuje svoje právo na kontrolu za poškodené;  

10. v súvislosti s blížiacou sa revíziou Dohody z Cotonou poukazuje na význam dôsledného 

dodržiavania lehoty projektov s kontinentálnou pôsobnosťou, ktoré sú plánované v 

rámci celoafrického programu na podporu strategického partnerstva medzi EÚ a 

Afrikou; 

11. vyzýva na predkladanie všetkých návrhov vykonávacích opatrení najmenej 20 dní 

vopred a Komisiu, aby zmenila rokovací poriadok výboru DCI s cieľom predĺžiť túto 

20-dňovú lehotu na predkladanie návrhov, a tým uľahčiť uplatňovanie kontrolných 

právomocí Parlamentu;  

12. požaduje tiež mechanizmy posilnenej parlamentnej kontroly pre všetky nástroje na 

financovanie vonkajších činností, ako aj pre prostriedky na ich vykonávanie, ako sú 

napr. trustové fondy, ktoré Európskemu parlamentu umožňujú skutočne sa zapojiť do 

plánovania fondov a posudzovania spôsobu ich čerpania;  

13. vyžaduje transparentnosť, zodpovednosť, kontrolu, doplnkovosť rozvoja, dodržiavanie 

zásad účinnosti pomoci a rozvoja a silné záruky v oblasti životného prostredia, 

ľudských práv a sociálnej ochrany pri využívaní rozvojovej pomoci na podporu 

investícií súkromného sektora; 

14. žiada, aby trustové fondy, ktoré nepodliehajú kontrole Európskeho parlamentu, boli 

začlenené do rozpočtu Európskej únie; 

15. poukazuje na skutočnosť, že transparentnosť a zodpovednosť by mali byť základnými 

prvkami prístupu EÚ k zapojeniu súkromného sektora do rozvoja a že je nevyhnutné 
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zabezpečiť, aby súkromné subjekty, ktoré čerpajú oficiálnu rozvojovú pomoc EÚ 

prostredníctvom kombinovaného financovania alebo záruk, rešpektovali ľudské práva, 

sociálne a pracovné normy a životné prostredie; 

16. zdôrazňuje, že pridelenie pomoci krajine by nemalo závisieť od migračných dohôd s EÚ 

a že by nemalo dochádzať k presunu finančných prostriedkov z chudobných krajín a 

regiónov do krajín pôvodu migrantov alebo do krajín tranzitu do Európy len na základe 

toho, že sa nachádzajú na migračnej trase; 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Správa o vykonávaní výboru AFET s názvom Vykonávanie nástrojov Únie na financovanie 

vonkajšej činnosti: preskúmanie v polovici trvania v roku 2017 a budúca architektúra po roku 

2020 sa týka piatich nástrojov EÚ na financovanie vonkajšej činnosti, ktoré patria do 

pôsobnosti výboru AFET1, ako aj spoločného vykonávacieho nariadenia, v ktorom sa 

stanovujú horizontálne vykonávacie ustanovenia pre týchto päť nástrojov a šiesty nástroj, 

nástroj rozvojovej spolupráce, ktorý patrí do pôsobnosti výboru DEVE.  

 

Preskúmanie DCI v polovici trvania, ako aj jeho architektúra po roku 2020 sú predmetom 

osobitnej  správy o vykonávaní2 pod vedením DEVE a nie sú v pôsobnosti tohto návrhu 

stanoviska.  

 

Pokiaľ ide o ustanovenia spoločného vykonávacieho nariadenia, ktoré sa týkajú všetkých 

šiestich nástrojov financovania alebo osobitne DCI, Výbor pre rozvoj vypracúva stanovisko 

podľa článku 54. Informácie obsiahnuté v tomto návrhu stanoviska sa týkajú výlučne týchto 

otázok vyplývajúcich zo spoločného vykonávacieho nariadenia. 

  

                                                 
1 Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva; nástroj európskeho susedstva; nástroj predvstupovej pomoci; 

nástroj na podporu stability a mieru a nástroj partnerstva. 
2 Vykonávanie nástroja rozvojovej spolupráce, nástroja humanitárnej pomoci a Európskeho rozvojového fondu 
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