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Audítori hovoria, že pomoc EÚ oblasti Veľkých jazier 
v Afrike prichádza, ale môže byť príliš nákladná 
Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov humanitárna pomoc EÚ pre utečencov pred 
konfliktami v oblasti Veľkých jazier v Afrike reaguje na výzvy, ktorým čelí, ale náklady na jej 
poskytnutie môžu byť príliš vysoké. Napriek náročnému pracovnému prostrediu pomoc EÚ bola 
cenným prínosom k riešeniu problémov, audítori však hovoria, že sú určité nedostatky 
v spôsobe riadenia pomoci. Viac informácií je potrebných od OSN a jej partnerských agentúr 
o tom, ako sa peniaze vynakladajú. 

Audítori preskúmali humanitárnu pomoc Európskej komisie Konžskej demokratickej republike, Ugande, 
Rwande, Burundi a Tanzánii v období rokov 2011 až 2015, ktorá dosiahla výšku približne 300 mil. EUR. 
Dospeli k záveru, že pomoc bola vo všeobecnosti riadená účinne. Vzhľadom na to, že sa humanitárne 
potreby čoraz viac zvyšujú a finančné prostriedky sú obmedzené, efektívnosť je ešte dôležitejšia. Rozpočty, 
ktoré preskúmali, neboli dostatočne podrobné a nevykonali sa žiadne posúdenia s cieľom určiť, 
či navrhované náklady boli primerané. Približne polovica pomoci EÚ bola vynaložená prostredníctvom 
agentúr OSN a keď OSN zadala svoje činnosti subdodávateľom, neboli k dispozícii žiadne údaje o tom, koľko 
sa v skutočnosti vynaložilo na príjemcov.  

„Obávam sa, že Komisia nemá k dispozícii údaje, ktoré potrebuje, aby skontrolovala, či sa pomoc poskytuje 
najefektívnejším a najhospodárnejším spôsobom,“ povedal Karel Pinxten, člen Dvora audítorov 
zodpovedný za túto správu. „Čím viac prepojení je v reťazi medzi daňovými poplatníkmi EÚ a tými, ktorí 
pomoc potrebujú, tým náročnejšie to je. Komisia by mala vyvinúť tlak na agentúry OSN, napr. UNHCR 
a Svetový potravinový program, spolu s MVO, aby mala viac informácií o tom, ako sa vynakladajú peniaze 
EÚ. Inak je riziko, že táto pomoc bude príliš nákladná.“ 

Audítori zistili, že chýbali listinné dôkazy vo fáze určovania geografických priorít a pri posudzovaní návrhov 
projektov. V dôsledku toho nebolo možné určiť, či vybrané projekty spĺňali príslušné kritériá a či boli 
vybrané najvhodnejšie projekty.  

Rámec monitorovania bol primeraný vzhľadom na náročné pracovné prostredie. Správy partnerov však boli 
často predložené neskoro, čo obmedzovalo ich užitočnosť. Skúsenosti zamestnancov Komisie v teréne boli 
užitočné pre financovaných partnerov, ale podávanie správ z návštev na mieste nebolo dostatočne 
ucelené. Pre neprimerané zaznamenávanie následnej kontroly vzniknutých problémov nebolo možné 
zabezpečiť ich uspokojivé vyriešenie. Na všeobecnej úrovni neexistuje podávanie správ o pláne 
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vykonávania humanitárnej pomoci na poskytnutie prehľadu výsledkov a získaných ponaučení. 

Výsledky preskúmaných projektov, ktoré sa celkovo dosiahli, boli uspokojivé. Jeden partner však dokázal 
minúť väčšinu svojho rozpočtu, ale dosiahol len malé percento plánovaných výsledkov. V niektorých 
prípadoch nebolo zjavné odôvodnenie predĺženia času a dodatočných rozpočtov. Hoci želanie prepojiť 
pomoc, obnovu a rozvoj je vo všeobecnosti akceptované Komisiou a ostatnými darcami, je len veľmi málo 
príkladov, že sa to uplatňuje v praxi. Audítori hovoria, že bez aktívneho sledovania tohto cieľa existuje 
nebezpečenstvo, že sa zmeškajú príležitosti presunúť sa od humanitárnej pomoci k rozvojovej pomoci. 

Poznámka pre vydavateľov 

Oblasť Veľkých jazier bola poznačená jednými z najhorších konfliktov na africkom kontinente v posledných 
desaťročiach. Vo východnom Kongu ozbrojené skupiny pokračujú v porušovaní ľudských práv: vydieraní 
a rabovaní sprevádzanom násilnosťami ako znásilneniami, únosmi a násilným odvodom detí. Výsledná 
humanitárna kríza v Konžskej demokratickej republike (KDR) je jednou z najzložitejších a najzdĺhavejších 
núdzových situácií vo svete v jednej z jeho najchudobnejších krajín.  

V KDR je približne 1,6 milióna osôb vysídlených v rámci krajiny a približne 437 000 konžských utečencov je 
v susedných krajinách, najmä Burundi, Rwande, Ugande a Tanzánii. Pre nepokoje v Burundi v roku 2015 sa 
celkový počet utečencov zvýšil o približne 236 000. Pomoc EÚ pozostáva z poskytovania prístreškov, 
potravín, zdravotnej starostlivosti a ďalších základných služieb. Komisia úzko spolupracuje s MVO, 
agentúrami OSN a ostatnými medzinárodnými organizáciami. 

V tejto správe sa audítori vyjadrujú k celému radu záležitostí a hoci je celkový záver pozitívny, zastávajú 
názor, že je niekoľko dôležitých otázok, ktoré je potrebné riešiť v krátkom čase. 

Vyjadrujú preto nasledujúce odporúčania, aby Komisia mohla zlepšiť svoje riadenie humanitárnej pomoci 
i v oblasti Veľkých jazier v Afrike a inde: 

• Komisia by mala byť transparentnejšia v postupe výberu projektov.  
• Náklady návrhov by sa mali lepšie analyzovať pred ich schválením.  
• Komisia by mala jasne stanoviť, do akej miery boli vyriešené problémy určené na následnú 

kontrolu.  
• Lepšie podávanie správ od partnerov a zamestnancov v teréne by malo umožniť prijať rýchle 

opatrenia.  
• Komisia by mala zaviesť všeobecný systém podávania správ o plnení plánu vykonávania 

humanitárnej pomoci.  
• Komisia by mala stanoviť jasné prepojenie medzi dosiahnutými výsledkami projektu a posúdením 

použitom na uhradenie platby.  
• Predĺženie času a dodatočné financovanie projektov by mali byť jasne zdôvodnené.  
• Komisia by mala dať prioritu prepojeniu pomoci, obnovy a rozvoja.  

Osobitná správa č. 15/2016: „Riadila Komisia účinne humanitárnu pomoc poskytnutú obyvateľstvu 
postihnutého konfliktom v oblasti Veľkých jazier v Afrike?“ je dostupná v 23 jazykoch EÚ.  

 


