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Rozvojová pomoc EU se musí zaměřit na výsledky, konstatují
auditoři
Podle nového stanoviska Evropského účetního dvora (EÚD) by měl návrh Evropské komise sloučit několik programů
vnější činnosti do jednoho všeobecného nástroje, a zjednodušit tak legislativní rámec, omezit byrokracii a umožnit
flexibilněji reagovat na nepředvídané výzvy a krize. Nemělo by to však být na úkor vyvozování odpovědnosti a celý
nástroj by měl být zaměřen na výsledky, říkají auditoři.
Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) vznikne v roce 2021 s navrhovaným
financováním ve výši 89,2 miliardy EUR během následujícího sedmiletého rozpočtového období EU. V rámci rozpočtu
EU se do něj sloučí desítka stávajících nástrojů a programů vnější činnosti. Zejména do něj bude začleněn největší
nástroj vnější činnosti EU, Evropský rozvojový fond (ERF), který je nyní spravován mimo rozpočet EU a z něhož se
poskytuje rozvojová pomoc africkým, karibským a tichomořským státům a zámořským zemím a územím. Tato pomoc
v období 2014–2020 činí 30,5 miliardy EUR. NDICI bude obsahovat různé formy financování, jako jsou granty,
rozpočtová podpora, svěřenské fondy, rozpočtové záruky, kombinování zdrojů a odpouštění dluhu.
„Ambiciózní návrh nového nástroje vnější činnosti předložený Komisí je krok správným směrem a snižuje množství
mezer a překrývání,“ uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za stanovisko Hannu Takkula. „Skutečnost,
že Evropský rozvojový fond bude začleněn do rozpočtu EU, zlepší demokratickou kontrolu rozvojové pomoci EU
vykonávanou Evropským parlamentem, který tak nad fondem získá rozpočtové a legislativní pravomoci.“
Návrh celkově dosahuje svého cíle, kterým je přinést pro zúčastněné subjekty zjednodušení a snížit správní zátěž, a
zajišťuje také větší flexibilitu rozpočtových nástrojů. Podle auditorů bude soudržnost a soulad intervencí Komise
záviset na zvoleném způsobu realizace a také na tom, jak bude Komise provádět správu a dohled.
Auditoři vyzývají Komise a normotvůrce, tj. Evropský parlament a Radu, aby přístup založený na výkonnosti uplatnily
na celý návrh, aby se neomezoval jen na země sousedství. Dále by programové dokumenty měly být založeny na
výsledcích nejen u zeměpisných, ale též tematických programů a výsledky by měl být monitorovány na základě
klíčových ukazatelů, které jsou měřitelné a jasně propojené se specifickými cíli. Návrh by měl zřetelně rozlišovat mezi
hodnocením nástroje a hodnocením akcí.
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Návrh změkčuje pravidlo ročního rozpočtu, tj. zásadu, že prostředky musí být vydány v roce, na který jsou určeny, tím,
že zjednodušuje přenášení nečerpaných financí do dalšího roku. I když nový předpis přináší větší flexibilitu, auditoři
upozorňují, že jde zároveň nad rámec finančních pravidel EU a zvyšuje míru právní složitosti. Navrhují, aby se dopad
větší flexibility posoudil s ohledem na možný úbytek odpovědnosti za řízení finančních prostředků.
Auditoři konstatují, že návrh zavádí rezervu pro nově se objevující výzvy a priority, a předkládají konkrétní připomínky.
Komise například navrhuje zdvojnásobit současné stropy pro výjimky v ERF, pod jejichž úrovní mohou být akční plány
a opatření přijímány bez prováděcích aktů, tedy 10 milionů EUR u podpůrných opatření a 20 milionů EUR u zvláštních
akcí rychlé odezvy. Auditoři varují, že takové výjimky mohou oslabit mechanismy dohledu.
Auditoři doporučují, aby návrh obsahoval zmínku o dialogu mezi Unií, členskými státy a partnerskými zeměmi a aby
jeho cíle výslovněji obsahovaly rovnost žen a mužů a změnu klimatu. Berou na vědomí ustanovení o svých právech
provádět kontroly, ale uvádějí, že Komise a normotvůrci by ve svých dohodách s třetími zeměmi a mezinárodními
organizacemi měli posílit právo auditorů na přístup k veškerým informacím a dokumentům, které potřebují pro svou
práci.
Poznámky pro redaktory
Evropský účetní dvůr přispívá ke zlepšování finančního řízení EU tím, že zveřejňuje stanoviska k návrhům nových či
pozměněných právních předpisů s finančním dopadem. Tato stanoviska při své práci využívají legislativní orgány, tedy
Evropský parlament a Rada.
Stanovisko EÚD č. 10/2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství
a rozvojovou a mezinárodní spolupráci, je v současné době k dispozici v angličtině na internetové stránce EÚD
eca.europa.eu. Další jazykové verze budou k dispozici v nejbližší době.
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