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Účelem této tiskové zprávy je shrnout hlavní zjištění zvláštní zprávy přijaté Evropským účetním dvorem. 
Plné znění této zprávy je k dispozici na internetové stránce www.eca.europpa.eu . 
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Podpora EU na obnovu po zemětřesení na Haiti byla 
koncipovaná dobře, ale její realizace nebyla dostatečně 
účinná – tvrdí auditoři EU 
Evropský účetní dvůr (EÚD) ve zprávě, kterou dnes zveřejnil, uvádí, že podpora, kterou 
Evropská unie poskytla Haiti na obnovu po zemětřesení v roce 2010, měla dobrou celkovou 
koncepci a zaměřovala se na řešení hlavních potřeb země. Programy však nebyly realizovány 
dostatečně účinně a chyběla patřičná návaznost mezi základní pomocí, obnovou a rozvojem.  

Hans Gustaf Wessberg, člen EÚD odpovědný za tuto zprávu, uvedl: „Evropská komise a ostatní dárci se ve 
svém úsilí podpořit obnovu a rychle poskytnout pomoc potýkali s vážnými problémy, kdy bylo potřeba řídit 
pomoc ve spolupráci se slabými národními orgány tak, aby se podpořila vlastnická odpovědnost a přispělo 
ke vzniku řádně fungující vlády. Komise se zaměřila na zjištěné prioritní potřeby v oblasti obnovy, přijala 
vhodnou strategii spolupráce a zajistila náležitou dělbu práce s dalšími velkými dárci. Nadále také 
podporovala dlouhodobý socio-ekonomický rozvoj země. Přesto však mohla a měla by zajistit účinnější 
realizaci podpory EU v terénu.“ 

Auditoři EU zjistili, že 10 ze 13 kontrolovaných programů dosáhlo nebo pravděpodobně dosáhne 
plánovaných výstupů, i když téměř ve všech programech došlo ke zpožděním. Tři programy zaznamenaly 
jen omezený pokrok, včetně programu rozpočtové podpory financovaného z 10. Evropského rozvojového 
fondu. Přestože si Komise byla dobře vědoma složitých okolností, dostatečně neřídila některá významná 
rizika pro realizaci a dosažení cílů programů. Monitorování programů vycházelo z náležitého rámce, ale 
Komise a Evropská služba pro vnější činnost včas neposílily zdroje delegace EU na Haiti, jež neměla 
dostatečné kapacity na provádění návštěv na místě. Ty by byly s ohledem na rychle se měnící situaci 
obzvláště užitečné. 

Haiti je jedním z nejméně stabilních států světa a zemětřesení, které je zasáhlo 12. ledna 2010, situaci 
dramaticky zhoršilo. V březnu 2010 přislíbilo 55 dárců 5,37 miliardy USD na obnovu a rozvoj v období 2010–
2012 a další 2,96 miliardy na rok 2013 a následující roky. EU s finančním příslibem 1,23 miliardy EUR patřila 
k hlavním dárcům.  
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Poznámka pro redaktory: 

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí zjištění vybraných 
auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení. 

Účetní dvůr v této zvláštní zprávě (č. 13/2014) s názvem „Podpora EU na obnovu po zemětřesení na Haiti“ 
zkoumá, zda podpora, kterou EU poskytla Haiti na obnovu po zemětřesení, byla dobře koncipována a realizována 
a zda Komise zajistila náležitou návaznost mezi poskytováním základní pomoci, obnovou a rozvojem. 

V době, kdy se Haiti stále ještě potýkalo s následky tropických bouří z roku 2008, došlo dne 12. ledna 2010 
k zemětřesení o síle 7,0 Richterovy stupnice, které zasáhlo hlavní město a okolí, vybralo si krutou daň na životech 
a způsobilo rozsáhlé škody. Zahynulo přibližně 230 000 osob, 300 000 lidí bylo zraněno, asi 1,3 milionu obyvatel 
Port-au-Prince se ocitlo bez přístřeší a přes 500 000 lidí opustilo postiženou oblast ve snaze najít útočiště 
v ostatních částech země. Žalostné hygienické podmínky, které se po zemětřesení ještě výrazně zhoršily, přispěly 
k vypuknutí epidemie cholery. Hlavní potřeby v oblasti obnovy se týkaly bydlení a obnovy měst, vody, 
hygienických zařízení, zdravotnictví, zajištění potravin a vzdělávání. Přes obrovskou finanční pomoc a značné 
mezinárodní úsilí žilo koncem roku 2013 odhadem 210 000 lidí ještě stále ve stanových táborech.  

Auditoři EU zjistili, že navzdory snahám Komise chyběla dostatečná návaznost mezi základní pomocí, obnovou a 
rozvojem. Komise flexibilně využila řadu doplňkových nástrojů a vypracovala individuální programy obnovy, aby 
návaznost mezi základní pomocí, obnovou a rozvojem zajistila. GŘ ECHO a EuropeAid však neměly jasnou 
jednotnou strategii pro zemi zajišťující optimalizaci synergií a hladký přechod mezi jejich činnostmi. Slabé orgány 
státní správy a nedostatečná vůle vlády k reformě výrazně znesnadňovaly účinnou obnovu a vytvoření podmínek 
pro udržitelný rozvoj. 

Auditoři EU předkládají následující doporučení na zlepšení účinnosti postupu Komise v situaci po katastrofě nebo 
v nestabilní situaci:  

• Komise by měla při zahájení programů a případně také během jejich realizace posuzovat 
pravděpodobnost a potenciální dopad hlavních rizik pro dosažení cílů programu a přijmout opatření na 
prevenci a zmírnění těchto rizik. 

• EuropeAid a ECHO by měly přijmout společnou strategii ohledně návaznosti základní pomoci, obnovy a 
rozvoje s cílem zajistit účinnou synergii mezi činnostmi, které provádějí. 

• Při poskytování rozpočtové podpory by Komise ve spolupráci s ostatními dárci měla: 

a) poskytnout odpovídající podporu na budování kapacit a zaměřit se na hlavní činnosti v rámci řízení 
veřejných financí, včetně odpovědnosti a protikorupčních mechanismů; 

b) podporovat včasnou přípravu vhodného programu reformy řízení veřejných financí; 

c) v relevantních případech nastavit krátkodobější opatření na ochranu finančních prostředků EU 
před plýtváním, úniky a neefektivním využíváním. 

• V případě přírodních neštěstí nebo jiných podobných událostí, a to zejména takových, které mají dopad 
na fungování delegace EU, by Komise a ESVČ měly vytvořit postupy pro plánování obnovy činností, 
včetně postupů pro přemístění personálu v mimořádných situacích. 

 


