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Podpora EU v oblasti afrických Velkých jezer se 
k příjemcům dostává, ale může být příliš nákladná, 
říkají auditoři 
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora humanitární pomoc EU určená uprchlíkům před 
konflikty v oblasti afrických Velkých jezer reaguje na vzniklé výzvy, ale náklady na její 
poskytování mohou být příliš vysoké. I přes na náročné pracovní prostředí pomoc EU výrazně 
přispěla k řešení problémů, ale ve způsobu jejího řízení existují určité nedostatky, uvádějí 
auditoři. Od OSN a jejích partnerských agentur je potřeba dostávat více informací o tom, jak se 
tyto peníze vynakládají. 

Auditoři zkoumali humanitární podporu, kterou Evropská komise poskytla Demokratické republice Kongo, 
Ugandě, Rwandě, Burundi a Tanzanii v období mezi lety 2011 a 2015 a která dosáhla přibližně 300 milionů 
EUR. Dospěli k závěru, že celkově byla pomoc řízena účinně. Jelikož se však humanitární potřeby stále 
zvyšují a finanční prostředky jsou omezené, otázka efektivity je stále důležitější. Kontrolované rozpočty 
nebyly dostatečně podrobné a chybělo posouzení přiměřenosti navrhovaných nákladů. Přibližně polovina 
podpory EU byla vynaložena prostřednictvím agentur OSN a pokud OSN zadala své činnosti 
subdodavatelům, nebyly k dispozici žádné informace o tom, jaká částka byla ve skutečnosti příjemcům 
poskytnuta.  

„Znepokojuje mne, že Komise nemá údaje potřebné k tomu, aby zkontrolovala, zda se podpora poskytuje 
tím nejúčinnějším a nejhospodárnějším způsobem,“ řekl Karel Pinxten, člen Účetního dvora odpovědný za 
tuto zprávu. „Čím více článků řetězce existuje mezi daňovými poplatníky EU a těmi, kdo pomoc potřebují, 
tím je vše složitější. Komise by spolu s nevládními organizacemi měla vyvinout tlak na agentury OSN, jako je 
UNHCR a Světový potravinový program, aby od nich dostávala více informací o tom, jak se vynakládají 
peníze EU. Jinak hrozí, že tato pomoc bude příliš drahá.“ 

Auditoři zjistili, že chybí listinné důkazní informace pro stanovení zeměpisných priorit a posouzení 
projektových návrhů. V důsledku toho nebylo možné určit, zda vybrané projekty splňují příslušná kritéria 
a zda byly vybrány ty nejrelevantnější projekty.  

Rámec monitorování byl s ohledem na náročný pracovní kontext přiměřený. Partneři projektů však často 
své zprávy předkládali pozdě, což omezovalo užitečnost těchto zpráv. Zkušenosti terénních pracovníků 
Komise byly pro financované partnery přínosné, ale zprávy z návštěv na místě nebyly dostatečně ucelené. 
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Vzhledem k tomu, že následná kontrola stavu zjištěných problémů se dostatečné nezaznamenávala, 
uspokojivé řešení těchto problémů nebylo možné zajistit. Zprávy o plánu provádění humanitární pomoci, 
které by uváděly přehled výsledků a získaná ponaučení, se na obecnější úrovni nevypracovávají. 

Celkově byly dosažené výsledky ve zkoumaných projektech uspokojivé. Jednomu partnerskému subjektu se 
však podařilo vyčerpat většinu svého rozpočtu, ovšem dosáhl jen malého procenta plánovaných výsledků. 
V některých případech nebylo jasně zdůvodněno prodloužení projektu a navýšení rozpočtu. Komise 
i ostatní dárci se sice shodovali na tom, že propojení pomoci, obnovy a rozvoje je žádoucí, ale v praxi se tak 
dělo jen v mála případech. Auditoři tvrdí, že bez velmi aktivního úsilí o splnění tohoto cíle hrozí, že se 
promarní příležitost posunout se od humanitární k rozvojové pomoci. 

Poznámky pro redaktory 

V oblasti afrických Velkých jezer se odehrály jedny z nejhorších konfliktů na africkém kontinentu 
v posledních desetiletích. Ve východním Kongu se ozbrojené skupiny nadále dopouštějí porušování lidských 
práv: vydírání a rabování spojeného s násilím včetně znásilňování, únosů a rekrutování dětských vojáků. 
Výsledná humanitární krize v Demokratické republice Kongo patří k nejsložitějším a nejvleklejším 
konfliktům na světě v jedné z nejchudších zemí planety.  

V DRK je odhadem asi 1,6 milionu vnitřně vysídlených osob a přes 437 000 konžských uprchlíků se nachází 
v sousedních zemích, zejména Burundi, Rwandě, Ugandě a Tanzanii. V důsledku nepokojů v Burundi v roce 
2015 stoupl celkový počet uprchlíků o přibližně 236 000. Pomoc EU spočívá v zajišťování přístřeší, potravin, 
zdravotní péče a dalších základních služeb. Komise úzce spolupracuje s mezinárodními nevládními 
organizacemi, agenturami OSN a dalšími mezinárodními subjekty. 

Auditoři se v této zprávě vyjadřují k celé řadě záležitostí a i když je celkový závěr pozitivní, domnívají se, že 
řadu důležitých otázek je potřeba řešit v krátkodobém výhledu. 

Předkládají proto následující doporučení, jejichž cílem je umožnit Komisi zlepšit řízení humanitární pomoci 
v oblasti afrických Velkých jezer i jinde: 

• Komise by měla zajistit transparentnější proces výběru projektů.  
• Náklady návrhů projektů by se měly před jejich přijetím lépe analyzovat.  
• Komise by měla jasně stanovit, v jakém rozsahu se budou řešit problémy vyžadující nápravu.  
• Včasné předkládání ucelenějších zpráv ze strany partnerů a terénních pracovníků by mělo umožnit 

přijímat rychlá opatření.  
• Komise by měla zavést globální systém podávání informací o plnění plánu provádění humanitární 

pomoci.  
• Komise by měla zajistit jasnou vazbu mezi výsledky, jichž bylo v rámci projektu dosaženo, 

a posouzením, na jehož základě se provádí platba.  
• Prodloužení projektu a schválení dodatečného financování by mělo být jasně odůvodněno.  
• Komise by měla propojení pomoci, obnovy a rozvoje označit za prioritu.  

Zvláštní zpráva č. 15/2016: „Řídila Komise účinně humanitární pomoc poskytovanou obyvatelstvu 
zasaženému konflikty v oblasti afrických Velkých jezer?“ je k dispozici ve 23 jazycích EU. 

 


