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Svěřenský fond EU pro Afriku: pružný nouzový nástroj,
který není dostatečně zacílený, informují auditoři
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora je nouzový svěřenský fond pro Afriku pružný nástroj,
který poskytuje pomoc v oblastech jako zajišťování potravin, zdraví, bezpečnost a udržitelný rozvoj.
Jeho cíle jsou však příliš obecné na to, aby mohly sloužit k řízení opatření v jednotlivých afrických
regionech, a Evropská komise obtížně měřila, nakolik fond dosáhl svých cílů. Auditoři nalezli také
nedostatky v provádění fondu a upozorňují, že projekty jsou zpožděny podobně jako projekty
tradiční rozvojové pomoci.
Svěřenský fond EU pro Afriku byl vytvořen v roce 2015 jako nouzový svěřenský fond, který má
podporovat dlouhodobou stabilitu a řešit hlavní příčiny neregulérní migrace a vysídlených osob v
Africe. Sdružené prostředky vložené do fondu nyní dosahují 4,1 miliardy EUR a fond podporuje
činnosti ve 26 zemích ve třech afrických regionech – v oblasti Sahelu a Čadského jezera, Africkém rohu
a severní Africe. Auditoři posuzovali, zda je fond dobře koncipován a prováděn. Prověřovali projekty v
Nigeru a Libyi, tedy v zemích s největším objemem přidělených prostředků v příslušných regionech.
„Svěřenský fond EU pro Afriku je zvláštní nouzový nástroj, který má řešit migraci,“ uvedla členka
Evropského účetního dvora odpovědná za tuto zprávu Bettina Jakobsenová. „Vzhledem k
bezpříkladným výzvám a vyčleněnému rozpočtu by fond měl být více zacílen a podpora z něj by měla
směřovat na konkrétní opatření, která vytvoří měřitelný dopad.“
Cíle fondu byly stanoveny co nejobecněji, takže většina opatření měla nárok na financování. To sice
znamenalo, že fond mohl přizpůsobit svou pomoc tak, aby vyhovovala různým a měnícím se situacím,
avšak bylo to méně užitečné, pokud se jedná o řízení opatření v regionech a o měření dopadu. Komise
komplexně neanalyzovala a nevyčíslila potřeby, nestanovila, které krize má fond řešit, ani neurčila
prostředky, které má k dispozici, což omezuje její schopnost prokázat, že byly určeny správné priority
a že schválená opatření jsou ta nejvhodnější na jejich řešení. Navíc sdružování zdrojů a kapacity dárců
není dosud dostatečně účinné.
Projekty podporované z fondu byly zahajovány rychleji než u tradiční rozvojové pomoci a fondu se
celkově dařilo urychlovat podepisování smluv a provádění zálohových plateb, ačkoli od nouzového
nástroje bylo možno očekávat rychlejší postup. Fond se potýkal s podobnými problémy, které
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zpožďovaly realizaci projektů, jako tradiční nástroje. Auditoři zaznamenali, že projekty související s
oblastmi jako bezpečnost a správa hranic měly zpoždění.
Postupy pro výběr projektů se mezi jednotlivými regiony lišily. Kritéria pro hodnocení návrhů nebyla
dostatečně jasná ani doložená a komparativní výhoda financování projektů prostřednictvím
svěřenského fondu EU pro Afriku nebyla vždy dobře vysvětlena. Auditoři narazili na příklady projektů,
které řešily podobné potřeby jako jiné nástroje EU, a hrozí tedy zdvojování jiných forem podpory EU.
Cíle projektů často nebyly konkrétní a měřitelné a u ukazatelů výkonnosti projektů chyběly výchozí
hodnoty. V daných třech regionech se výkonnost monitoruje pomocí různých systémů, neboť společný
systém ještě nefunguje. Přemíra informačních a monitorovacích systémů znamená, že neexistuje
jednotný a celkový přehled o výsledcích, kterých svěřenský fond EU pro Afriku celkově dosáhl.
Vzhledem k výši financování 3,7 miliardy EUR je schopnost měřit výkonnost důležitým aspektem
vyvozování odpovědnosti, podotýkají auditoři.
Kontrolované projekty se nacházely v rané fázi realizace, ale začaly již přinášet výstupy. Fond přispěl
ke snahám snížit počet neregulérních migrantů přicházejících z Afriky do Evropy, avšak tento přínos
nelze přesně měřit.
Auditoři Komisi doporučují, aby zlepšila kvalitu cílů, revidovala postup výběru projektů a přijala
opatření, aby se urychlila realizace projektů a zlepšilo monitorování.
Poznámky pro redaktory
Svěřenský fond EU pro Afriku je dosud zdaleka největším ze čtyř svěřenských fondů EU: v současné
době spravuje celkem 4,1 miliardy EUR, z toho 3,7 miliardy EUR pochází z rozpočtu EU a z evropských
rozvojových fondů. Členské státy EU, Norsko a Švýcarsko přispěly 451 miliony EUR, přičemž Německo
a Itálie přispěly po 100 milionech EUR.
EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším subjektům, které
o to mají zájem, jako jsou národní parlamenty, subjekty působící v příslušném odvětví a zástupci
občanské společnosti. Velká většina doporučení, která předkládáme ve svých zprávách, je uvedena do
praxe. Vysoká míra přijatých doporučení podtrhuje přínos naší práce pro občany EU.
Zvláštní zpráva č. 32/2018 „Nouzový svěřenský fond EU pro Afriku: je pružný, ale není dostatečně
zacílený“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU.
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