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Financování EU poskytované prostřednictvím nevládních
organizací musí být transparentní, říkají auditoři
Podle nové zprávy Evropské účetního dvora musí být způsob, jímž EU poskytuje prostřednictvím
nevládních organizací (nevládních organizací) finanční prostředky na humanitární a rozvojovou
pomoc, ochranu životního prostředí, kulturu a na další účely, transparentnější. Auditoři varují, že
stávající systém klasifikace subjektů jako nevládních organizací není spolehlivý a že Evropská
komise nemá dostatečně podrobné informace o tom, jak jsou související prostředky vydávány.
Obdobně není zřejmé, kdy jsou prostředky EU vypláceny nevládním organizacím nepřímo
prostřednictvím subjektů OSN.
V mnoha oblastech politiky, jako je humanitární a rozvojová pomoc, životní prostředí a výzkum a
inovace, pomáhají nevládní organizace Komisi koncipovat, realizovat a monitorovat programy EU.
V období 2014–2017 plánovala Komise provést pomocí nevládních organizací výdaje v odhadované
výši 11,3 miliardy EUR.
Auditoři zkoumali, jak Komise nevládní organizace identifikuje, jak byly prostředky EU nevládními
organizacemi využity a zda Komise související informace transparentním způsobem zveřejnila.
Soustředili se zejména na vnější činnost.
Auditoři dospěli k závěru, že Komise nebyla, pokud jde o provádění prostředků EU nevládními
organizacemi, dostatečně transparentní. Uvádějí, že přiznávání statusu nevládní organizace v účetním
systému Komise na základě vlastních prohlášení a omezené kontroly vedly k tomu, že klasifikace
subjektů jako nevládních organizací není spolehlivá. I když je výběr projektů vedených nevládními
organizacemi obecně transparentní, různé odbory Komise neřídí granty udělované třetími stranami
stejným způsobem a postup pro výběr nevládních organizací není u kontrolovaných subjektů OSN
vždy transparentní.
Podle auditorů nejsou informace shromažďované o prostředcích EU prováděných nevládními
organizacemi jednotné a Komise nedisponuje ucelenými informacemi, především u sítí mezinárodních
organizací a projektů v režimu nepřímého řízení. U nepřímého řízení dále nedostatečnost dostupných
informací komplikuje kontroly nákladů.

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy Evropského účetního dvora.
Plné znění této zprávy je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu.
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„EU je největším světovým dárcem pomoci a nevládní organizace často hrají při poskytování této
pomoci důležitou roli. Daňoví poplatníci EU však musí vědět, že jejich peníze získávají řádně definované
organizace a že Komise za výdaje těchto prostředků ponese plnou odpovědnost,“ uvedla Annemie
Turtelboomová, členka Evropského účetního dvora odpovědná za tuto zprávu.
Informace o prostředcích EU prováděných nevládními organizacemi se zveřejňují v několika
systémech, ale míra podrobnosti zveřejňovaných informací je podle auditorů omezená, i když u vnější
činnosti Komise obecně vykazuje údaje o humanitární a rozvojové pomoci v souladu s mezinárodními
standardy pro transparentnost. Orgány OSN buďto zakázky udělené nevládním organizacím u pěti ze
šesti kontrolovaných projektů nezveřejňovaly, nebo je zveřejňovaly pouze zčásti, přičemž Komise
nekontrolovala, zda orgány OSN tuto povinnost splnily.
Auditoři Evropské komisi doporučují, aby:
•

zlepšila spolehlivost informací o nevládních organizacích ve svém účetním systému;

•

kontrolovala uplatňování pravidel a postupů pro udělování grantů nevládním organizacím třetími
stranami;

•

shromažďovala lepší informace o prostředcích vydávaných nevládními organizacemi;

•

přijala jednotnou koncepci pro zveřejňování podrobných údajů o prostředcích poskytovaných
nevládním organizacím;

•

ověřovala, zda orgány OSN zveřejňují úplné a přesné údaje o zakázkách financovaných EU a
udělených nevládním organizacím.

Poznámky pro redaktory
Přestože termín nevládní organizace je široce rozšířen, na mezinárodní úrovni nemá žádnou obecně
přijímanou definici. V rámci EU je status nevládních organizací v některých členských státech dán
právní formou organizace, v jiných závisí na povaze prováděných činností.
Sdělení Evropské komise z roku 1997 identifikovalo pět charakteristických znaků nevládních
organizací. Jde o: 1) dobrovolnické organizace s úřední registrací; 2) neziskové; 3) nezávislé na
správních a veřejných orgánech; 4) nejsou zřizovány za účelem vytváření osobního zisku; 5) jejich
činnosti musí alespoň zčásti přispívat k veřejnému blahu.
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. 35/2018 „Transparentnost prostředků EU prováděných nevládními organizacemi: je
zapotřebí větší úsilí“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU.
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