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SHRNUTÍ 

I. Myanmar/Barma se v kontrolovaném období potýkal se zásadním a obtížným 

politickým a hospodářským přechodem. Úsilí o rozvoj dále komplikovaly faktory jako přírodní 

katastrofy, etnické konflikty a omezená kapacita místních aktérů a orgánů. 

II. Zkoumali jsme, zda byla podpora EU pro Myanmar/Barmu účinná. Audit se proto 

soustředil na otázku, zda Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) a Komise podporovaly 

dobře definované rozvojové priority. Rovněž se posuzovalo, jak Komise řídí rozvojovou 

pomoc EU a zda rozvojová podpora EU dosáhla svých cílů. Audit se zaměřil na výdaje 

přidělené na závazky v rámci nástroje pro rozvojovou spolupráci v období 2012 až 2016 po 

ustavení civilní vlády v roce 2011. Na období 2012–2020 přidělila EU celkem téměř miliardu 

eur. 

III. Dospěli jsme k závěru, že rozvojová podpora Myanmaru/Barmě byla částečně účinná. EU 

hrála důležitou vedoucí roli v podpoře rozvojových priorit a přidělila zemi významné finanční 

prostředky. Za obtížných okolností, kdy byly ustavování institucí, pokrok mírového procesu a 

tempo reforem nejisté, EU aktivně reagovala na potřeby země. Informujeme nicméně 

o nedostatcích v posouzení potřeb a v realizaci pomoci EU Komisí. 

IV. Rozhodnutí Komise zaměřit se na čtyři ústřední sektory nebylo v souladu s agendou pro 

změnu z roku 2011 a kapacita delegace EU zvládat související velkou pracovní zátěž nebyly 

posuzovány. Komise dostatečně nevyhodnotila geografické priority v rámci země. Mobilizace 

domácích příjmů nebyla při stanovování priorit vzata v úvahu, přestože je pro rozvoj 

Myanmaru zásadní. Společné plánování EU a jednotlivých členských států v rámci společné 

strategie plánování na období 2014–2016 bylo pozitivním krokem.  

V. Řízení rozvojové pomoci bylo obecně uspokojivé. Opatření řešila rozvojové priority 

země, docházelo ale ke zpožděním. Komise vybrala přiměřený způsob poskytování pomoci. 

Zdůvodnění částky financování přidělené na jednotlivé sektory a opatření však nebylo nijak 

zdokumentováno. Realizace se zpozdila, mimo jiné i proto, že roční akční program na rok 

2016 nebyl nikdy přijat. 
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VI. Provádění programů svěřenských fondů spravovaných OSN provázela zpoždění a pomalé 

čerpání rozpočtu na programové činnosti. Tyto fondy akumulovaly velké hotovostní zůstatky, 

Komise ale nezajistila, aby úroky z příspěvku EU byly použity na financovaná opatření. 

Ustanovení o kontrole nákladů ve smlouvách mezi EU a OSN měla malý dopad.  

VII. V průběhu období 2012–2016 Komise hodně využívala ustanovení o vyhlášení krizové 

situace a smlouvy s prováděcími partnery uzavírala přímo. Eliminace povinnosti vyhlašovat 

výzvy k předkládání nabídek omezila transparentnost výběrového řízení a vedla ke vzniku 

rizika negativního dopadu na nákladovou efektivnost projektů.  

VIII. Dosažené výsledky jednotlivých projektů se různily. Plánované efekty měla pouze 

polovina kontrolovaných projektů, především kvůli zpožděním při realizaci. U téměř poloviny 

kontrolovaných projektů nebylo možné efekty a udržitelnost výsledků posoudit kvůli 

zpoždění realizace programových činností. Nedostatky byly zjištěny i v kvalitě projektových 

ukazatelů a u monitorování projektů. 

IX. Na základě připomínek uvedených v této zprávě formuluje Účetní dvůr řadu závěrů, 

jejichž cílem je zlepšit řízení rozvojové pomoci Myanmaru/Barmě. ESVČ a Komise by měly:  

 lépe zacílit oblasti podpory, a zlepšit tak dopad pomoci; 

 posílit koordinaci s GŘ ECHO; 

 odůvodňovat a dokumentovat rozdělení zdrojů na sektory a opatření; 

 posílit nákladovou efektivnost opatření sdružujících více dárců; 

 zlepšit projektové řízení a zajistit opatřením EU větší viditelnost. 
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ÚVOD 

 Po několika dekádách autoritářské vlády probíhá v Myanmaru/Barmě od března 2011 1.

politický a hospodářských přechod na civilní správu. Nová vláda zahájila řadu reforem, jejichž 

cílem bylo změnit politickou, demokratickou a společensko‐ekonomickou situaci v zemi.  

 Pokud jde o hospodářskou situaci země, její HNP rostl v průměru o 7,5 % ročně1. 2.

Pracovní síla je mladá a země je bohatá na přírodní zdroje, jako je plyn, dřevo, zlato a drahé 

kameny. Sousedí s trhy dvou nejlidnatějších zemí světa, Číny a Indie, a těší se z výrazného 

nárůstu přímých investic. 

 Obyvatelstvo tvoří četné etnické skupiny, z nichž některé se angažují v občanských 3.

válkách, jež trvají už řadu let. Přetrvává napětí mezi etnickými a náboženskými skupinami. 

Vláda podepsala celonárodní dohodu o příměří s některými etnickými armádami, mírový 

proces však postupuje pomalu. Napětí mezi etniky přetrvává zejména ve státech s jinými než 

barmskými etnickými skupinami, zvláště v hraničních regionech Kačjinského, Šanského a 

Arakanského státu (viz mapa v příloze I). 

 V letech 2016 a 2017 znovu došlo k výbuchům násilí proti muslimské menšině Rohingyů 4.

v Arakanském státě (viz mapa v příloze I); Rohingyové se fakticky stali národem bez státní 

příslušnosti, když v roce 1982 vstoupil v platnost barmský občanský zákoník. Opakování 

násilností konflikt zhoršuje a brání humanitárnímu a rozvojovému úsilí v tomto regionu. 

 EU v dubnu 2012 pozastavila sankce uvalené na vládu a do roka zrušila všechna 5.

embarga s výjimkou zbrojního, aby tak reformní proces podpořila. EU rovněž otevřela 

kancelář v Yangonu, z níž se v roce 2013 stala plnohodnotná delegace EU. 

 Rámcem těchto bilaterálních vztahů jsou závěry Rady ze dne 22. července 2013 6.

o obecném rámci pro opatření a podporu EU určené Myanmaru/Barmě. Ke strategickým 

cílům tohoto rámce patřila 1) podpora míru a národního usmíření, 2) pomoc při budování 

funkční demokracie, 3) kultivace rozvoje a obchodu a 4) podpora opětovné integrace 

Myanmaru do mezinárodního společenství. 

                                                       

1  Údaje Světové banky, 2012–2016. 
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 V listopadu 2013 proběhlo zasedání pracovní skupiny EU a Myanmaru/Barmy, kde byly 7.

vládě prezentovány nástroje, které má EU k dispozici na podporu demokratizačního procesu. 

Předsedala mu někdejší vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 

Catherine Ashtonová a jeden z ministrů barmského kancléře U Soe Thanea. Proběhla řada 

fór za účelem prohloubení bilaterálního vztahu v řadě oblastí, včetně rozvojové pomoci, 

občanské společnosti, mírového procesu a obchodu a investic. 

 Po zasedání pracovní skupiny následovaly dialogy o lidských právech mezi EU a 8.

Myanmarem, které se zabývaly tím, jak by podpora EU mohla napomoci úsilí v oblasti 

rozvoje lidských práv, demokratické správy a vlády práva v zemi. EU nabídla podpořit 

barmskou vládu při ratifikaci mezinárodních konvencí a nástrojů z oblasti lidských práv. A při 

příležitosti konání všeobecných voleb dne 8. listopadu 2015 rovněž vyslala do země volební 

pozorovatelskou misi. 

 Na období 2007–2020 přidělila EU více než jednu miliardu eur (viz tabulka 1), převážně 9.

v rámci dvoustranných, regionálních nebo tematických nástrojů2. 

Tabulka 1 – Podpora EU přidělená Myanmaru/Barmě na období 2007–2020 

 

Zdroj: Víceleté orientační programy na období 2007–2013 a 2014–2020 a roční akční programy na 
období 2007–2015. 

 V rámci víceletého orientačního programu na období 2007–2013 poskytla EU bilaterální 10.

financování pro dva stěžejní sektory: vzdělávání a zdravotnictví. Tematické nástroje a 

                                                       

2  Nástroje financování mohou být specifické pro konkrétní zemi (bilaterální), regionální nebo 
mohou mít konkrétní tematické zaměření. 

Zvláštní 

balíček
Celkem Celkem

Zdroj 2007–2011 2012–2013 2012–2013 2007–2013 2014–2020 2007–2020

Nástroj pro rozvojovou spolupráci

Balík pro dvoustrannou spolupráci 32,0 93,0 125,0 688,0 813,0

Tematické programy 43,9 7,7 34,0 85,6 20,6 * 106,2

Regionální programy 17,0 3,8 20,0 40,8 35,9 * 76,7

Ostatní nástroje (IfS, EIDHR, ICI+) 2,2 28,9 3,7 34,8 1,8 36,6

Celkem 95,1 40,4 150,7 286,2 746,3 1 032,5

* Příděl financování do roku 2017.

 (v mil. EUR)
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regionální financování se zaměřovaly hlavně na potravinové zabezpečení a programy pomoci 

vysídlenému obyvatelstvu.  

 V roce 2012 EU poskytla zemi další podporu v rámci „zvláštního balíčku“ v hodnotě 11.

150 milionů EUR, aby zachovala spád reforem. S ohledem na toto financování byla bilaterální 

podpora rozšířena, aby pokryla dva další stěžejnější sektory: budování míru a obchod.  

 Z víceletého orientačního programu na období 2014–2020 bylo na čtyři stěžejní sektory, 12.

tj. rozvoj venkova, vzdělávání, správu a budování míru, přiděleno financování v celkové výši 

688 milionů EUR. Spolu s podporou, kterou země dostává z tematických a regionálních 

programů a nástrojů, dosahuje financování EU pro Barmu v daném sedmiletém období výše 

746,3 milionu EUR. Finanční prostředky přidělené jednotlivým sektorům na období 2007–

2020 jsou uvedeny na obrázku 1. 
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Obrázek 1 – Alokace bilaterálního, regionálního a tematického financování z nástroje pro 

rozvojovou spolupráci podle sektorů (v mil. eur) 

 

Zdroje: víceleté orientační programy na období 2007–2013 a 2014–2020 a roční akční programy na 
období 2007–2015. 
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Rozvoj  venkova /
potravinové 
zabezpečení

43,9

Rozvoj  venkova /
potravinové 
zabezpečení 21,8

8,3

Vzdělání
Zdravotnictví

Životní prostředí

11,7

SWITCH‐Asia
2,5

Pomoc vysídlenému 
obyvatelstvu17,0

Pomoc vysídlenému 
obyvatelstvu

20,0

20,6

SWITCH‐Asia
3,8

Program regionálního rozvoje

Tematické programy

= Ústřední sektor
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 Prostředky se prováděly s využitím režimů přímého i nepřímého řízení.3 V roce 2016 EU 13.

směrovala 63 %4 financování pro tuto zemi přes režim nepřímého řízení, především 

prostřednictvím agentur OSN. Podílely se na tom tyto svěřenské fondy: Svěřenský fond pro 

zdroje obživy a potravinové zabezpečení (LIFT), Program pro kvalitní základní vzdělání 

(QBEP), Fond pro tři rozvojové cíle tisíciletí (3MDG) a Společný mírový fond (JPF). Procentní 

výše příspěvků EU do těchto fondů se pohybovala mezi 11 % a 37 % (podrobné údaje jsou 

uvedeny v příloze II). Na výdaje v rámci přímého řízení, sestávající převážně z grantů, 

připadalo 37 % souhrnného portfolia.  

 Země obdržela pomoc od mnoha dárců. V období 2012–2016 činily závazky dárců ze 14.

všech zdrojů v souhrnu více než 8 miliard USD. Kromě pomoci EU se zemi zavázalo pomoci 

i Japonsko (3,3 miliardy USD), Světová banka (1 miliarda USD), Spojené království 

(593 milionů USD) a Spojené státy (477 milionů USD)5. 

ROZSAH A KONCEPCE AUDITU 

 Auditoři prověřovali, zda podpora EU určená Myanmaru/Barmě byla účinná, a zaměřili 15.

se přitom na tyto tři otázky: 

a) Podporovaly Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) a Komise dobře definované 

rozvojové priority? 

b) Řídila Komise rozvojovou pomoc EU dobře? 

c) Dosáhla rozvojová podpora EU svých cílů? 

 Audit zahrnul výdaje přijaté na závazky v období 2012–2016, které byly financovány 16.

z nástroje pro rozvojovou spolupráci. Zkoumali jsme 20 projektů, z toho 11 projektů spadalo 

                                                       

3  V režimu přímého řízení odpovídá za všechny úkoly plnění rozpočtu EU Evropská komise a tyto 
úkoly provádějí přímo její útvary buďto v jejím ústředí, nebo v delegacích EU. V režimu 
nepřímého řízení pověřuje Komise úkoly plnění rozpočtu mezinárodní organizace, rozvojové 
agentury členských států EU, partnerské země nebo jiné subjekty. 

4  Ze 438 milionů na všechny smlouvy (Zdroj: zpráva o monitorování vnější pomoci za rok 2016). 

5  Ministerstvo pro plánování a finance, odbor pro zahraniční hospodářské vztahy, 
https://mohinga.info/en/dashboard/location/. 
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pod režim nepřímého řízení (z nich 10 projektů řídily svěřenské fondy6 a jeden prováděla 

agentura jednoho členského státu7) a 9 projektů pod režim přímého řízení8. Podrobné 

informace o kontrolovaných projektech jsou uvedeny v příloze III. 

 Součástí auditní práce byl dokumentární přezkum listinných důkazů, jako jsou 17.

programové dokumenty a monitorovací a hodnoticí zprávy. Zahrnula i pracovní cestu na 

místo a pohovory se zaměstnanci Generálního ředitelství pro mezinárodní spolupráci a 

rozvoj (GŘ DEVCO), ESVČ, delegace EU a Generálního ředitelství pro evropskou civilní 

ochranu a operace humanitární pomoci (GŘ ECHO), jakož i se zástupci členských států EU 

v Myanmaru/Burmě, jinými dárci a prováděcími partnery. Rovněž jsme zohlednili auditní 

zprávy jiných subjektů, jakož i zprávy o ověření9 a monitorování zaměřeném na výsledky 

(ROM). 

ZJIŠTĚNÍ 

Navzdory určitým nedostatkům hrála EU v podpoře stanovených rozvojových priorit hlavní 

roli 

 Při hledání odpovědi na první auditní otázku (viz bod 15) jsme posuzovali, zda ESVČ a 18.

Komise řešily potřeby země. Rovněž jsme hodnotili, zda rozvojové priority Komise byly 

dostatečně zaměřené a zda je Komise koordinovala s ostatními dárci. 

ESVČ a Komise řešily potřeby země 

 ESVČ a Komise na politické změny v zemi zareagovaly rychle. Iniciovaly dialog o lidských 19.

právech, vyslaly volební pozorovací misi a začaly se angažovat v mírovém procesu. Delegace 

EU v Myanmaru/Barmě byla ustavena v roce 2013. Navzdory nové struktuře delegace EU a 

                                                       

6  Projekty 1 až 10. 

7  Projekt 11. 

8  Projekty 12 až 20. 

9  Audit agentur OSN provedený Komisí. 
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překážkám na místě, s nimiž se potýkala, ESVČ spolu s Komisí záhy ustavila aktivní dialog 

o politice s vnitrostátními orgány a zajistila rozsáhlé shromažďování informací. 

 Myanmarská/barmská vláda se neshodla na národním plánu rozvoje země. Potřeby 20.

země byly rozsáhlé a týkaly se mnoha oblastí, včetně míru, vzdělání, zdraví, rozvoje 

zemědělství, správy a řízení a institucionální kapacity. Sektory, kterým se mělo dostat 

podpory, byly vybrány na základě konzultací se zúčastněnými stranami a vláda měla za to, že 

tento postup byl provázán s obecnými rozvojovými prioritami. EU přidělila zemi na podporu 

rozvojových priorit významné finanční prostředky (viz bod 9).  

Volba rozvojových priorit nebyla dostatečně zacílená 

 V rámci víceletých orientačních programů pro Myanmar/Barmu ESVČ a Komise 21.

specifikovaly rozvojové priority i příděly financování. Programování muselo být v souladu 

s prioritami rozvojových opatření EU a provádět Agendu pro změnu 201110. Rovněž muselo 

zajistit soudržnost a komplementaritu různých dárců, jakož i soulad s prioritami vlády. 

 Primárním cílem agendy pro změnu z roku 2011 bylo výrazně zvýšit dopad a účinnost 22.

rozvojové politiky EU. Zasazovala o to, aby se EU angažovala v maximálně třech stěžejních 

sektorech, aby se tak zvýšil dopad a pákový efekt její pomoci. Rozhodnutí Komise zvýšit 

počet stěžejních sektorů ze dvou na čtyři (viz body 10 až 12) nebylo jasně zdůvodněno, 

přestože tuto povinnost stanoví vlastní operační pokyny Komise, a nevzalo v úvahu kapacitu 

delegace EU zvládat tak rozsáhlé rozvojové portfolio ve složitém pracovním prostředí.  

 Komise navíc dostatečně neposuzovala geografické priority z hlediska regionů. 23.

Například první studie o specifických potřebách Arakanského státu (viz bod 4) byla 

provedena až v roce 2017. Taková prioritizace mohla dopad podpory EU zvýšit. 

 Generování státních příjmů z daňových a nedaňových zdrojů je klíčovým faktorem 24.

udržitelného rozvoje, zejména v zemi, která je bohatá na přírodní zdroje (viz bod 2). 

                                                       

10  Primárním cílem agendy pro změnu, přijaté v roce 2011, je výrazně zvýšit dopad a účinnost 
rozvojové politiky EU. Viz https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european‐development‐
policy/agenda‐change_en. 
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Mobilizace domácích příjmů nicméně nebyla při stanovování priorit řádně vzata v úvahu, 

přestože je pro rozvoj Myanmaru zásadní.  

Míra spolupráce se různila 

 Jakmile civilní vláda převzala v Myanmaru/Barmě moc, došlo k rychlému přívalu dárců 25.

s prostředky na rozvoj (viz bod 14). Vláda země a rozvojoví partneři se pravidelně scházeli a 

vyměňovali si informace, aby byla zajištěna koordinace dárců. Smyslem jejich setkávání bylo 

zlepšit soudržnost a účinnost rozvojové pomoci. EU se v kooperačním fóru aktivně 

angažovala.  

 Na podporu účinnosti pomoci vypracovala EU a její členské státy společnou plánovací 26.

strategii na období 2014–2016. Společného plánování bylo dosaženo navzdory absenci 

národního rozvojového plánu. Celosvětově šlo o jeden z prvních takových příkladů. I když 

nárůst účinnosti pomoci byl z hlediska snížení fragmentace pomoci skromný, proces 

společného plánování zlepšil transparentnost, předvídatelnost i viditelnost. 

 Koordinace mezi GŘ ECHO a GŘ DEVCO nicméně nebyla přiměřená. Humanitární pomoc 27.

je v určitých regionech Myanmaru/Barmy velmi zapotřebí, zejména v Arakanském a 

Kačjinském státě. Mezi lety 2012 a 2016 poskytla Evropská komise prostřednictvím GŘ ECHO 

přibližně 95 milionů EUR na programy pomoci při zajištění potravin a pomoci obětem 

konfliktů. I když obě ředitelství Komise byla v zemi aktivní, nebyly humanitární intervence EU 

vzaty při vytváření programů v úvahu. Neexistoval ani žádný společný plán realizace, který by 

zajišťoval návaznost základní pomoci, obnovy a rozvoje (LRRD). I když se příklady spolupráce 

v oblasti humanitární a rozvojové pomoci se vyskytly, byly spíše výjimkou než pravidlem.  

 GŘ ECHO dále nebylo zahrnuto do společné strategie plánování na období 2014–2016 28.

definované Komisí a členskými státy (bod 26). Šlo o promarněnou příležitost zlepšit 

koordinaci, zejména s ohledem na to, že v oblastech vleklé krize, což je případ některých 

regionů Myanmaru/Barmy, lze humanitární pomoc očekávat. Postup pro výměnu informací 

mezi GŘ DEVCO a GŘ ECHO byl formálně ustaven až v září 2016. 
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Obecně řídila Komise rozvojovou pomoc EU uspokojivě, docházelo však ke zpožděním a 

řízení mělo určité nedostatky 

 Při hledání odpovědi na druhou auditní otázku (viz bod 15) jsme posuzovali, zda Komise 29.

identifikovala a provedla daná opatření dobře a zvolila vhodnou formu pomoci. Rovněž jsme 

posuzovali, zda Komise koordinovala opatření s ostatními dárci a zda tato opatření byla 

řádně monitorována. 

Opatření byla relevantní, ale provázely je i nezdary 

 V rámci každého víceletého orientačního programu přijímá Komise rozhodnutí 30.

o financování, tj. roční akční programy (RAP), které definují opatření, způsob podpory a 

celkovou částku financování pro každé opatření. Zvolená opatření byla v souladu se 

stanovenými prioritami. I když některé podporované stěžejní sektory a opatření byly 

v souladu s prioritami vlády (viz bod 20), Komise nezdokumentovala, jak stanovuje částku 

financování pro každý sektor v rámci víceletého orientačního programu a pro každé opatření 

ročních akčních programů. 

 Roční akční plán na rok 2016 nebyl přijat, protože některé členské státy nepodpořily 31.

přístup navržený před setkáním výboru nástroje pro rozvojovou spolupráci. Komise se tedy 

rozhodla návrh stáhnout. Nepřijetí RAP na rok 2016 zapříčinilo značná zpoždění v provádění 

plánovaných opatření, neboť plnění 163 milionů EUR v rámci víceletého orientačního 

programu na rok 2016 bylo odloženo. Z celkového přídělu ve výši jedné miliardy eur na 

období 2012–2020 (viz tabulka 1) tvořily částky, k nimž byly do dubna 2017 přijaty závazky, 

380,7 milionů eur. 

 Při výběru způsobu poskytování pomoci a vypracování realizačního plánu se 32.

zohledňovala tato operační kritéria: „budoucí pracovní zátěž delegace“ a zajištění „směsi 

způsobů poskytování pomoci“. Ani jeden z ročních akčních programů nezahrnoval kritérium 

nákladové efektivnosti financovaných činností. Nicméně vzhledem k reálným možnostem 

vybrala Komise přiměřené způsoby poskytování pomoci.  

 Více než polovina částek, k nimž byly přijaty závazky, byla přidělena v rámci nepřímého 33.

řízení a směrována převážně přes svěřenské fondy spravované OSN (viz bod 13). To Komise 
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umožnilo úzce spolupracovat s ostatními dárci a podílet se na rozsáhlých rozvojových 

opatřeních. Tento způsob poskytování pomoci snížil zátěž pracovníků Komise, neboť za řízení 

fondů odpovídala primárně OSN.  

Provádění svěřenskými fondy provázela zpoždění při přijímání závazků k prostředkům i při 

výplatě prostředků 

 Komise přijala závazky a vyplatila prostředky svěřenským fondům rychle, provádění 34.

programů svěřenských fondů spravovaných OSN však provázela zpoždění a pomalé čerpání 

rozpočtu na programové činnosti. Částky vyplacené z LIFT na programové činnosti činily 

pouze 53 % příspěvků do fondu (s dobou trvání 2012–2018) a v případě 3MDG to bylo pouze 

68 % (s dobou trvání 2012–2017). I když JPF byl ustaven v prosinci 2015, byla formou grantů 

na programové činnosti vyplacena pouze 3 % poskytnutého financování11.  

 Z důvodu pomalého provádění programových činností byly hotovostní zůstatky 35.

svěřenských fondů spravovaných OSN značné. V případě LIFT činily 74 milionů USD, u 3MDG 

54 milionů USD a u JPF 18 milionů USD12 13. 

 Smluvní ustanovení podepsaná EU a UNOPS, agenturou OSN, která spravuje tři ze čtyř 36.

svěřenských fondů v Myanmaru/Barmě, umožnila agentuře ponechat si úrok z prostředků 

postoupených Komisí. Komise nevyžaduje, aby agentura UNOPS alokovala generovaný úrok 

na programové činnosti. 

Ustanovení o kontrole nákladů ve smlouvách mezi EU a OSN měla malý dopad 

 Smluvní ustanovení, jimž se řídí financování EU vyplácené do svěřenských fondů OSN 37.

sdružujících více dárců, jsou uvedena v dohodách o příspěvcích. Ty popisují finanční závazky 

obou stran. Konkrétní ustanovení těchto dohod o příspěvcích uvádí, že nepřímé náklady by 

měly být omezeny na 7 % přímých způsobilých nákladů, které fondům vzniknou. Jelikož 

                                                       

11  K 31. lednu 2017 v případě LIFT, 1. listopadu 2016 v případě 3MDG a 28. únoru 2017 v případě 
JPF. Data jsou různá z důvodu různých vykazovacích cyklů. 

12  Viz výše. 

13  UNICEF nebyl schopen poskytnout certifikované výkazy peněžních toků pro program QBEP. 
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fondy spravuje OSN, kontrola nákladů je primárně její odpovědnost. Pokud jde o příspěvky 

EU, Komise je nicméně povinna zajistit jejich nákladovou efektivnost. Jeden ze způsobů, 

kterým se o tom snaží, jsou ověřovací kontroly fondů. 

 V průběhu těchto kontrol ověřovatelé zkoumají způsobilost nákladů předložených 38.

svěřenskými fondy. Výdaje, které budou shledány nezpůsobilými pro financování EU, 

nebudou – v souladu s dohodou stran – zamítnuty, ale pokud budou k dispozici dostatečné 

prostředky, uhradí je jiní dárci. Jde o tzv. „nominální přístup“. Narazili jsme na případy, kdy 

byly při ověřování prováděném jménem Komise zjištěny nezpůsobilé náklady a uplatněn 

nominální přístup (viz rámeček 1).  

Rámeček 1 – Příklady uplatnění nominálního přístupu 

LIFT 

Při ověřovací kontrole prováděné Komisí v roce 2012 byly zjištěny nezpůsobilé náklady ve výši 

7,35 milionu EUR, které zahrnovaly převážně zálohy a půjčky nesprávně vykázané jako výdaje. 

Uplatněním nominálního přístupu byly celkové nezpůsobilé náklady sníženy na 2,44 milionu EUR, 

neboť vedení svěřenského fondu oznámilo, že jsou k dispozici dostatečné prostředky od jiných dárců, 

které pokryjí náklady ve výši 4,91 milionů EUR, které Komise prohlásila za nezpůsobilé. Komise 

následně nahradila většinu ze zbývajících 2,44 milionu EUR dalšími platbami do fondu LIFT a nakonec 

získala od agentury UNOPS zpět zůstatek ve výši 0,35 milionů EUR. 

3MDG / 3DF 

V roce 2012 Fond tří nemocí (3DF) ukončil svou činnost a nahradil ho fond 3MDG. Při ověřování 

provedeném v roce 2015 u Fondu tří nemocí (3DF) byly zjištěny nezpůsobilé nepřímé náklady ve výši 

640 000 USD. Stanovený strop pro nepřímé náklady ve výši 7 % způsobilých přímých nákladů uvedený 

v dohodě o příspěvcích byl o tuto částku převýšen. Jakmile bylo vedení fondu o této skutečnosti 

uvědomeno, informovalo Komisi o tom, že tato částka byla pokryta prostředky jiných dárců. 

 Výše uvedené příklady ilustrují omezenou kontrolu, již Komise má, pokud jde 39.

o nákladovou efektivnost fondů. Ve většině případů, kdy Komise shledá, že náklady jsou 

nezpůsobilé, je pokryjí jiní dárci. Zjištění z ověřovacích kontrol budou tedy mít na nákladovou 

efektivnost fondů jen malý nebo žádný dopad. Situace u nepřímých nákladů je obdobná, 

neboť dárci se nedohodli na uplatňování vhodné procentní sazby.  
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 V případech, kdy je dárce rovněž prováděcím partnerem opatření, jež zahrnuje více 40.

dárců, jako QBEP (viz příloha II a rámeček 2), existuje významné riziko, že nepřímé náklady 

překračující 7 % dohodnutých s EU budou alokovány vlastnímu prováděcímu partnerovi nebo 

jiným dárcům.  

Rámeček 2 – Příklad vysokých nepřímých nákladů  

V případě QBEP byly nepřímé náklady oproti hodnotám uvedeným ve smlouvách EU a OSN 

dvojnásobné: kromě 7 % nepřímých nákladů zahrnutých do souhrnného rozpočtu QBEP bylo do 

rozpočtu dílčího grantu na projekty realizované prostřednictvím mezinárodních nevládních organizací 

(NGO) započítáno dalších 7 %. Náklady hrazené v rámci těchto dílčích grantů se alokují na jiné zdroje 

financování, než je EU. Celková nákladová efektivnost opatření je nicméně dvojím započtením 

nepřímých nákladů snížena bez ohledu na to, na který zdroj financování jsou tyto náklady přiděleny. 

Smluvní postupy pro případ krize se uplatňovaly příliš široce 

 Komise rozhodovala o všech přímo řízených projektech, a to i o jejich rozsahu a 41.

rozpočtu, a byla schopna bedlivě monitorovat pokrok po celou dobu existence projetu. 

Používaly se nástroje, jako je ROM, které Komisi s řízením pomáhaly. Komise byla rovněž 

v průběhu realizace projektů schopna přijímat opatření. Nicméně jak ustavení projektů, tak 

jejich monitorování jsou časově i jinak náročné činnosti, zejména je‐li projektů hodně a 

týkají‐li se širokých oblastí, které se obtížně posuzují. Cílem Komise proto bylo financovat 

velké projekty. 

 V období 2012–2016 uplatnila Komise ustanovení o vyhlášení krizové situace14 k tomu, 42.

aby uzavřela smlouvy přímo s prováděcími partnery, aniž by musela vydat výzvu 

k předkládání nabídek. Vyhlášení krizové situaci znamenalo, že nastala situace 

„bezprostředního nebo nastávajícího nebezpečí, jež hrozí vyústit v ozbrojený konflikt,“ a 

grantové smlouvy a veřejné zakázky mohly být vyjednány bez výzvy k předkládání nabídek či 

                                                       

14  Čl. 190 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 
o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, 
kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, 31.12.2012, 
s. 1). 
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zadávacích řízení15. Vyhlášení krizové situace se původně vztahovalo pouze na etnické státy 

Čjinský, Kačjinský, Kajaský, Karenský, Monský, Šanský a Arakanský stát a divizi Tanintharyi 

(viz mapa v příloze I). V roce 2014 Komise rozšířila vyhlášení krizové situace na všechny 

zakázky, které „podporují mír a cíle budování státu v Myanmaru“, a každoročně ho 

obnovovala. Vyhlášení krizové situace bylo u oblastí přímo zasažených konfliktem 

pochopitelné, v regionech, kde byl mír, však nikoliv. Eliminace povinnosti vyhlašovat výzvy 

k předkládání nabídek omezila transparentnost výběrového řízení a vedla ke vzniku rizika 

negativního dopadu na nákladovou efektivnost projektů. 

 I když Komise sama vyhlašovala krizovou situaci od roku 2012, o možnosti uplatnit 43.

flexibilnější postupy informovala prováděcí partnery v roce 2015 a 2016, ale nikoliv v roce 

2013 a 2014. Přestože Komise udělovala granty přímo, vyžadovala, aby prováděcí partneři 

používali v letech 2013 a 2014 u zakázek zadávací řízení, a to i v etnických státech. 

Riziko dvojího financování nebylo dostatečně zmírněno 

 Při posuzování řízení rozvojové pomoci Komise jsme zjistili, že riziko dvojího financování 44.

je v některých případech významné, ale není nijak zmírňováno (viz rámeček 3). 

Rámeček 3 – Příklady rizik dvojího financování 

Fond 3MDG má tři komponenty: 1) zdraví matek, novorozenců a dětí; 2) tuberkulóza, malárie a 

HIV/AIDS a 3) podpora systémů. Komponent 2 pokrývá i Globální fond, který sídlí ve švýcarské 

Ženevě, působí celosvětově, tedy i v Myanmaru/Barmě, a je spolufinancován EU a spravován UNOPS. 

Konkrétním záměrem financování komponentu 2 z fondu 3MDG je doplňovat financování, které 

Myanmaru/Barmě poskytuje Globální fond, a zaplnit případné mezery. Nebylo však provedeno žádné 

ucelené vyhodnocení mezer, ani oblastí, kde se tyto fondy překrývají16. Komisi ani správní radě fondu 

                                                       

15  Jak stanoví článek 128 finančního nařízení čl. 966/2012, čl. 190 odst. 2 nařízení Komise 
v přenesené pravomoci č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o grantech, článek 190 finančního 
nařízení č. 966/2012, čl. 266 odst. 1 písm. a) nařízení Komise č. 1268/2012 o službách, článek 
190 finančního nařízení č. 966/2012, čl. 268 odst. 1 písm. a) nařízení Komise č. 1268/2012 
o dodávkách, článek 190 finančního nařízení č. 966/2012, čl. 270 odst. 1) písm. a) nařízení 
Komise č. 1268/2012 o stavebních pracích. 

16  U největšího projektu v rámci tohoto komponentu původní analýza v roce 2013 uvedla, že toto 
opatření bude vyžadovat rozpočet ve výši 0,7 milionu USD s tím, že Globální fond zde již poskytl 
podporu v přibližné výši 12,7 milionu USD. V roce 2014 bylo nicméně na opatření přiděleno 
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3MDG nebyly předloženy žádné podrobné informace o oblastech intervencí fondů, ani o jejich 

rozpočtech. Nebyla přijata opatření ke zmírnění rizika dvojího financování. 

Protože nebylo provedeno posouzení možných překryvů financování, obdržela jedna místní nevládní 

organizace podporu EU na budování kapacit ze čtyř různých zdrojů financovaných EU. 

 U dvou kontrolovaných projektů byla dále zjištěna nedostatečná koordinace s ostatními 45.

dárci na úrovni realizace (viz rámeček 4). 

Rámeček 4 – Příklady promeškaných příležitostí z hlediska koordinace 

V roce 2012 se Světová banka zavázala poskytnout národnímu programu komunitou stimulovaného 

rozvoje (CDD – Community Driven Development) prostředky ve výši téměř 80 milionů USD. Program 

byl realizován prostřednictvím různých vládních rozvojových struktur, včetně obecních orgánů. 

V jednom regionu EU financovala projekt v hodnotě pět milionů EUR, který zahrnovala komponent 

CDD. V monitorovací zprávě bylo uvedeno, že iniciativy se prováděly prostřednictvím týchž 

zainteresovaných stran na obecní úrovni. To vytvořilo paralelní struktury a závažné překryvy, třebaže 

obce těžily z dodatečných investic do infrastruktury. 

V jiném regionu EU financovala projekt v hodnotě sedm milionů EUR, který také zahrnoval 

komponent CDD. I v tomto případě monitorovací zpráva poukázala na nedostatečnou odvětvovou 

koordinaci a riziko překryvů. 

Monitorování opatření financovaných EU vykazovalo nedostatky a viditelnost opatření 

byla nízká 

 Opatření Komise byla monitorována a hodnocena prostřednictvím zpráv o projektech, 46.

návštěv na místě, zpráv ROM, hodnocení a auditů. V letech po ustavení delegace EU se 

monitorování zlepšovalo, stále zde však byly nedostatky. 

 Nebylo možné posoudit, zda výstupů a efektů stanovených na úrovni RAP bylo 47.

dosaženo, jelikož některé prověřované AAP neměly ukazatele výstupů a efektů umožňující 

                                                                                                                                                                         
11,4 milionu USD a tato částka se v roce 2015 zvýšila na 13 milionů USD, aniž by bylo vysvětleno, 
proč došlo k tak výraznému navýšení potřeb. 
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opatření zhodnotit, a pokud ukazatele existovaly, údaje o výstupech a efektech různých 

opatření provedených ve všech oblastech intervencí v rámci RAP nebyly agregovány.  

 Některé RAP volají po ustavení výboru pro monitorování výkonnosti financovaných 48.

opatření. V kontrolovaných případech buď výbor nebyl ustaven, nebo byl ustaven pozdě. 

U 50 % kontrolovaných projektů jsme dále zaznamenali nedostatky v monitorování (viz 

příloha IV), u poloviny těchto případů šlo o projekty svěřenského fondu. 

Komise na zprávy z ověřovacích kontrolních návštěv reagovala pomalu 

 Komise je členskou správních rad fondů LIFT, 3MDG a JPF a řídícího výboru QBEP. 49.

Rovněž provádí ověřovací kontrolní návštěvy u agentur OSN. Komise reagovala na zprávy 

z ověřovacích kontrolních návštěv pomalu (viz rámeček 5). 

Rámeček 5 – Ověřovací kontrolní návštěvy 

LIFT 

Komise provedla v roce 2012 ověřovací kontrolní návštěvy, při nichž narazila na nezpůsobilé náklady 

ve výši 7,35 milionu EUR. Konečná zbývající částka byla získána zpět až o pět let později, v lednu 2017. 

3MDG/3DF 

Přestože se fond 3DF postupně přestal používat v roce 2012, byla ověřovací kontrolní návštěva 

provedena až v roce 2015 a její výsledky byly zveřejněny v roce 2016, tj. se čtyřletým zpožděním. 

V souvislosti s fondem 3MDG nebyla provedena žádná ověřovací kontrolní návštěva. 

Viditelnost EU byla nízká 

 Zprávy z ověřovacích kontrolních návštěv i monitorovací zprávy signalizovaly nízkou 50.

míru viditelnosti opatření financovaných EU. Míru viditelnosti bylo možné posoudit u deseti 

kontrolovaných projektů a v osmi případech nebyla zcela v souladu se smluvními 

ustanoveními (viz příloha IV). 

 K výhodám svěřenských fondů EU patří jejich větší viditelnost. Jako iniciátor Společného 51.

mírového fondu hrála Komise klíčovou roli při jeho koncipování i ustavení. Původně 

zvažovala možnost ustavit svěřenský fond EU, ale následně ji z koncepční studie fondu 
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formálně vyloučila, protože nebyla schopna přesvědčit jiné potenciální přispěvatele 

o výhodách této možnosti.  

Dosažení cílů bylo poznamenáno zpožděním při realizaci 

 Při hledání odpovědi na třetí auditní otázku (viz bod 15) jsme posuzovali, zda opatření 52.

vedla k plánovaným výstupům a dosáhla očekávaných efektů. Podrobné údaje 

o kontrolovaných projektech jsou uvedeny v příloze III a přehled jejich hodnocení uvádí 

příloha IV. 

Určité dobré výsledky, navzdory obtížné situaci 

 K cílům projektů financovaných EU patřila i schopnost rychle a pružně reagovat v řadě 53.

oblastí relevantních pro politický přechod Myanmaru, jakož i podpora rozvoje politiky 

v hospodářských a sociálních otázkách. Na realizaci výsledků měly negativní dopad jak 

externí, tak interní faktory, jež oslabily účinnost financovaných projektů. Navzdory obtížné 

situaci dosáhly některé projekty, které jsme kontrolovali, dobrých výsledků (viz rámeček 6). 

Rámeček 6 – Příklady projektů, které dosáhly dobrých výsledků 

LIFT – Projekt mikrofinancování 

Účelem projektu bylo zpřístupnit půjčky a jiné finanční služby více než 100 000 nízkopříjmovým 

klientům, z nichž minimálně polovina jsou buďto ženy, nebo obyvatelé venkovských oblastí. LIFT 

poskytoval institucím, které zajišťují mikrofinancování, podporu, jež jim umožnila provozovat služby a 

kontinuálně v této činnosti pokračovat. Tento projekt byl úspěšný, neboť mnoho lidí využilo 

financování k tomu, aby zahájili činnost nebo své činnosti rozšířili. 

3MDG – Projekt na podporu zdraví dětí a matek 

Zdravotnictví Myanmaru trpí nedostatkem veřejných financí a úmrtnost matek i dětí je velmi vysoká. 

Projekt financovaný 3MDG podpořil poskytování naléhavé zdravotní péče těhotným ženám a dětem 

do pěti let. Pacienti obdrželi platby na pokrytí nákladů na dopravu, jídlo a náklady na léčbu. Projekt 

pravděpodobně výrazně přispěje ke snížení úmrtnosti dětí a matek. 
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Projekt 20 

Tento projekt sestával z výstavby a zlepšení vzdělávacích zařízení pro děti vnitřně vysídlených osob a 

ostatní děti z obcí Arakanského státu a komunity Rohingů v různých lokalitách v Arakanském státě. 

V době návštěvy Účetního dvora již projekt realizoval výstupy, jak bylo plánováno, i když na 

hodnocení očekávaných efektů bylo ještě brzy. 

Realizace projektů trpěla zpožděními a nedostatky 

 Zatímco některé plánované výstupy kontrolovaných projektů byly realizovány včas, u 54.

řady z nich tomu tak nebylo. Celkem trpělo zpožděními při realizaci 75 % kontrolovaných 

projektů (viz příloha IV). 

 Většina projektů svěřenských fondů OSN i přímo řízených projektů byla vzhledem ke 55.

stanoveným cílům relevantní. U čtvrtiny kontrolovaných projektů však byly v tomto ohledu 

zjištěny nedostatky (viz rámeček 7).  

Rámeček 7 – Příklad projektu, který byl vzhledem ke stanoveným cílům pouze částečně relevantní 

Cílem důležitého projektu budování kapacit na institucionální úrovni bylo posílit veřejné instituce a 

nestátní aktéry. Rozsah projektu i jeho cíle však byly příliš široké a ne zcela se kryly s ústředními 

sektory, neboť se týkaly i oblastí, jako je „životní prostředí“ a program „Erasmus“. 

 Cíle většiny kontrolovaných projektů splňovaly kritéria SMART (konkrétní, měřitelné, 56.

dosažitelné, relevantní a časově vymezené), nicméně ukazatele u poloviny kontrolovaných 

projektů byly neadekvátní. Obecně nebyla u těchto projektů stanovena žádná výchozí 

základna nebo cílové hodnoty, což Komisi komplikovalo monitorování míry realizace, jakož 

i posuzování rozsahu, v němž bylo dosaženo cílů. 

 Většina plánovaných projektů dosáhla některých nebo všech plánovaných výstupů. 57.

U téměř poloviny kontrolovaných projektů jsme nicméně kvůli zpoždění realizace 

programových činností nebyli schopni posoudit efekty a udržitelnost výsledků. Pouze u jedné 

třetiny kontrolovaných projektů bylo pravděpodobné, že očekávaných efektů bude 

dosaženo. 
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 Zprávy Komise o monitorování zaměřeném na výsledky obecně hodnotily účinnost 58.

přímo řízených projektů v hodnocených odvětvích jako „dobrou“, ale průměrné hodnocení 

udržitelnosti bylo „problematické“.  

Podpora Arakanského státu nedosáhla významných výsledků 

 Z celkových finančních závazků vůči Myanmaru/Barmě ve výši 380,7 milionu EUR (viz 59.

bod 31) bylo 38,8 milionů EUR přiděleno Arakanskému státu. Finanční příděl cílící na 

Arakanský stát vychází z poznatků, které získala malá skupina prováděcích partnerů. 

Výsledků, jež se u většiny projektů v našem vzorku, které se prováděly v Arakanském státě, 

očekávaly, bylo dosaženo pouze z části (viz rámeček 8).  

Rámeček 8 – Projekt zabezpečení potravin v Arakanském státě 

LIFT podporoval zabezpečení potravin v Arakanském státě. Od roku 2013, kdy zahájil činnost, bylo 

dosaženo jen chabých výsledků, jednak kvůli: 

– externím změnám, jako jsou násilné útoky na mezinárodní nevládní organizace,  

– interním nedostatkům, jako nízké prováděcí kapacitě v terénu a nedostatečné spolupráci mezi 

prováděcími partnery.  

Přestože vedení LIFT si bylo tohoto stavu vědomo, LIFT po dokončení projektu uzavřel smlouvu 

o pokračování provádění projektu s týmiž partnery, aniž by byla zveřejněna výzva k předkládání 

nabídek. 

 Cílem nově zřízeného JPF je podporovat národní a inkluzivní mírový proces 60.

v Myanmaru/Barmě (viz příloha II). Nicméně největší komponent fondu se na Arakanský stát 

nezaměřuje. Jde o promeškanou příležitost pomoci tomuto velice citlivému regionu. 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

 V období 2012–2016 procházel Myanmar/Barma politickým a hospodářským 61.

přechodem. Úsilí o rozvoj dále komplikovaly faktory jako přírodní katastrofy, etnické 

konflikty a omezená kapacita místních aktérů a orgánů. 
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 Při auditu jsme zkoumali, zda byla podpora EU pro Myanmar/Barmu účinná. Dospěli 62.

jsme k závěru, že rozvojová podpora Myanmaru/Barmě byla částečně účinná. Za obtížné 

situace hrála EU při podpoře rozvojových priorit důležitou vůdčí roli a přidělila zemi 

významné finanční prostředky. Informujeme nicméně o nedostatcích v posouzení potřeb a 

v realizaci pomoci EU Komisí. 

 Rozhodnutí Komise zaměřit se na čtyři ústřední sektory nebylo v souladu s agendou pro 63.

změnu z roku 2011 ani vlastními operačními pokyny Komise a nevzalo v úvahu kapacitu 

delegace EU zvládat velkou pracovní zátěž. Geografické priority země nebyly zhodnoceny. Při 

zvažování rozvojových priorit nebylo zohledněno vytváření příjmu z domácích zdrojů (viz 

body 22–24). 

Doporučení 1 – Potřeba zacílit podporu, a tak zvýšit dopad 

Komise a ESVČ by měly: 

 zaměřit na maximálně tři konkrétní oblasti intervence, nebo cílení na další sektory 

odůvodnit; 

 podporovat generování příjmů z domácích zdrojů; 

 seřadit priority s ohledem na nejnaléhavější potřeby v regionech a míru podpory 

poskytovanou zemi jinými dárci na geografickém základě. 

 

Časový rámec: do začátku nového programového období v roce 2020. 

 

 Společné plánování EU a jednotlivých členských států v rámci společné strategie 64.

plánování na období 2014–2016 bylo pozitivním krokem (viz bod 26). Koordinace 

generálních ředitelství, která řídí rozvojovou a humanitární pomoc v oblasti vleklých krizí 

nefungovala dobře. Komise nevypracovala společný prováděcí plán pro návaznost základní 

pomoci, obnovy a rozvoje (viz bod 27).  
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Doporučení 2 – Koordinace intervencí  

Komise by se měla: 

 ve spolupráci s GŘ ECHO vypracovat prováděcí plán, který propojí základní pomoc, 

obnovu a rozvoj, a to zejména v oblastech vleklé krize; 

 zahrnout humanitární pomoc do nového programového dokumentu vypracovaného ve 

spolupráci s členským státem (společná strategie plánování). 

 

Časový rámec: konec roku 2018. 

 

 Řízení rozvojové pomoci bylo obecně uspokojivé. Opatření řešila rozvojové priority 65.

země, docházelo ale ke zpožděním. Komise vybrala přiměřený způsob poskytování pomoci. 

Zdůvodnění stanovení částky financování přidělené na jednotlivé sektory a opatření však 

nebylo nijak zdokumentováno. Realizace se zpozdila, protože RAP na rok 2016 nebyl nikdy 

přijat (viz body 30–33).  

Doporučení 3 – Realizace opatření 

Komise by měla: 

 odůvodňovat a dokumentovat rozdělení zdrojů na jednotlivé ústřední sektory a jednotlivá 

opatření. 

 

Časový rámec: programovací fáze nového víceletého orientačního programu (2019/2020). 

 

 Realizace programů svěřenských fondů OSN byla zatížena zpožděními a pomalým 66.

čerpáním rozpočtu na programové činnosti (bod 34). Svěřenské fondy spravované OSN 

akumulovaly velké hotovostní zůstatky, Komise ale nezajistila, aby úroky z příspěvku EU byly 

použity na financovaná opatření (viz bod 36). Ustanovení o kontrole nákladů ve smlouvách 

mezi EU a OSN měla jen omezený dopad (viz body 37–40). Komise na zprávy z ověřovacích 

kontrolních návštěv reagovala pomalu (viz bod 49).  
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Doporučení 4 – Nákladová efektivnost opatření sdružujících více dárců 

Komise by měla: 

 usilovat s ostatními dárci o shodu na vhodné míře nepřímých nákladů. 

 

Časový rámec: konec roku 2018. 

 

 V průběhu období 2012–2016 Komise využívala ustanovení o vyhlášení krizové situace 67.

k tomu, aby zakázky prováděcím partnerům zadávala přímo. Rozsáhlá eliminace povinnosti 

vyhlašovat výzvy k předkládání nabídek omezila transparentnost výběrového řízení a vedla 

ke vzniku rizika negativního dopadu na nákladovou efektivnost projektů (viz body 41–43). 

 Monitorování se sice v průběhu let zlepšovalo, ale mělo i určité nedostatky. Ukazatele 68.

výstupů a efektů pro posuzování opatření byly nedostatečné. Komise nezajistila, aby se 

výbory pro monitorování výkonnosti ustavovaly v souladu s rozhodnutími Komise (viz 

bod 48). Obecně nebyla podpora EU dostatečně viditelná (viz bod 50).  

Doporučení 5 – Monitorování opatření 

Komise by měla: 

 konsolidovat dostupné informace, aby výstupy a efekty stanovené na úrovni RAP bylo 

možné lépe posuzovat; 

 

Časový rámec: 2019. 

 

 trvat na tom, aby se uplatňovala ustanovení týkající se viditelnosti opatření EU. 

 

Časový rámec: konec roku 2018. 

 

 Míra, v níž kontrolované projekty dosáhly výsledků, se výrazně různila. Pouze polovina 69.

kontrolovaných projektů dosáhla plánovaných výstupů. Důvodem byla především zpoždění 

při realizaci (viz bod 54). Projekty ve vzorku Účetního dvora, které se prováděly 

v Arakanském státě, nedosáhly významných výsledků (viz bod 59). Skutečnost, že nově 
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ustavený Společný mírový fond se na vysoce citlivý Arakanský region nezaměřuje, 

představuje promeškanou příležitost (viz bod 60). 

Doporučení 6 – Dosažení výsledků 

Komise by měla: 

 zlepšit řízení projektů, aby se vyhnula zpoždění při jejich realizaci; 

 znovu prozkoumat možnost zařadit Arakanský stát do sféry kompetence Společného 

mírového fondu. 

 

Časový rámec: konec roku 2018. 

 

Tuto zprávu přijal senát III, jemuž předsedá Karel PINXTEN, člen Účetního dvora, 

v Lucemburku na svém zasedání dne 12. prosince 2017. 

  Za Účetní dvůr 

 

  předseda 

  Klaus‐Heiner LEHNE 
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PŘÍLOHA I 

Mapa Myanmaru/Barmy 
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PŘÍLOHA II 

Svěřenské fondy spravované OSN 

Svěřenský fond pro zdroje obživy a potravinové zabezpečení (LIFT) je svěřenský fond sdružující více 

dárců, jehož cílem je pomáhat chudým a znevýhodněným v Myanmaru/Barmě vymanit se z chudoby 

a pomáhat jim překonat podvýživu a vybudovat si živobytí. Fond spravuje Úřad OSN pro projektové 

služby (UNOPS). 

Fond pro tři rozvojové cíle tisíciletí (3MDG) má tři cíle týkající snížení zátěže plynoucí ze tří 

infekčních chorob (HIV/AIDS, tuberkulózy a malárie) a zlepšení zdraví matek a dětí 

v Myanmaru/Barma. Fond převzal Fond tří nemocí, který v roce 2012 ukončil činnost. Spravuje ho 

UNOPS. 

Program pro kvalitní základní vzdělání (QBEP) byl ustaven, aby zvýšil rovný přístup k základnímu 

vzdělání a systému rozvoje a péče v raném věku, zejména ve znevýhodněných komunitách a 

komunitách, které jsou obtížně dostupné. Spravuje ho Dětský fond OSN (UNICEF). 

Úkolem Společného mírového fondu (JPF) je podporovat národní a inkluzivní mírový proces 

v Myanmaru/Barmě. Byl ustaven v roce 2015 a spravuje ho agentura UNOPS. 

Tabulka – Příspěvky EU do svěřenských fondů spravovaných OSN 

 

Zdroj: Evropský účetní dvůr (EÚD). 

 

(v mil. USD)

Sektor intervence Fond Období
Příspěvky dárců 

do fondů

Prostředky 

zavázané na 

příspěvek EU

% závazky EU 

vůči celkovým 

příspěvkům 

dárců

K

Potravinové zabezpečení/Živobytí/ Rozvoj 

venkova LIFT 2009–2017 439,7 130,2 30 % 31.1.2017

Zdravotnictví
3MDG 2012–2017 279,6 31,5 11 % 1.11.2016

Vzdělání
QBEP 2012–2017 76,6 28,5 37 % 31.12.2016

Budování míru
JPF  2015–2017 105,2 20,8 20 % 28.2.2017
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PŘÍLOHA III 

Vzorek kontrolovaných projektů (1 z 2) 

 

    

(v mil.)

Zakázka č. Sektor intervence Dodavatel Nasmlouváno Vyplaceno
Datum 

zahájení

Datum ukončení 

operací

Svěřenský fond pro zdroje obživy a 

potravinové zabezpečení ( LIFT )
UNOPS 81,8 EUR 47,5 EUR 1.1.2012 31.12.2018 

1 Zemědělsko‐podnikatelský projekt Soukromá společnost 18,1 USD 11 USD 18.12.2015 31.12.2018 

2 Projet potravinového zabezpečení Nevládní organizace 22,1 USD 15 USD  1.3.2013 31.12.2015 

3 Projet potravinového zabezpečení Nevládní organizace 10,5 USD 4,3 USD  1.1.2016 31.12.2018 

4 Projekt mikrofinancování Agentura OSN 7,0 USD 6,7 USD  1.11.2012 31.12.2018 

5 Projekt přístupu na trh Nevládní organizace 4,0 USD 3,4 USD 11.6.2014 10.6.2017

6 Projet potravinového zabezpečení Nevládní organizace 2,1 USD 0,8 USD 10.6.2016 31.5.2019

Fond pro tři rozvojové cíle tisíciletí 

(3MDG)
UNOPS 27,5 EUR 22,4 EUR 1.1.2013  31.12.2017

7 Projekt pro tuberkulózu UNOPS 13,0 USD 4,5 USD 1.10.2014 31.12.2017

8 Zdraví matek a dětí Nevládní organizace 6,8 USD 5,6 USD 1.7.2014 31.12.2017

Program pro kvalitní základní 

vzdělání ( QBEP )
UNICEF 22,0 EUR 21,7 EUR 1.1.2013  30.6.2017

9 Péče o děti předškolního věku Správní asociace 4,0 USD 3,1 USD 23.10.2014 30.6.2016

10
Odezva v oblasti předškolního 

vzdělávání
Nevládní organizace 2,4 USD 1,3 USD 15.10.2013 20.6.2017
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Vzorek kontrolovaných projektů (2 z 2)  

 

(v mil. eur)

Zakázka č. Sektor intervence Dodavatel Nasmlouváno Vyplaceno
Datum 

zahájení

Datum ukončení 

operací

11 Správa a řízení Agentura členského státu 20,0 9,4 1.8.2015 31.7.2019

12 Správa a řízení Soukromá společnost 12,2 2,4 1.10.2015 30.9.2018

13 Pomoc vysídlenému obyvatelstvu Nevládní organizace 8,0 5,5 10.7.2012 9.4.2017

14 Budování míru Agentura OSN 7,0 3,8 15.3.2015 14.3.2019

15 Budování míru Nevládní organizace 7,0 4,4 1.2.2015 31.7.2018

16 Pomoc vysídlenému obyvatelstvu Nevládní organizace 5,6 5,0 29.12.2012 14.8.2017

17 Budování míru Nevládní organizace 5,0 2,8 1.3.2015 31.8.2018

18 Budování míru
Nevládní organizace 5,0 1,0 1.10.2016 30.9.2020

19 Pomoc vysídlenému obyvatelstvu
Nevládní organizace 3,2 2,9 1.2.2013 30.4.2017

20 Budování míru Správní asociace 2,0 1,6 1.1.2015 31.12.2017
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PŘÍLOHA IV  

Přehled posouzení jednotlivých projektů 

 

Cíle SMART
Ukazatele 

RACER

Výchozí 

základna/

cílové hodnoty

1 Částečně Ano Částečně Částečně Ne Ano Ano Ano Příl iš  brzy Příl iš  brzy Částečně

2 Ano Ano Částečně Částečně Částečně Ne Ne Ne Ne Částečně Ne

3 Částečně Ano Ano Ano Ano Částečně Částečně Částečně Příl iš  brzy Příl iš  brzy Částečně

4 Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Částečně Částečně Ne

5 Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ne Částečně Ne

6 Ano Ano Ne Částečně Částečně Částečně Částečně Částečně Příl iš  brzy Příl iš  brzy Částečně

7 Ne Ano Ano Ano Ano Částečně Ne Částečně Příl iš  brzy Příl iš  brzy Neposuzovalo se

8 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Částečně Ano Ano Částečně Neposuzovalo se

9 Částečně Částečně Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Neposuzovalo se

10 Částečně Částečně Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Příl iš  brzy Ne

11 Ano Ano Ano Ne Ne Ne Částečně Částečně Příl iš  brzy Příl iš  brzy Neposuzovalo se

12 Ano Částečně Ano Ne Ne Ne Ano Částečně Příl iš  brzy Příl iš  brzy Neposuzovalo se

13 Ano Ano Ano Částečně Ne Částečně Ne Částečně Částečně Ne Neposuzovalo se

14 Částečně Částečně Ano Částečně Částečně Ano Částečně Částečně Ne Částečně Neposuzovalo se

15 Ano Ano Ano Ano Ano Částečně Částečně Ano Příl iš  brzy Příl iš  brzy Ano

16 Částečně Ano Ano Částečně Ne Ano Ne Částečně Částečně Ano Neposuzovalo se

17 Ano Ano Ano Částečně Částečně Částečně Částečně Ano Ano Ano Částečně

18 Částečně Ano Ano Částečně – Příl iš  brzy Ne Příl iš  brzy Příl iš  brzy Příl iš  brzy Příl iš  brzy

19 Částečně Částečně Ano Ano Ne Ano Částečně Ano Částečně Částečně Neposuzovalo se

20 Ano Ano Ano Ano Částečně Ano Částečně Ano Příl iš  brzy Příl iš  brzy Ano
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ODPOVĚDI KOMISE A ESVČ NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO 
DVORA 

„POMOC EU PRO MYANMAR/BARMU“ 
SHRNUTÍ 
IV. Podle názoru Komise a Evropské služby pro vnější činnost (dále jen „ESVČ“) byla volba 
rozvojových priorit a sektorů zacílená a zahrnutí čtvrtého ústředního sektoru dohodnuté s 
komisařem pro rozvoj a myanmarskou/barmskou vládou. 

V reakci na zvýšené pracovní zatížení v oblasti rozvojové spolupráce v Myanmaru/Barmě otevřela 
EU kancelář v Rangúnu, jež byla v září 2013 povýšena na delegaci EU. 

Rozhodnutí o geografických prioritách se přijímá každoročně v průběhu stanovení a vypracování 
ročních akčních programů (dále jen „RAP“), aby sledovalo dynamiku mírového procesu, jež je 
značně nepředvídatelná a proměnlivá. 

Mobilizace domácích příjmů byla řešena v koordinaci s ostatními dárci prostřednictvím 
svěřenského fondu pro řízení veřejných financí spravovaného Světovou bankou sdružujícího více 
dárců, dialogu o politice, podpory účasti Myanmaru/Barmy v iniciativě v oblasti transparentnosti 
těžebního průmyslu (dále jen „EITI“) a opatření v rámci prosazování práva, správy a obchodu 
v oblasti lesnictví (dále jen „FLEGT“). 

V. Po důkladném programovém konzultačním procesu v letech 2012–2014, který zahrnoval vládní 
instituce, a zohlednění zejména potřeb a absorpční kapacity příslušných ústředních sektorů, se 
Komise ve svém víceletém orientačním programu (dále jen „VOP“) pro Myanmar/Barmu rozhodla 
orientačně přidělit až 35 % každému z prvních dvou ústředních sektorů (rozvoj venkova 
a vzdělávání) a až 15 % každému ze zbývajících dvou ústředních sektorů (správa a budování míru). 

Určení přidělení fondu pro každé opatření ročních akčních programů je součástí stanovení 
a vypracování nových opatření. 

VI. V některých případech, například v určitých etnických oblastech, byla zpoždění v rámci 
svěřenských fondů spravovaných OSN způsobena složitostí pracovního prostředí a opětovným 
vzplanutím konfliktu. 

Šablona příspěvků dohodnutá s mezinárodními organizacemi předpokládá, že se neplatí úroky 
z plateb předběžného financování s výjimkou případů, kdy pravidla dané organizace úhradu úroků 
stanoví. To je v souladu s finančním nařízením a základními právními akty. Aby se však zabránilo 
kumulaci předběžného financování, dohoda o příspěvcích v článku 15 obecných podmínek stanoví, 
že další splátku lze uvolnit pouze po přidělení 70 % bezprostředně předcházející splátky (a 100 % 
předchozích) na závazky. 

VII. Komise uplatňuje svá standardní pravidla a postupy, jakož i vnitřní pravidla, která za určitých 
podmínek, např. v krizových situacích, umožňují odchýlení se od uvedených standardních pravidel. 
Ustanovení o pružnosti v souladu s finančním nařízením a základními právními akty umožnila ve 
srovnání se standardními přístupy úsporu času, přičemž zachovala vyvážený poměr mezi rychlostí 
a transparentností. 

Komise se k využití ustanovení o vyhlášení krizové situace uchýlila v omezeném počtu případů. 
Když tak učinila, existovaly k tomu platné důvody. 

Vzhledem k okolnostem v Myanmaru/Barmě zastává Komise názor, že granty udělené 
prostřednictvím výzev k předkládání nabídek nejsou nutně nákladově účinnější než granty udělené 
podle pružných postupů. 
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VIII. Zatímco polovina kontrolovaných projektů dosáhla plánované efekty v plné míře, dalších 
40 % jich dosáhlo částečně, přičemž byly v době auditu stále ještě ve fázi provádění. Mezitím jich 
několik zaznamenalo zlepšení v oblasti dosahování výsledků.  

Komise provádí v roce 2018 strategické hodnocení rozvojové spolupráce EU v Myanmaru/Barmě, 
které bude zkoumat efekty a udržitelnost. 

Delegace EU provedla v průběhu let podstatná zlepšení v monitorování projektů. 

IX. 

- Komise a ESVČ zastávají názor, že oblasti podpory jsou dostatečně zacílené. 

- Generální ředitelství Komise pro rozvoj a spolupráci (GŘ DEVCO) a  Generální ředitelství pro 
evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci (GŘ ECHO) již posílila svoji koordinaci 
a dále ji zlepší, pokud jde o uvedení vztahu mezi humanitární pomocí a rozvojem do praxe, v 
souvislosti se kterým byl Myanmar/Barma vybrán Radou jako pilotní země. 

- Komise zdokumentuje přidělení financování každému ústřednímu sektoru v průběhu fáze 
plánování příštího VOP. Jelikož zdůvodnění přidělení financování každému novému opatření je 
projednáváno již během jejich stanovení a vypracování, Komise zajistí, aby bylo přidělení 
zdokumentováno pro opatření v rámci RAP na rok 2018 a roky následující. 

- Komise bude pokračovat v zajišťování nákladové efektivnosti opatření sdružujících více dárců 
v úzké koordinaci s ostatními přispívajícími dárci a jako člen řídícího výboru/správní rady fondu. 
Komise je však rovněž vázána ustanoveními finančního nařízení. 

- Komise bude i nadále velmi aktivní v oblasti zlepšování řízení projektů a bude pravidelně 
posuzovat stav provádění. 

Kroky s cílem výrazně zvýšit komunikaci o opatřeních EU a viditelnost těchto opatření již byly 
učiněny. 

ÚVOD 
7. Pracovní skupiny se zúčastnili čtyři komisaři a komisař pro rozvoj Piebalgs předsedal 
rozvojovému fóru společně s německým ministrem pro rozvoj Niebelem 
a myanmarským/barmským ministrem pro plánování Kan Zawem. Všechny členské státy EU 
přítomné v zemi se rovněž zúčastnily a dohodly se na výchozím společném programovém 
dokumentu a prioritních oblastech podpory EU a členských států. 

8. Den před pracovní skupinou v Nay Pyi Taw se v Rangúnu konalo demokratické fórum občanské 
společnosti s vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a 
místopředsedkyní Komise Ashtonovou a Aun Schan Su Ťij, rozvojové fórum a obchodní fórum. 

11. Další finanční prostředky finančního balíčku ve výši 150 milionů EUR byly významné nejen 
pro podporu přechodu, ale umožnily také hlubší spolupráci a dialog s novou civilní vládou, se 
kterou dárci spolupracovali poprvé. 

PŘIPOMÍNKY 
20. Vzhledem k tomu, že chybí dokončený 20letý komplexní národní rozvojový plán, použila 
Komise jako hlavní referenční dokument rámec myanmarské/barmské vlády pro hospodářské 
a sociální reformy (Framework for Economic and Social Reforms, dále jen „FESR“) na roky 2012–
2015. Podpora VOP na roky 2014–2020 pro ústřední sektory vzdělávání a zemědělství vycházela 
z probíhajících programů spolufinancovaných EU (jako QBEP a LIFT) a byla založena na jejich 
analýzách a zprávách. Pro ústřední sektor vzdělávání poskytla sektorovou analýzu komplexní 
reforma sektoru vzdělávání (Comprehensive Education Sector Reform) podporovaná EU. 
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21. Konzultační proces pro rozvojové priority a příděly financování s myanmarskou/barmskou 
vládou zahrnoval jednání na ministerské úrovni v Bruselu, Rangúnu a Nay Pyi Taw. 

22. Komise a ESVČ zastávají názor, že volba rozvojových priorit byla zacílená. Postup výběru čtyř 
ústředních sektorů byl důkladný, participativní a dohodnutý s vládou. 
Společné programové pokyny Komise a ESVČ pro nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 
2014–2020 umožňují za určitých okolností, jako je přechod od humanitární k rozvojové pomoci 
nebo vznikající bezpečnostní hrozby či rizika konfliktů, dodatečný ústřední sektor na podporu 
zásadních priorit spojených s činnostmi budování míru a státu. 

Vzhledem ke značnému nárůstu financování pro Myanmar/Barmu počínaje rokem 2012, při 
zohlednění celkového financování příslušných sektorů a jejich absorpční kapacity a s cílem zajistit 
kontinuitu podpory EU v rámci ústředních sektorů VOP pro období 2011–2013 (s význačnou 
výjimkou zdravotnictví) se Komise rozhodla financovat v rámci VOP pro období 2014–2020 čtyři 
ústřední sektory. Toto bylo převzato v rámci společného plánování a dohodnuto komisařem pro 
rozvoj a vládou vzhledem k politickému významu etnického mírového procesu pro stabilitu 
a rozvoj. 

Rozhodnutí Komise o zvláštním balíčku 150 milionů EUR pro období 2012–2013 doprovázelo 
zřízení kanceláře EU v Rangúnu, jež byla v září 2013 povýšena na delegaci EU. 

23. V souladu s výše uvedenými programovými pokyny umožňuje VOP na období 2014–2020 
pružné řešení nepředvídaných potřeb nejvíce ohrožených komunit v kontextu nestabilního státu 
a konfliktních či krizových situací jako v Myanmaru/Barmě. Mírový proces nelze předpovědět 
a Komise proto nebyla v letech 2013–2014 schopna stanovit geografické priority na celé 
programové období 2014–2020. Toto rozhodnutí se přijímá každoročně v průběhu stanovení 
a vypracování ročních akčních programů (RAP), aby sledovalo dynamiku mírového procesu. Pro 
zajištění nákladové efektivnosti používá Komise příslušné studie. Během plánování byly 
zohledněny studie o potřebách v Arakanském státě, které zadala EU nebo jiní dárci. Vláda s dárci 
v roce 2014 rovněž sdílela návrh akčního plánu pro Arakanský stát, jenž však nebyl nikdy 
dokončen. Arakanskému státu bylo v průběhu vykazovaného období přiděleno celkem 10 % 
financování, což odráží jasnou a uznanou geografickou prioritu. Volba mírového procesu jako 
jednoho z ústředních sektorů již navíc znamenala geografickou prioritizaci oblastí konfliktu. 

24. EU zdůrazňuje význam řízení přírodních zdrojů, jelikož velký podíl potenciálních domácích 
příjmů je spojen s využíváním rozsáhlých přírodních zdrojů. 

EU podporuje vládu ve směřování k udržitelnějšímu řízení jejích přírodních zdrojů, např. 
prostřednictvím EITI a FLEGT. EU se aktivně zúčastnila procesu koordinace dárců pro reformy 
řízení veřejných financí. 

Velká část přírodních zdrojů v Myanmaru/Barmě je soustředěna ve sporných oblastech nebo 
oblastech pod kontrolou etnických ozbrojených skupin, a nikoli vlády. Jakákoli diskuze o zvýšení 
daňových příjmů z řízení přírodních zdrojů závisí na pokroku v mírovém procesu. 

27. Komise by chtěla zdůraznit, že docházelo k účinné koordinaci mezi GŘ ECHO a GŘ DEVCO 
jak v ústředí, tak na úrovni delegace EU, zejména v průběhu stanovení a vypracování příslušných 
opatření v oblastech, kde GŘ ECHO poskytovalo humanitární pomoc. 

Komise uvádí do praxe návaznost okamžité pomoci, obnovy a rozvoje (dále jen „LRRD“). 
GŘ DEVCO zahájilo rovněž dvě studie s cílem identifikovat zásahy citlivé vůči konfliktům pro 
zvýšení odolnosti v oblastech vleklé krize. 

Stát Myanmar/Barma byl zahrnut na seznam pilotních zemí schválených Radou v září 2017 s cílem 
uvést vztah mezi humanitární pomocí a rozvojem do praxe.  
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Projekt 20 je pokračováním a rozšířením projektu financovaného GŘ ECHO (iniciativy EU Děti 
míru), jímž se provádí přístup LRRD. Pokračování projektu 13 zahrnuje posílený komponent pro 
výživu s cílem doplňovat podporu výživy GŘ ECHO v severní části Arakanského státu. 

28. Konečná zpráva hodnocení procesu společného plánování rozvojové spolupráce EU (na období 
2011–2015) z března 2017 rovněž doporučuje, aby ústředí EU a členských států přesněji definovala 
celkový rozsah nebo oblast společného plánování a způsob, jímž se to promítne do pokynů, např. 
jak zahrnout humanitární pomoc, kterou z definice nelze plánovat. 

Od otevření delegace EU si kolegové z ESVČ, GŘ DEVCO a GŘ ECHO pravidelně vyměňovali 
názory a prováděli společné terénní mise. 

Přestože jednání GŘ DEVCO a GŘ ECHO nebyla do září 2016 formálně ustavena, docházelo 
k pravidelným výměnám od té doby, co se v polovině roku 2014 GŘ ECHO přestěhovalo do 
stejných prostor jako delegace EU. 

Všechna opatření v rámci ústředního sektoru budování míru přijatá od roku 2012 odrážela 
požadované vazby, konzultace a koordinaci s humanitárními subjekty včetně GŘ ECHO. Program 
pomoci vykořeněným skupinám obyvatel byl rovněž prováděn v úzké spolupráci s GŘ ECHO 
a vychází z některých jeho úspěchů v etnických státech. 

30. Po důkladném konzultačním procesu, který zahrnoval vládní instituce, a zohlednění zejména 
potřeb a absorpční kapacity příslušných ústředních sektorů se Komise rozhodla orientačně přidělit 
až 35 % každému z prvních dvou ústředních sektorů (rozvoj venkova a vzdělávání) a až 15 % 
každému ze zbývajících dvou ústředních sektorů (správa a budování míru). 

Určení přidělení fondu pro každé opatření ročních akčních programů je součástí jejich stanovení 
a vypracování a zohledňuje potřeby a absorpční kapacitu, způsob provádění a partnerské, vládní 
a jiné dárcovské financování, harmonogram provádění atd. 

31. Komise by chtěla zdůraznit, že některé členské státy nebyly schopny souhlasit s navrhovaným 
programem rozpočtové podpory, mimo jiné kvůli obavám ohledně politického kontextu, včetně 
vážné eskalace situace v Arakanském státě. 

To mělo za následek zpoždění financování pouze jednoho, byť zásadního, z předpokládaných 
opatření v Myanmaru/Barmě. Přestože na rok 2016 nebyl přijat žádný RAP, Komise přijala RAP na 
rok 2017 (39 milionů EUR) poskytující další podporu EU v oblastech budování míru a správy. 

32. Komise by chtěla zdůraznit, že provozní kritéria budoucího pracovního zatížení a směsi 
způsobů poskytování pomoci nejsou jedinými provozními kritérii zvažovanými při výběru způsobů 
poskytování pomoci. Komise se domnívá, že rozpočtová podpora je preferovaným způsobem, který 
odpovídá nejlepším zásadám účinnosti pomoci, a umožňuje hlubší spolupráci a posílený dialog 
o politice s partnerskými zeměmi. Komise nicméně vždy zkoumá možnosti, jak více spolupracovat 
s agenturami členských států, a snaží se určit další příležitosti ke kombinování a strategičtější 
spolupráci s mezinárodními organizacemi. Kritérium nákladové efektivnosti je zvláště zvažováno 
v průběhu fází stanovení a vypracování nových opatření a velmi důkladně posuzováno během fáze 
uzavírání smluv. 

33. Nepřímé řízení snížilo zátěž pracovníků Komise z hlediska řízení a umožnilo jim zaměřit se 
mimo jiné na dialog o politice, strategické diskuse, koordinaci a monitorování. 

34. Počáteční nízké čerpání prostředků na programy svěřenských fondů spravovaných OSN bylo 
způsobeno zejména zpožděním zahajovacích činností. Pozdější nízké čerpání prostředků bylo někdy 
způsobeno zpožděním klíčových činností v oblastech, v nichž docházelo k opětovnému vzplanutí 
konfliktu. 
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Míra čerpání prostředků je pouze jedním z ukazatelů měření výkonnosti projektu. Míra navíc není 
lineární a závisí na typu financovaných činností. 

36. V souladu s finančním nařízením a základními právními akty předpokládá šablona příspěvků 
dohodnutá s mezinárodními organizacemi, že se neplatí úroky z plateb předběžného financování 
s výjimkou případů, kdy pravidla dané organizace úhradu úroků stanoví. 

Úřad OSN pro servisní zabezpečení projektů (dále jen „UNOPS“) přiděluje v souladu se svými 
vlastními pravidly takové úroky na programové činnosti, pokud tak stanoví odpovídající dohoda 
o příspěvcích. 
37. Komise nezajišťuje pouze nákladovou efektivnost prostřednictvím ověřovacích návštěv. 
Vhodnost nákladů je nejprve posouzena před podpisem smlouvy prostřednictvím důkladného 
přezkumu rozpočtu předloženého organizací. Poté se Komise účastní ve správních radách fondů, 
které rozhodují o zaměření programu. A konečně Komise obdrží od organizace nejméně jedenkrát 
za rok finanční a popisné zprávy o skutečném provádění a výdajích programu. Analýza těchto zpráv 
poté určí skutečné uvolnění – a částku – příštího předběžného financování. 

Tyto mechanizmy poskytují Komisi příležitost projednat zaměření programu a vhodnost využití 
finančních prostředků. Komise spolupracuje v nepřímém řízení s organizacemi posouzenými v 
rámci pilíře, jejichž vnitřní kontrola, audit a účetní postupy již byly kontrolovány a považují se za 
rovnocenné s těmi, které zavedla Komise. 

38. Článek 42 prováděcích pravidel stanoví, že je-li úkoly plnění rozpočtu pověřen subjekt, který 
provádí opatření sdružující více dárců, provede se ověření tak, aby subjekt použil na opatření částku 
odpovídající částce vyplacené na opatření Komisí v souladu s povinnostmi stanovenými v dohodě 
podepsané se subjektem. 

Komise má povoleno uplatnit nominální přístup, podle kterého se může příslušná schvalující osoba 
rozhodnout považovat tyto požadavky EU za splněné, pokud částka, kterou přispěli ostatní dárci na 
spolufinancované opatření, je dostatečná k zaplacení za činnosti, které jsou podle pravidel EU 
nezpůsobilé. Jakékoli snížení nezpůsobilých výdajů použitím nominálního přístupu je tudíž plně 
v souladu s platnými prováděcími předpisy. 

Tento mechanizmus umožňuje Komisi účastnit se ve svěřenských fondech sdružujících více dárců, 
tj. účastnit se na důležitých projektech v koordinaci s jinými dárci. To je často nejefektivnější 
způsob, jak zajistit účinnost a účelnost opatření financovaných EU, který by nebyl možný, pokud by 
bylo uloženo účelové vázání finančních prostředků. Aby toto bylo proveditelné, stanoví nominální 
přístup pravidlo, podle kterého náš příspěvek bude hradit pouze náklady, které jsou pro Komisi 
způsobilé, a tudíž neukládá Komisi pravidla způsobilosti související s příspěvky obdrženými od 
jiných dárců, kteří mají pravidla odlišná. 
Rámeček 1 – Příklady uplatnění nominálního přístupu 

LIFT 
Komise uplatnila nominální přístup, jelikož byly k dispozici dostatečné finanční prostředky od 
jiných dárců na pokrytí výdajů z fondu LIFT, jež byly podle pravidel EU nezpůsobilé. Vyrovnání je 
jednou z forem zpětného získávání finančních prostředků od prováděcích partnerů. 

3MDG / 3DF 
Komise uplatnila nominální přístup, jelikož byly k dispozici dostatečné finanční prostředky od 
jiných dárců na pokrytí výdajů z fondu 3DF, jež byly podle pravidel EU nezpůsobilé. 

39. V době uzavírání smluv je rozpočet opatření předložen organizací a projednán s Komisí. Podle 
našich smluvních požadavků jsou nepřímé náklady omezeny na 7 % způsobilých přímých nákladů. 
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Argumentuje se, že toto procento by mohlo být nedostatečné na pokrytí skutečných nepřímých 
nákladů, které ponese organizace na provádění projektů. Komise se však nemůže dohodnout na 
odlišné míře s jinými dárci. Pro opatření sdružující více dárců a srovnatelná opatření nemůže 
Komise sjednávat pravidla pro nepřímé náklady jiných dárců, ale zajišťuje, že odměna/nepřímé 
náklady nejsou vyšší než ty, které účtují organizace se srovnatelnými příspěvky (článek 4.2 finanční 
a správní rámcové dohody). 
40. Komise uplatní nominální přístup pouze na výdaje považované za nezpůsobilé pro EU ale 
způsobilé pro jiné přispívající dárce včetně případu, kdy je prováděcí partner rovněž přispívajícím 
dárcem, pokud je částka, jíž přispěli ostatní dárci na spolufinancované opatření, dostatečná 
k zaplacení za činnosti, které jsou podle pravidel EU nezpůsobilé. 

Rámeček 2 – Příklad vysokých nepřímých nákladů 
Komise potvrzuje, že dohoda podepsaná mezi Komisí a UNICEF stanovuje, že maximálně 7 % 
přímých nákladů opatření bude nárokováno jako nepřímé náklady. Dohoda navíc stanoví, že 
jakékoli nepřímé náklady pro opatření, jež jsou prováděna jinými subjekty, budou těmito 7 % 
pokryty. Delegace EU sdělila UNICEF, že pokud nelze pokrýt finanční prostředky pomocí 
nominálního přístupu, budou tyto prostředky získány zpět. 

41. Komise zvažovala efektivitu nákladů také při rozhodování o velikosti projektů. 

42. Komise uplatnila pružné postupy v rámci vyhlášení krizové situace v souladu s finančním 
nařízením.  

Komise a ESVČ zastávají názor, že jsou-li pružné postupy použity v zemích vyhlášení krizové 
situace strategicky, mohou přinášet významné přínosy. Komise se uchýlila k využití pružných 
postupů v omezeném počtu případů za následných vyhlášení krizové situace, protože nestabilní 
přechod Myanmaru/Barmy neumožňoval vždy pravidelnou rozvojovou pomoc. To vyžaduje využití 
účinných a pružných mechanizmů, které drží krok s reálnou situací na místě a umožňují EU rychle 
zareagovat na nový vývoj. 

O vyhlášení krizové situace se rozhoduje na úrovni generálního ředitele GŘ DEVCO po náležité 
konzultaci s komisařem pro rozvoj. Takové vyhlášení platilo v průběhu referenčního období. Do 
července 2014 se vztahovalo pouze na etnické státy Myanmaru/Barmy. Po žádosti delegace EU 
o rozšíření vyhlášení krizové situace na všechna území Myanmaru/Barmy v roce 2014 se Komise 
rozhodla rozšířit krizovou situaci, ale pouze pro smlouvy podporující cíle budování míru a státu 
v Myanmaru/Barmě. Jako další podmínka uplatnění tohoto rozšíření je nutné předchozí schválení 
každého jednotlivého případu geografickým ředitelem GŘ DEVCO. Komise by chtěla zdůraznit, že 
tato možnost nebyla v průběhu referenčního období využita. Současné vyhlášení krizové situace 
platí do 30. června 2018 a jakékoli další rozšíření bude podrobeno důkladnému přezkumnému 
procesu. 

Přímé zadání nicméně znamená jednací řízení se zprávou vysvětlující odůvodnění volby a řádným 
záznamem diskuzí týkajících se dojednání opatření a rozpočtu. Řízení proto zůstávají vždy 
transparentní a plně v souladu s postupy finančního nařízení. 

Ačkoli je nesporné, že k bezprostřednímu nebezpečí pro civilní obyvatelstvo dochází v etnických 
oblastech, konfliktem je zasažena téměř jedna třetina států země a příležitosti pro opatření mediace 
a řešení konfliktů mohou (a potřebují) být řešeny ve všech oblastech včetně Nay Pyi Taw 
a Rangúnu (nebo dokonce v cizích zemích jako Thajsko, Čína nebo Indie), kde se nalézají kritičtí 
zástupci vlády nebo jacíkoli jiní příslušní aktéři. To vysvětluje, proč lze vyhlášení krizové situace 
rovněž uplatnit na cíle budování státu a míru. 
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44. Komise zajistila, aby bylo řešeno riziko dvojího financování v průběhu návrhu a provádění 
rizikových smluv. 

Rámeček 3 – Příklady rizik dvojího financování 
První odrážka: S cílem snížit riziko dvojího financování činností souvisejících s tuberkulózou, 
malárií a HIV/AIDS přezkoumala Komise a jiní dárci před rozhodnutím správní rady fondu 
o financování analýzu mezer a jakýchkoli překryvů mezi dvěma fondy. 

Oba programy byly přezkoumány v rámci technických strategických skupin pro tuberkulózu, 
malárii a HIV/AIDS, aby se zajistila neexistence dvojího financování. 

Druhá odrážka: Komise neustále sleduje projekty a činnosti této místní nevládní organizace. V době 
návštěvy Účetního dvora hrála nevládní organizace (a i nadále hraje) zásadní a kritickou roli pro 
podporu mírových jednání mezi vládou a etnickými ozbrojenými organizacemi. Aby jednání na 
různých úrovních zůstávala otevřená, EU poskytovala přizpůsobenou podporu prostřednictvím 
různých grantů, na kterých se nevládní organizace účastnila jako spolupříjemce podpory. S cílem 
zajistit řádné provádění tak výrazného přílivu spolupráce od EU a jiných dárců ve zvláště náročném 
prostředí byla poskytována další technická pomoc. Ta přispívala mimo jiné k zabránění rizika 
dvojího financování. Jelikož všechny zásahy financované EU s touto nevládní organizací měly 
velmi různé a konkrétní cíle, Komise zjistila, že nedošlo k žádnému překryvu financování. 

45. Komise se snaží zajistit účinnou koordinaci s ostatními dárci na úrovni provádění, ale vždy 
existuje prostor pro zlepšení. 

Rámeček 4 – Příklady promeškaných příležitostí z hlediska koordinace 
Koordinace mezi Světovou bankou, delegací EU a různými prováděcími partnery komunity 
stimulovaného rozvoje (Community Driven Development, dále jen „CDD“) se konala pravidelně. 
Delegace EU a její různé financované programy hledaly synergie se Světovou bankou při několika 
příležitostech. Zatímco program Světové banky je zacílen především na „tvrdé komponenty“ 
(základní infrastruktura ve vesnicích), přístup EU kombinuje komponenty „měkké“ (školení, 
semináře, komunitní konzultace) a „tvrdé“ (drobná infrastruktura, obnova) v jedné konkrétní 
oblasti.  

46. Komise zastává názor, že monitorování opatření financovaných EU a viditelnost EU se 
v průběhu let zlepšily. 
Komise přikládá velký význam dalšímu zlepšování svého monitorování opatření, a to i v obtížně 
přístupných oblastech. 

47. Pokud jde o výstupy a efekty na úrovni RAP, patří mezi významné přijaté kroky zahrnutí 
orientační matice logického rámce pro každé opatření na úrovni RAP a specializované skupiny 
v GŘ DEVCO, aby byla zajištěna kvalita logických rámců. Rámec EU pro výsledky mezinárodní 
spolupráce a rozvoje navíc odráží závazek GŘ DEVCO monitorovat výsledky a podávat o nich 
zprávy, posílit odpovědnost, transparentnost a viditelnost pomoci EU.  

Dostupnost údajů je v Myanmaru/Barmě významným omezením, jež má vážné důsledky pro měření 
výstupů, výsledků a dopadu. 

48. Pro projekty 11 a 12 je zaveden systém monitorování výkonnosti. 
49. Komise nereagovala pomalu na zprávy z ověřovacích kontrolních návštěv, ale řízení o sporných 
otázkách ohledně jejich zjištění trvala dlouho. 
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Rámeček 5 – Ověřovací kontrolní návštěvy 
LIFT 
Zpracování zjištění této ověřovací kontrolní návštěvy fondu LIFT bylo mimořádně složité a vedlo 
k rozsáhlým diskuzím s ústředím za účelem jejich řádného řešení. Delegace EU zlepšila svoji reakci 
při zpracování zjištění ověřovací kontrolní návštěvy, jak ukazuje konečná zpráva druhé ověřovací 
kontrolní návštěvy pro fond LIFT vydaná dne 23. září 2016, přičemž odpovídající předběžný 
informační dopis (nenavrhující žádné zpětné získání) byl odeslán 28. října 2016. 

3MDG/3DF 
Po přijetí předběžné konečné zprávy ověřovací kontrolní návštěvy reagovala delegace EU včas 
a dokončila konečnou platbu a zúčtování za smlouvu 3DF. 

50. Komise upomíná pravidelně prováděcí partnery na potřebu vypracovat a provádět podrobné 
plány komunikace a zviditelnění, aby se zajistila dobrá úroveň komunikace o podpoře EU a vysoká 
viditelnost podpory EU. Přestože delegace EU konstatovala zlepšení v této oblasti, rozhodla se také 
řídit viditelnost EU příměji prostřednictvím specializované komponenty v rámci probíhající 
rozsáhlé smlouvy o službách, aby zajistila větší viditelnost EU a koordinovaná sdělení pro všechny 
projekty a programy. 

V určitých oblastech museli prováděcí partneři zůstat diskrétní ohledně určitých otázek komunikace 
a viditelnosti kvůli existující citlivosti v dané době a posílili viditelnost programů pomocí jiných 
nástrojů, jako jsou sociální média, audiovizuální materiály, studie a publikace, významné akce atd. 

51. V průběhu zahajovací fáze se Komise snažila propagovat svěřenský fond EU jako součást 
prováděcích metod, jež je třeba zvážit pro provádění Společného mírového fondu (dále jen „JPF“). 
Přes úsilí Komise nebyli ostatní potenciální dárci nakloněni tomuto způsobu a vyjádřili své 
preference pro svěřenské fondy spravované OSN. Komise konala rovněž konzultace s členskými 
státy v Bruselu, aby propagovala svěřenský fond EU pro mír. 

54. Zatímco polovina kontrolovaných projektů dosáhla plánovaných výstupů, dalších 40 % jich 
dosáhlo částečně, přičemž byly v době auditu stále ještě ve fázi provádění. Mezitím jich několik 
zaznamenalo zlepšení v oblasti dosahování výsledků.  

Komise se domnívá, že existuje více příčin, jež by mohly vysvětlit, proč kontrolované projekty 
zaznamenaly zpoždění v oblasti provádění. Programy mají co činit s velmi náročným kontextem, ve 
kterém dochází ke složitému přechodu: politickému a hospodářskému přechodu uprostřed složitého 
mírového procesu s více stranami a ozbrojenými skupinami. Všechny tyto faktory mají přímý 
dopad. Nezdary a nečekaná nízká absorpční kapacita jsou někdy součástí reality rozvoje 
v Myanmaru/Barmě. To platí zejména pro projekty v rámci kontrolovaného budování míru 
a programy pomoci vykořeněným skupinám obyvatel. 

Rámeček 7 – Příklad projektu, který byl vzhledem ke stanoveným cílům pouze částečně 
relevantní 
Program „Erasmus“ se zabývá vzděláváním, jedním z ústředních sektorů VOP na období 2014–
2020, zatímco „prostředí“ je kritickým průřezovým tématem pro všechny ústřední sektory. Komise 
rovněž zdůrazňuje, že tento projekt funguje na základě založeném na poptávce, přičemž žádosti 
o vybudování kapacity předkládá vláda delegaci EU. Proto je nutný mírně pružný výklad rozsahu 
a cílů, zejména v počátečním období přechodu, kdy rozvojoví partneři poprvé po mnoha letech 
znovu spolupracují s vládou. 

56. Dostupnost údajů je významným omezením s důležitými důsledky pro měření výstupů, 
výsledků a dopadu. Pro určité ukazatele je často náročné určit realistické cíle, proto většina projektů 
provádí roční přezkum logického rámce. 
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Komise podporuje zlepšení statistického systému v členských státech Sdružení národů jihovýchodní 
Asie (ASEAN) prostřednictvím programu financovaného v rámci regionálního orientačního 
programu na období 2014–2020. 

57. Komise by chtěla zdůraznit, že vzorek kontrolovaných projektů se nacházel v různých fázích 
provádění, což by mohlo částečně vysvětlit, proč nebylo ještě možné posoudit některé 
z plánovaných efektů a udržitelnost. Komise zastává názor, že více než třetina kontrolovaných 
projektů dosáhne očekávaných efektů. V roce 2018 provede Komise strategické hodnocení 
spolupráce EU v souladu s pracovním programem pro strategická hodnocení, který schválil komisař 
pro rozvoj Mimica. Předpokládá se, že toto hodnocení poskytne Komisi, ESVČ a jiným 
zúčastněným stranám zjištění, závěry a doporučení v souvislosti s naší minulou, současnou 
a budoucí spoluprací s danou zemí. 
59. Dosažení původních výsledků, které byly cílem v projektech prováděných v Arakanském státě, 
je extrémně náročné. Situaci lze považovat za vleklou krizi, která se vyznačuje dlouhodobou 
hluboce zakořeněnou diskriminací, vnitřním přesídlováním, segregací, absencí státní příslušnosti, 
chudobou a zranitelností. Komise si je dobře vědoma citlivosti práce ve velmi zpolitizovaném 
a složitém kontextu, jako je Arakanský stát, a bude nadále pokračovat ve své angažovanosti v tomto 
regionu. 

Rámeček 8 – Projekt zabezpečení potravin v Arakanském státě 
Fond LIFT zvažoval možnost veřejné výzvy pro podávání návrhů na pokračování projektu 
zabezpečení potravin v Arakanském státě. Vzhledem k získanému přístupu vybraných prováděcích 
partnerů do cílových vesnic, ustaveným pracovním vztahům s místní vládou a mimořádně složité 
krizové situaci v tomto regionu dospěl fond LIFT k závěru, že by nebylo proveditelné ani realistické 
realizovat očekávané efekty v cílových oblastech prostřednictvím nových a nezkušených partnerů.  

Pokud jde o nízkou výkonnost, Komise by chtěla zdůraznit vypuknutí násilí v roce 2014 a tropický 
cyklón, se kterými bylo nutné se v rámci projektu vypořádat, což vše zpozdilo provádění v terénu, 
neboť terénní pracovníci neměli přístup do vesnic. Konsorcium navíc muselo investovat mnoho 
času a úsilí do budování důvěry, aby bylo komunitami a orgány přijato v období vysoce 
nepřátelských akcí namířených proti OSN a mezinárodním nevládním organizacím. Pouze několik 
málo nevládních organizací bylo schopno ustavit se jako důvěryhodní partneři jak vlády, tak 
místních obyvatel. 

60. Komise zahrnula zvláštní cíl – zlepšená sociálně-ekonomická obnova v oblastech zasažených 
konflikty a v oblastech zasažených násilím mezi komunitami – do různých RAP, z nichž se 
financují příspěvky EU k budování míru. Přestože Komise původně prosazovala zahrnutí 
Arakanského státu do společného mírového fondu, v průběhu procesu návrhu bylo dohodnuto, že 
JPF bude řešit mírový proces, a nikoli násilí mezi komunitami. Jiní rozvojoví partneři nechtěli, aby 
se JPF vztahovalo na Arakanský stát. 

Návrh a architektura JPF jsou do značné míry založeny na celonárodní dohodě o příměří. Tento text 
se nevztahuje na násilí mezi komunitami. Projekty týkající se Arakanského státu nicméně mohou 
být financovány, pokud prokáží přímou vazbu na provádění celonárodní dohody o příměří a jiné 
formální prvky mírového procesu, které podléhají přísnému řízení rizik, analýze citlivosti konfliktu 
a zásadě „neškodit“. 

Jak je rozvedeno výše, EU vyvinula jiné projekty a mechanizmy pro řešení situace v Arakanském 
státě. 
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ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 
63. Podle názoru Komise a Evropské služby pro vnější činnost byla volba rozvojových priorit 
a sektorů zacílená a zahrnutí čtvrtého ústředního sektoru plně odůvodněné a dohodnuté s vládou. 

EU otevřela kancelář v Rangúnu, jež byla v září 2013 povýšena na delegaci EU. 

Mírový proces nelze z definice předpovědět, a Komise proto nebyla v roce 2014 schopna stanovit 
podrobné geografické priority pro všechny finanční zdroje. Toto rozhodnutí se přijímá každoročně 
v průběhu stanovení a vypracování ročních akčních programů, aby provázelo dynamiku mírového 
procesu, jež je značně nepředvídatelná a proměnlivá. Pružnost je absolutně nutná (a to též při 
stanovení geografických priorit), aby bylo možné reagovat na potřeby nejvíce ohrožených komunit. 

Mobilizace domácích příjmů byla řešena nepřímo, mimo jiné prostřednictvím podpory EU pro 
reformy řízení veřejných financí, účasti v EITI a kroků v oblasti FLEGT. 

Doporučení 1 – Potřeba zacílit podporu, a tak zvýšit dopad 
Komise a ESVČ toto doporučení přijímají a budou jej řešit v průběhu fáze plánování příštího VOP. 

První odrážka: Komise a ESVČ odůvodnily čtyři ústřední sektory, které jsou nadále zcela 
relevantní, jak bylo potvrzeno v průběhu probíhajícího přezkumu VOP na období 2014–2020 
v polovině období. 

Druhá odrážka: Komise má v úmyslu zvýšit v rámci příštího VOP svoji podporu mobilizace 
domácích příjmů. Komise mezitím podpoří mobilizaci domácích příjmů přímo prostřednictvím 
plánované podpory reforem řízení veřejných financí a nepřímo prostřednictvím pokračující podpory 
procesů jako EITI a FLEGT. 

Komise a ESVČ zváží stanovení geografických priorit v průběhu plánování příštího VOP. Komise 
a ESVČ však zastávají názor, že takové stanovení priorit a doplňkovost s jinými dárci se nejlépe 
posoudí v průběhu stanovení a vypracování nových opatření. 

64. GŘ DEVCO a GŘ ECHO již posílila svoji koordinaci a dále ji zlepší, pokud jde o uvedení 
vztahu mezi humanitární pomocí a rozvojem do praxe, v souvislosti se kterým byl Myanmar/Barma 
vybrán Radou jako pilotní země. 

Doporučení 2 – Koordinace intervencí 
Komise toto doporučení přijímá a provede jej takto: 

- Výsledkem probíhajícího procesu uvedení vztahu mezi humanitární pomocí a rozvojem do praxe, 
pro který byl Myanmar/Barma vybrán Radou jako jedna ze šesti pilotních zemí, bude kolem 
poloviny roku 2018 akční plán. GŘ DEVCO a GŘ ECHO navíc vyvíjejí společnou analýzu 
odolnosti a komplexní strategii řešení otázek LRRD pro vleklé krize v Myanmaru/Barmě. 

- Jak bylo rovněž doporučeno hodnocením procesu společného plánování, Komise úžeji zapojí 
GŘ ECHO a bude se snažit zahrnout humanitární zásahy členských států do vypracování nového 
společného programového dokumentu, zejména v oblastech vleklé krize. 

65. Po důkladném konzultačním procesu, který zahrnoval vládní instituce, a zohlednění zejména 
potřeb a absorpční kapacity příslušných ústředních sektorů, se Komise rozhodla přidělit až 35 % 
každému z prvních dvou ústředních sektorů (rozvoj venkova a vzdělávání) a až 15 % každému ze 
zbývajících dvou ústředních sektorů (správa a budování míru). 

Určení přidělení fondu pro každé opatření ročních akčních programů je součástí stanovení 
a vypracování nových opatření. 
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Doporučení 3 – Realizace opatření 
Komise toto doporučení přijímá a provede jej takto: 

Komise zdokumentuje přidělení financování každému ústřednímu sektoru v průběhu fáze plánování 
příštího VOP. 

Jelikož zdůvodnění přidělení financování každému novému opatření je projednáváno během jejich 
stanovení a vypracování, bude Komise nadále zajišťovat, že se přidělení zdokumentuje pro opatření 
v rámci RAP na rok 2018 a roky následující. 

66. V některých případech byla zpoždění způsobena složitostí pracovního prostředí a opětovným 
vzplanutím konfliktu. 

Šablona příspěvků dohodnutá s mezinárodními organizacemi předpokládá, že se neplatí úroky 
z plateb předběžného financování s výjimkou případů, kdy pravidla dané organizace úhradu úroků 
stanoví. To je v souladu s finančním nařízením a základními právními akty. Aby se však zabránilo 
kumulaci předběžného financování na účtu organizace, dohoda o příspěvcích v článku 15 obecných 
podmínek stanoví, že další splátku lze uvolnit pouze po přidělení 70 % bezprostředně předcházející 
splátky (a 100 % předchozích splátek) na závazky. 

Pokud jde o dopad ustanovení o kontrole nákladů, Komise má povoleno uplatnit nominální přístup, 
podle kterého se může příslušná schvalující osoba rozhodnout považovat požadavky EU za splněné, 
pokud částka, kterou přispěli ostatní dárci na spolufinancované opatření, je dostatečná k zaplacení 
za činnosti, jež jsou podle pravidel EU nezpůsobilé. 

Doporučení 4 – Nákladová efektivnost opatření sdružujících více dárců 
Komise bere na vědomí stanovisko Účetního dvora, ale toto doporučení nepřijímá. 

Úroveň nepřímých nákladů je specifická pro každé opatření a organizační strukturu. Organizace 
v mnoha případech považují příspěvek EU na nepřímé náklady (jenž je ve finančním nařízení 
omezen na 7 %) za nedostatečný k pokrytí jejich nákladů. Komise jako signatář Grand Bargain on 
Humanitarian Aid (Velké smlouvy o humanitární pomoci) se zavázala pracovat společně s řadou 
partnerů na harmonizaci kvalifikací těchto nákladů (přímých proti nepřímým). To povede k 
poskytnutí informací pro širší debatu o úrovni nepřímých nákladů. 

67. Komise uplatňuje svá standardní pravidla a postupy, jakož i vnitřní pravidla, která za určitých 
podmínek, např. v krizových situacích, umožňují odchýlení se od uvedených standardních pravidel. 
Ustanovení o pružnosti v souladu s finančním nařízením a základními právními akty umožnila ve 
srovnání s tradičnějšími přístupy ušetřit čas prováděním krizových postupů, přičemž zachovala 
vyvážený poměr mezi rychlostí a transparentností. 

Komise použila vyhlášení krizové situace v omezeném počtu případů a s využitím řádně 
odůvodněných solidních argumentů pro nepoužití veřejné výzvy k podávání návrhů. Za určitých 
okolností jsou přímá zadání grantů a veřejných zakázek oprávněná podle článku 190 RAP 
a předchozího schválení vyžádaného odpovídajícím způsobem. Přímé zadání nicméně navíc 
znamená jednací řízení se zprávou vysvětlující odůvodnění volby a řádným záznamem diskuzí 
týkajících se dojednání opatření a rozpočtu. Řízení proto zůstávají vždy transparentní a plně 
v souladu s postupy finančního nařízení a s ohledem na zajištění efektivnosti nákladů. 

68. Několik kontrolovaných projektů bylo v době auditu stále ještě ve fázi provádění a mezitím se u 
nich zlepšilo dosahování výsledků. 

Komise provádí v roce 2018 strategické hodnocení rozvojové spolupráce EU v Myanmaru/Barmě, 
které bude zkoumat efekty a udržitelnost. 

Komise přijímá důležité kroky ke zlepšení logických rámců včetně ukazatelů a viditelnosti EU. 



 

12 

Doporučení 5 – Monitorování opatření 
Komise toto doporučení přijímá a provede jej takto: 

První odrážka: Komise vyvíjí nový operační informační systém (Operational Information System, 
dále jen „OPSYS“) s cílem agregovat údaje o logickém rámci projektu. 

Druhá odrážka: Komise bude s prováděcími partnery nadále trvat na tom, že je nutné uplatnit 
smluvní ustanovení ohledně viditelnosti opatření EU. Delegace EU již pozoruje podstatné zlepšení 
v této oblasti. Komise rovněž zahrnula významnou komponentu viditelnosti do velkých přímo 
řízených smluv o službách s cílem zajistit koordinovaná sdělení o podpoře EU a její větší 
viditelnost. 

69. Zatímco polovina kontrolovaných projektů dosáhla plánovaných efekty v plné míře, dalších 
40 % jich dosáhlo částečně, přičemž byly v době auditu stále ještě ve fázi provádění. Mezitím jich 
několik zaznamenalo zlepšení v oblasti dosahování výsledků.  

Programy se provádí ve velmi náročném kontextu, ve kterém dochází ke složitému přechodu. 
Všechny tyto faktory mají přímý dopad na mnohé z kontrolovaných projektů. Komise se snaží 
taková rizika provádění programu v nejvyšší možné míře zmírnit. Nezdary a nečekaná nízká 
absorpční kapacita jsou někdy součástí reality rozvoje v Myanmaru/Barmě. 

Doporučení 6 – Dosažení výsledků 
Komise toto doporučení přijímá. 

První odrážka: Komise bude nadále velmi aktivní při zlepšování řízení projektů v rámci přímého 
i nepřímého řízení a bude pravidelně posuzovat stav provádění a trvat na nápravném opatření. 
Komise bude v Myanmaru/Barmě pokračovat v pravidelném provádění monitorování zaměřeného 
na výsledky (Results-Oriented Monitoring, dále jen ROM). Vzorek projektů pro ROM zahrne 
problematičtější projekty. 

Druhá odrážka: Arakanský stát je již zahrnut do sféry kompetence Společného mírového fondu. 
Projekty týkající se Arakanského státu však mohou být financovány, pokud prokáží přímou vazbu 
na provádění celonárodní dohody o příměří a jiné formální prvky mírového procesu, které podléhají 
přísnému řízení rizik, analýze citlivosti konfliktu a zásadě „neškodit“. Pro podporu harmonie mezi 
komunitami v Arakanském státě existují jiné mechanizmy. 
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Prověřovali jsme rozvojovou podporu EU Myanmaru/
Barmě a dospěli jsme k závěru, že byla částečně účinná. EU 
hrála vedoucí roli v podpoře rozvojových priorit a přidělila 
této zemi významné finanční prostředky. Informujeme 
nicméně o nedostatcích v posouzení potřeb a v realizaci 
pomoci EU Komisí.
Na základě připomínek uvedených v této zprávě 
předkládá Účetní dvůr řadu doporučení, jejichž cílem je 
zlepšit řízení rozvojové pomoci. 
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