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Euroopa Kontrollikoja audiitorite sõnul jõuab ELi abi 
Ida-Aafrika järvede piirkonnale küll abivajajateni, kuid 
võib olla liiga kulukas 
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt aitab humanitaarabi konfliktidest mõjutatud 
elanikkonnale Ida-Aafrika järvede piirkonnas probleeme lahendada, kuid abi andmine võib olla 
liiga kulukas. Audiitorite sõnul on keerulisele töökeskkonnale vaatamata ELi panus 
probleemide lahendamisel olnud vajalik, kuid abi haldamises esineb mõningaid puudusi. Raha 
kulutamise kohta on vaja ÜROlt ja partnerorganisatsioonidelt rohkem teavet. 

Kontrollikoja audiitorid kontrollisid Euroopa Komisjoni humanitaarabi Kongo Demokraatlikule Vabariigile, 
Ugandale, Rwandale, Burundile ja Tansaaniale, milleks eraldati ajavahemikul 2011–2015 ligi 300 miljonit 
eurot. Audiitorid järeldasid, et abi hallati üldjoontes mõjusalt. Kuna humanitaarabivajadused üha 
suurenevad ja rahalised vahendid on piiratud, on tõhususe aspekt varasemast veelgi olulisem. Kontrollitud 
eelarved ei olnud aga piisavalt üksikasjalikud ning kavandatud kulude mõistlikkust ei hinnatud. Ligi pool ELi 
abist suunati ÜRO ametite kaudu ja kui ÜRO abi andmise omakorda allhankijatelt tellis, puudusid andmed 
selle kohta, kui suur summa tegelikult abisaajateni jõudis.  

„Mulle valmistab muret asjaolu, et komisjonil puuduvad vajalikud andmed, mille abil kontrollida, kas abi 
osutati kõige tõhusamal ja säästlikumal viisil“, ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige Karel 
Pinxten. „Mida rohkem lülisid on ahelas ELi maksumaksja ja abivajajate vahel, seda keerulisem see on. 
Komisjon peaks nõudma ÜRO ametitelt, nagu ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet ja maailma toiduabi 
programm, ja valitsusvälistelt organisatsioonidelt rohkem teavet selle kohta, kuidas ELi vahendeid 
kasutatakse. Muidu on oht, et abi andmine läheb liiga kulukaks.“ 

Audiitorid leidsid, et geograafiliste prioriteetide määramise ja projektitaotluste hindamise etapi kohta 
puudusid dokumentaalsed tõendid. Seetõttu ei olnud võimalik kindlaks teha, kas valitud projektid vastasid 
asjaomastele kriteeriumidele ja kas valituks osutusid kõige sobivamad projektid.  

Keerulist töökeskkonda silmas pidades oli järelevalveraamistik asjakohane. Partnerite esitatud aruanded 
aga hilinesid sageli ning see vähendas nende kasulikkust. Komisjoni kohapealsete töötajate oskusteave oli 
toetust saavate partnerite jaoks kasulik, kuid kohapealseid külastusi käsitlev aruandlus ei olnud piisavalt 
terviklik. Esile toodud probleemide lahendamiseks võetud järelmeetmete kohta ei kogutud piisavalt 
andmeid, mistõttu ei olnud võimalik kindlaks teha, kas probleemid lahendati rahuldavalt. Üldisemal 
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tasandil puudub ka aruandlus humanitaarabi rakenduskava kohta, mis annaks ülevaate tulemustest ja 
saadud kogemustest. 

Üldiselt saavutasid kontrollitud projektid rahuldavad tulemused. Üks partner aga kulutas ära pea kogu 
eelarve, kuid saavutas vaid väikese osa kavandatud tulemustest. Mõnel juhul ei olnud põhjendatud 
ajapikenduse ja lisaeelarve võimaldamine. Kuigi komisjon ja teised rahastajad peavad hädaabi, taastus- ja 
arenguabi ühendamist väga soovitavaks, on praktikas selle rakendamise kohta väga vähe näited. Ilma 
aktiivselt selle eesmärgi poole püüdlemata on audiitorite sõnul oht, et jäetakse kasutamata võimalus minna 
humanitaarabilt üle arenguabile. 

Toimetajatele 

Viimastel aastakümnetel on Ida-Aafrika järvede piirkonnale osaks saanud ühed hullematest konfliktidest 
kogu Aafrika mandril. Ida-Kongos rikuvad relvastatud rühmitused endiselt inimõigusi, tegelevad 
väljapressimise ja vägivaldse rüüstamisega, mille käigus pannakse toime vägistamisi ja inimrööve, ning 
värvatakse lapsi sunniviisiliselt sõduriteks. Sellest põhjustatud humanitaarkriis Kongo Demokraatlikus 
Vabariigis (KDV) on üks maailma kõige keerukamaid ja pikaajalisemaid eriolukordi ühes maailma kõige 
vaesemas riigis.  

KDVs on hinnanguliselt 1,6 miljonit sisepagulast ja üle 437 000 Kongo pagulast on naaberriikides, peamiselt 
Burundis, Rwandas, Ugandas ja Tansaanias. Burundi 2015. aasta rahutuste tõttu on sellele lisandunud veel 
ligi 236 000 pagulast. ELi antav humanitaarabi hõlmab peavarju, toitu, tervishoidu ja muid põhiteenuseid. 
Komisjon teeb tihedat koostööd rahvusvaheliste valitsusväliste organisatsioonide, ÜRO ametite ja muude 
rahvusvaheliste organisatsioonidega. 

Käesolevas aruandes kommenteerivad audiitorid mitmeid teemasid, ning kuigi üldine järeldus on 
positiivne, leiavad audiitorid siiski, et mitu tähtsat küsimust vajavad kiiret lahendamist. 

Kontrollikoda esitab aruandes järgmised soovitused, mille abil komisjon saaks parandada humanitaarabi 
haldamist Ida-Aafrika järvede piirkonnas ja mujalgi: 

• komisjon peaks parandama valikumenetluse läbipaistvust;  
• projektide maksumust tuleks enne nende heakskiitmist paremini analüüsida;  
• komisjon peaks tegema selgeks, millises ulatuses lahendatakse järelkontrolli vajavad probleemid;  
• partnerite ja kohapealsete büroode poolne parem aruandlus peaks võimaldama võtta koheseid 

meetmeid;  
• komisjon peaks võtma kasutusele üldise aruandlussüsteemi humanitaarabi rakenduskava 

rakendamise kohta;  
• komisjon peaks looma selge seose saavutatud projektitulemuste ja makse tegemiseks kasutatud 

hindamise vahel;  
• projektidele ajapikenduse ja täiendava rahastamise andmine peaks olema selgelt põhjendatud;  
• komisjon peaks seadma prioriteediks hädaabi, taastamise ja arengukoostöö ühendamise.  

Eriaruanne nr 15/2016: „Kas komisjon haldas mõjusalt humanitaarabi konfliktidest mõjutatud 
elanikkonnale Ida-Aafrika järvede piirkonnas?“ on kättesaadav ELi 23 ametlikus keeles. 

 


