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EU:n tarkastajat: EU:n apu Afrikan suurten järvien 
alueelle menee perille, mutta saattaa tulla liian kalliiksi 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että humanitaarinen 
apu, jota EU antaa Afrikan suurten järvien alueen konfliktien pakolaisille, vastaa tarpeisiin, 
mutta sen toimittaminen perille saattaa olla liian kallista. Tarkastajat toteavat, että vaikeasta 
työskentely-ympäristöstä huolimatta EU on arvokkaalla tavalla edistänyt ongelmien 
ratkaisemista, mutta avun hallinnointitapa on puutteellinen. YK:lta ja sen 
yhteistyökumppaneilta olisi saatava enemmän tietoja siitä, kuinka varat käytetään. 

Tarkastajat tutkivat humanitaarista apua, jota Euroopan komissio antoi 300 miljoonan euron arvosta 
Kongon demokraattisessa tasavallassa, Ugandassa, Ruandassa, Burundissa ja Tansaniassa vuosina 2011–
2015. Tarkastajien mukaan apua hallinnoitiin yleisesti ottaen vaikuttavasti. Humanitaariset tarpeet 
kuitenkin lisääntyvät ja varoja on käytettävissä rajallisesti, joten tehokkuuden merkitys on yhä suurempi. 
Tarkastetut kustannusarviot eivät olleet riittävän yksityiskohtaisia eikä ehdotettujen kustannusten 
kohtuullisuutta ollut arvioitu. Noin puolet EU:n avusta kanavoitiin YK:n järjestöjen kautta. Tapauksissa, 
joissa YK on käyttänyt alihankkijoita, saatavilla ei ollut tietoja siitä, kuinka suuri osuus avusta tosiasiassa 
käytettiin edunsaajien hyväksi.  

"Olen huolissani siitä, että komissiolla ei ole käytettävissään lukuja, jotka se tarvitsisi tarkistaakseen, 
annetaanko apu tehokkaimmalla ja taloudellisimmalla tavalla", toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Karel Pinxten. "Mitä useampia välikäsiä EU:n veronmaksajien ja 
avuntarvitsijoiden välillä olevassa toimitusketjussa on, sitä hankalammaksi tilanne muuttuu. Komission olisi 
vaadittava, että UNHCR:n ja WFP:n kaltaiset YK:n järjestöt sekä kansalaisjärjestöt antavat enemmän 
tietoja siitä, kuinka EU:n varoja käytetään. Muutoin avun antaminen saattaa tulla liian kalliiksi." 

Tarkastajat havaitsivat, että maantieteellisten painopisteiden määrittämisestä ja hanke-ehdotusten 
arvioinnista ei ollut saatavissa riittävästi asiakirjaevidenssiä. Niin ollen ei ollut mahdollista todeta, 
vastasivatko valitut hankkeet relevantteja kriteereitä ja tulivatko tarkoituksenmukaisimmat hankkeet 
valituiksi.  

Seurantakehystä voidaan pitää asianmukaisena, kun otetaan huomioon vaikea työskentely-ympäristö. 
Raportit kumppaneilta saatiin kuitenkin usein myöhässä, mikä vähensi niiden käyttökelpoisuutta. 
Komission kenttähenkilöstön asiantuntemuksesta oli apua rahoitusta saaville kumppaneille, mutta paikan 
päälle tehdyistä käynneistä ei raportoitu riittävän perusteellisesti. Esiin tulleisiin ongelmiin liittyviä 
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jatkotoimia ei kirjattu riittävällä tavalla, joten oli mahdotonta varmistaa, oliko ongelmat ratkaistu 
asianmukaisesti. Kokonaisvaltaisemmin voidaan todeta, että humanitaarisen avun 
täytäntöönpanosuunnitelmasta ei raportoida tavalla, joka mahdollistaisi yleiskuvan saamisen tuloksista ja 
kokemuksista. 

Tarkastettujen hankkeiden tulokset olivat kokonaistasolla tarkasteltuna hyväksyttäviä. Yksi kumppaneista 
oli kuitenkin käyttänyt suurimman osan määrärahoistaan saaden aikaan vain pienen prosenttiosuuden 
suunnitelluista tuloksista. Muutamissa tapauksissa ei ollut nähtävissä, miksi jatkoajan myöntäminen ja 
lisävarat olivat tarpeen. Vaikka komissio ja muut rahoittajat laajalti pitivät hätäavun, kunnostustoimien ja 
kehitysyhteistyön niveltämistä toisiinsa toivottavana, se toteutui käytännössä hyvin harvoin. Jos tähän 
tavoitteiseen ei pyritä erittäin aktiivisesti, vaarana on tarkastajien mukaan se, että mahdollisuudet siirtyä 
humanitaarisesta avusta kehitysapuun jäävät käyttämättä. 

Toimittajille tiedoksi 

Suurten järvien alueella ovat puhjenneet eräät Afrikan mantereen viime vuosikymmenten pahimmista 
konflikteista. Kongon itäosissa aseelliset ryhmittymät loukkaavat edelleen ihmisoikeuksia ja syyllistyvät 
väkivaltaiseen kiristykseen ja ryöstöihin, joihin liittyy raiskauksia, ihmiskaappauksia ja lapsisotilaiden 
pakkovärväystä. Tästä aiheutunut humanitaarinen kriisi Kongon demokraattisessa tasavallassa kuuluu 
maailman monimutkaisimpiin ja pitkäaikaisimpiin hätätilanteisiin, ja sen tapahtumapaikkana on yksi 
maailman köyhimmistä maista.  

Kongon demokraattisessa tasavallassa on arviolta 1,6 miljoonaa kotimaansa sisällä siirtymään joutunutta 
henkilöä. Naapurimaissa, etenkin Burundissa, Ruandassa, Ugandassa ja Tansaniassa on noin 437 000 
pakolaista Kongosta. Burundissa vuonna 2015 puhjenneiden levottomuuksien vuoksi pakolaisten 
kokonaismäärä on kasvanut noin 236 000 hengellä. EU:n apu koostuu majoituksesta, elintarvikkeista, 
terveydenhuollosta ja muista peruspalveluista. Komissio tekee tiiviisti yhteistyötä kansalaisjärjestöjen, 
Yhdistyneiden kansakuntien järjestöjen ja muiden kansainvälisten organisaatioiden kanssa. 

Tässä kertomuksessa tarkastajat käsittelevät useita erilaisia aiheita. Vaikka yleinen johtopäätös on 
myönteinen, tarkastajat katsovat, että moniin tärkeisiin ongelmiin on löydettävä ratkaisu pian. 

Tarkastajat esittävätkin joukon suosituksia, joiden tarkoituksena on auttaa komissiota hallinnoimaan 
paremmin niin Afrikan suurten järvien alueella kuin muuallakin antamaansa humanitaarista apua. 

• Komission hankevalintamenettelyjen olisi oltava läpinäkyvämpiä.  
• Hanke-ehdotusten kustannukset olisi analysoitava paremmin ennen hyväksymistä.  
• Komission olisi tuotava selkeämmin esiin, missä määrin ongelmat, joiden osalta jatkotoimia on 

päätetty toteuttaa, saadaan ratkaistua.  
• Kumppanien ja kenttähenkilöstön perusteellisempi ja nopeampi raportointi mahdollistaisi 

ripeämmät toimet.  
• Komission olisi otettava käyttöön humanitaarisen avun täytäntöönpanosuunnitelmaa koskeva 

kokonaisvaltainen raportointijärjestelmä.  
• Komission olisi luotava selkeä yhteys hankkeessa saavutettujen tulosten ja maksun suorittamista 

varten tehtävän arvioinnin välille.  
• Jatkoajan ja lisärahoituksen myöntäminen hankkeille olisi perusteltava selkeästi.  
• Komission olisi asetettava etusijalle hätäavun, kunnostustoimien ja kehitysyhteistyön 

niveltäminen.  

Erityiskertomus nro 15/2016: ”Hallinnoiko komissio vaikuttavasti humanitaarista apua konflikteista 
kärsivälle väestölle Afrikan suurten järvien alueella?” on saatavilla 23:lla EU:n kielellä. 

 


