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Η βοήθεια της ΕΕ προς την περιοχή των Μεγάλων 
Λιμνών της Αφρικής φτάνει στον προορισμό της, αλλά 
ενδεχομένως με υπερβολικά υψηλό κόστος, 
δηλώνουν οι ελεγκτές 
Η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ στους πρόσφυγες που προκάλεσαν οι συγκρούσεις στην 
περιοχή των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής ανταποκρίνεται στις σχετικές προκλήσεις, ωστόσο 
το κόστος χορήγησής της μπορεί να είναι υπερβολικά υψηλό, σύμφωνα με νέα έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Παρά το δυσχερές περιβάλλον εργασίας, η βοήθεια της 
ΕΕ συνέβαλε σημαντικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, αλλά διαπιστώνονται 
ορισμένες αδυναμίες στον τρόπο διαχείρισης της βοήθειας, όπως δηλώνουν οι ελεγκτές. Είναι 
αναγκαία η παροχή περισσότερων πληροφοριών από τα Ηνωμένα Έθνη και τους 
οργανισμούς-εταίρους για τον τρόπο δαπάνης των πόρων. 

Οι ελεγκτές εξέτασαν την ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τη Λαϊκή Δημοκρατία 
του Κονγκό, την Ουγκάντα, τη Ρουάντα, το Μπουρούντι και την Τανζανία κατά την περίοδο 2011-2015. Η 
ανθρωπιστική βοήθεια ανήλθε σε περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 
διαχείριση της βοήθειας ήταν, κατά κανόνα, αποτελεσματική. Παρόλα αυτά, επειδή αυξάνονται οι 
ανάγκες για ανθρωπιστική βοήθεια και οι πόροι είναι περιορισμένοι, η αποδοτικότητα καθίσταται όλο και 
σημαντικότερη. Οι προϋπολογισμοί που εξετάστηκαν δεν ήταν αρκούντως λεπτομερείς και δεν 
υπήρχαν αξιολογήσεις σχετικά με τον εύλογο χαρακτήρα των προτεινόμενων δαπανών. Το 
ήμισυ σχεδόν της βοήθειας της ΕΕ δαπανήθηκε μέσω οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών και, 
στις περιπτώσεις που τα Ηνωμένα Έθνη ανέθεσαν τις δραστηριότητές τους σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας, δεν υπήρξαν διαθέσιμα στοιχεία για το ύψος της βοήθειας που όντως 
δαπανήθηκε για τους δικαιούχους.  

«Με ανησυχεί το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει τα αριθμητικά στοιχεία που απαιτούνται για να 
επαληθεύσει αν η βοήθεια χορηγείται με τον πλέον αποδοτικό και οικονομικό τρόπο», δήλωσε ο κ. Karel 
Pinxten, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. «Όσο 
περισσότεροι κρίκοι υπάρχουν στην αλυσίδα μεταξύ των φορολογουμένων της ΕΕ και των προσώπων που 
χρήζουν βοήθειας, τόσο δυσχερέστερος καθίσταται ο έλεγχος. Η Επιτροπή πρέπει να πιέσει τους 

http://www.eca.europa.eu/�


EL 

 
 
 

 

2 

οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, όπως η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 
και το Παγκόσμιο πρόγραμμα τροφίμων, καθώς και τις ΜΚΟ, για παροχή περισσότερων πληροφοριών 
σχετικά με τον τρόπο δαπάνης των πόρων της ΕΕ. Διαφορετικά η βοήθεια αυτή κινδυνεύει να αποδειχθεί 
υπερβολικά δαπανηρή.» 

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η τεκμηρίωση δεν ήταν πλήρης στα στάδια προσδιορισμού των 
γεωγραφικών προτεραιοτήτων και αξιολόγησης των προτάσεων έργων. Κατά συνέπεια, δεν ήταν δυνατό 
να προσδιοριστεί αν τα επιλεγέντα έργα συμμορφώνονταν με τα σχετικά κριτήρια και αν επιλέχθηκαν τα 
πλέον κατάλληλα έργα.  

Το πλαίσιο παρακολούθησης ήταν κατάλληλο, δεδομένου του δυσχερούς περιβάλλοντος εργασίας. 
Εντούτοις, οι εκθέσεις των εταίρων καθυστερούσαν σε πολλές περιπτώσεις, με αρνητικό αντίκτυπο στη 
χρησιμότητά τους. Η εμπειρογνωσία του επιτόπιου προσωπικού της Επιτροπής ήταν χρήσιμη για τους 
εταίρους που έλαβαν χρηματοδότηση, ωστόσο οι εκθέσεις που καταρτίζονταν έπειτα από τις επιτόπιες 
επισκέψεις δεν ήταν επαρκώς περιεκτικές. Εξαιτίας της ανεπαρκούς καταγραφής της συνέχειας που 
δόθηκε στα προβλήματα που προέκυπταν, δεν ήταν δυνατόν να διασφαλιστεί η ικανοποιητική επίλυσή 
τους. Σε ευρύτερο επίπεδο, το σχέδιο εφαρμογής ανθρωπιστικής βοήθειας δεν αποτέλεσε αντικείμενο 
καμίας έκθεσης στην οποία να παρέχεται επισκόπηση των αποτελεσμάτων και των αντληθέντων 
διδαγμάτων. 

Συνολικά, τα αποτελέσματα που επέφεραν τα εξετασθέντα έργα ήταν ικανοποιητικά. Εντούτοις, ένας 
εταίρος κατόρθωσε, δαπανώντας το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του, να επιτύχει μικρό μόνον 
ποσοστό των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αιτιολόγηση των 
παρατάσεων και των συμπληρωματικών προϋπολογισμών δεν ήταν προφανής. Μολονότι η Επιτροπή και 
άλλοι χορηγοί βοήθειας αποδέχονται ευρέως τη σκοπιμότητα σύνδεσης της αρωγής, αποκατάστασης και 
ανάπτυξης, υπάρχουν ελάχιστα παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής της εν λόγω σύνδεσης. Σύμφωνα με 
τους ελεγκτές, αν ο στόχος αυτός δεν επιδιώκεται με τον πλέον ενεργό τρόπο, υπάρχει ο κίνδυνος να 
χαθούν ευκαιρίες μετάβασης από την ανθρωπιστική στην αναπτυξιακή βοήθεια. 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Η περιοχή των Μεγάλων Λιμνών υπήρξε θέατρο ορισμένων από τις χειρότερες συγκρούσεις στην 
αφρικανική ήπειρο τις τελευταίες δεκαετίες. Στο Ανατολικό Κονγκό, ένοπλες ομάδες εξακολουθούν να 
καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα: αποσπούν χρήματα, λεηλατούν και διαπράττουν βιαιότητες, 
όπως βιασμούς, απαγωγές και αναγκαστική στρατολόγηση παιδιών-στρατιωτών. Η επακόλουθη 
ανθρωπιστική κρίση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) αποτελεί μια από τις πλέον πολύπλοκες και 
παρατεταμένες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης παγκοσμίως, και μάλιστα σε μία από τις φτωχότερες χώρες 
του κόσμου.  

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, υπάρχουν περίπου 1,6 εκατομμύρια εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της ΛΔΚ και 
περίπου 437 000 πρόσφυγες από τη ΛΔΚ στις γειτονικές χώρες, κυρίως στο Μπουρούντι, τη Ρουάντα, την 
Ουγκάντα και την Τανζανία. Οι αναταραχές στο Μπουρούντι το 2015 αύξησαν τον συνολικό αριθμό των 
προσφύγων κατά περίπου 236 000 άτομα. Η βοήθεια της ΕΕ συνίσταται στη στέγαση, τη σίτιση και την 
υγειονομική περίθαλψη, καθώς και στην παροχή άλλων βασικών υπηρεσιών. Η Επιτροπή συνεργάζεται 
στενά με μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και άλλους διεθνείς 
οργανισμούς. 

Στην παρούσα έκθεση, οι ελεγκτές προβαίνουν σε διαπιστώσεις για ευρύ φάσμα θεμάτων και, μολονότι 
το συνολικό συμπέρασμα είναι θετικό, θεωρούν ότι υπάρχουν ορισμένα σημαντικά θέματα που πρέπει να 
επιλυθούν βραχυπρόθεσμα. 

Κατά συνέπεια, διατυπώνουν τις ακόλουθες συστάσεις με σκοπό να συνδράμουν την Επιτροπή στη 
βελτίωση της διαχείρισης της ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής 
αλλά και ευρύτερα: 
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• Η Επιτροπή πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερη διαφάνεια κατά τη διαδικασία επιλογής έργων.  
• Οι δαπάνες των προτάσεων έργου πρέπει να αναλύονται καλύτερα πριν από την αποδοχή τους.  
• Η Επιτροπή πρέπει να αποσαφηνίσει σε ποιον βαθμό διευθετήθηκαν τα προβλήματα που είχαν 

επιλεγεί για παρακολούθηση της συνέχειάς τους.  
• Περισσότερο ολοκληρωμένη και έγκαιρη υποβολή εκθέσεων από τους εταίρους και το επιτόπιο 

προσωπικό θα διευκολύνει την ανάληψη ταχείας δράσης.  
• Η Επιτροπή πρέπει να καθιερώσει ένα συνολικό σύστημα υποβολής εκθέσεων σχετικά με την 

υλοποίηση του σχεδίου εφαρμογής ανθρωπιστικής βοήθειας.  
• Η Επιτροπή πρέπει να συνδέσει σαφώς τα επιτευχθέντα αποτελέσματα ενός έργου με την 

αξιολόγηση που χρησιμοποιήθηκε για την καταβολή της πληρωμής.  
• Οι παρατάσεις και η πρόσθετη χρηματοδότηση για έργα πρέπει να αιτιολογούνται σαφώς.  
• Η Επιτροπή πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα τη σύνδεση της αρωγής, της αποκατάστασης και 

της ανάπτυξης.  

Η ειδική έκθεση αριθ. 15/2016 με τίτλο «Ήταν αποτελεσματική η διαχείριση από την Επιτροπή της 
ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους πληθυσμούς που πλήττονται από συγκρούσεις στην περιοχή των 
Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής;» είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες της ΕΕ. 

 


