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Európai Számvevőszék: az afrikai Nagy-tavak 
vidékének nyújtott uniós támogatás eredményes 
ugyan, de túl költséges lehet 
Az Európai Számvevőszék most közzétett jelentése szerint az afrikai Nagy-tavak vidékét sújtó 
konfliktusok elől menekülő lakosságnak az Unió által nyújtott humanitárius segély megfelelően 
reagál a kihívásokra, de a segély célba juttatása túl költségesnek bizonyulhat. A számvevők 
véleménye szerint az Unió a nehéz munkafeltételek ellenére pozitívan járult hozzá a problémák 
kezeléséhez, a támogatások kezelésének módját azonban hiányosságok jellemzik. További 
információkra van szükség az ENSZ-től és partnerügynökségeitől a források felhasználásáról. 

Az ellenőrzés a 2011–2015-ös időszakban a Kongói Demokratikus Köztársaságból, Ugandából, Ruandából, 
Burundiból és Tanzániából álló AGL régiónak nyújtott, mintegy 300 millió euró összegű bizottsági 
humanitárius segítségnyújtásra vonatkozott. Ellenőreink következtetése szerint a támogatást a Bizottság 
általában véve eredményesen irányította. Tekintve, hogy a humanitárius szükségletek egyre nőnek, 
miközben a támogatási lehetőségek csökkennek, a hatékonysági szempontok mind nagyobb jelentőségre 
tesznek szert. Az általuk vizsgált költségvetések nem voltak elég részletesek, és nem volt a javasolt 
költségek ésszerűségére irányuló értékelés. Az uniós támogatás mintegy felét ENSZ-ügynökségeken 
keresztül nyújtották, és azokban az esetekben, amikor az ENSZ alvállalkozókat bízott meg a 
tevékenységekkel, nem volt információ arról, hogy mekkora összeg került ténylegesen a 
kedvezményezettekhez. 

„Aggodalomra ad okot, hogy a Bizottság nem rendelkezik a számára szükséges adatokkal annak 
ellenőrzéséhez, hogy a támogatás nyújtása a leghatékonyabb és leggazdaságosabb módon történik-e – 
nyilatkozta Karel Pinxten, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. Minél több a láncszem az uniós 
adófizető polgár és azok között, akiknek segélyre van szükségük, annál nehezebb lesz a feladat. 
A Bizottságnak nyomást kell gyakorolnia az ENSZ-ügynökségekre – többek között az UNHCR-re – és az 
Élelmezési Világprogramra, csakúgy, mint a civil szervezetekre, hogy nyújtsanak több információt az uniós 
források felhasználásáról. Ennek hiányában fennáll a veszély, hogy a segélyezés túl költséges az Unió 
számára.” 

A számvevők megállapítása szerint a földrajzi prioritások meghatározását, illetve a projektjavaslatok 
értékelését nem támasztották alá igazoló dokumentumok. Ebből adódóan nem volt lehetséges 
meghatározni, hogy a kiválasztott projektek megfeleltek-e a releváns kritériumoknak, és hogy a 
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legmegfelelőbb projektek kerültek-e kiválasztásra. 

A nehéz munkakörnyezetre tekintettel a monitoringkeret megfelelőnek mondható. A partnerek jelentései 
azonban gyakran későn érkeztek, ami korlátozta azok hasznát. A Bizottság helyszíni munkatársainak 
tapasztalata hasznára vált a finanszírozásban részesülő partnereknek, de a helyszíni vizsgálatokról szóló 
beszámolók nem voltak elég átfogóak. Mivel a felvetett problémák utókövetésének nyilvántartása nem volt 
megfelelő, nem lehetett megbizonyosodni arról, hogy azokat kielégítően megoldották-e. Általánosabb 
szinten hiányzik a humanitárius megvalósítási tervről szóló beszámoló, amely áttekintést adhatna az 
eredményekről és a levont tanulságokról. 

A vizsgált projektek eredményei általánosságban kielégítőek voltak. Egy partner esetében a költségvetés 
túlnyomó részét elköltötték, azonban a tervezett eredményeknek csak kis része valósult meg. Kis számú 
esetben a határidő-hosszabbítások és költségvetés-kiegészítések indokolása nem volt egyértelmű. Míg a 
Bizottság és más adományozók széles köre egyetért abban, hogy a segélyezést és helyreállítást kívánatos 
összekapcsolni a fejlesztéssel, ennek gyakorlatba ültetésére igen kevés a példa. A számvevők szerint fennáll 
az a veszély, hogy amennyiben nem fordítanak kellő figyelmet e célkitűzés megvalósítására, akkor 
elmulasztják a humanitárius segélyezésről a fejlesztési segítségnyújtásra való átállás lehetőségét. 

A szerkesztők figyelmébe 

Az afrikai Nagy-tavak vidéké a színhelye az afrikai kontinens több igen súlyos konfliktusának az utóbbi 
évtizedekben. Kelet-Kongóban fegyveres csoportok mindmáig emberi jogsértéseket: zsarolást és olyan 
erőszakos cselekményekkel párosuló rablásokat követnek el, mint a nemi erőszak, az emberrablások és 
gyermekek erőszakos toborzása. A Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) ebből eredő humanitárius 
válsághelyzete egyike a világ legösszetettebb és legelhúzódóbb vészhelyzeteinek, a világ egyik 
legszegényebb országában. 

Körülbelül 1,6 millió belső menekült él a KDK-ban; a szomszédos országokban, elsősorban Burundiban, 
Ruandában, Ugandában és Tanzániában pedig 437 000 a kongói menekültek száma. A 2015-ös burundi 
zavargások minthogy 236 000-rel növelték a menekültek számát. Az uniós segély szállásnyújtásból, 
élelmiszer- és egészségügyi ellátásból és alapszolgáltatásokból áll. A Bizottság szorosan együttműködik civil 
szervezetekkel, az ENSZ ügynökségeivel és egyéb nemzetközi szervezetekkel. 

A jelentésben a számvevők számos kérdéssel kapcsolatban osztják meg észrevételeiket, és bár az általános 
következtetés pozitív, véleményük szerint több fontos kérdésre mielőbb választ kell találni. 

Ezért az alábbi ajánlásokat teszik azzal a céllal, hogy a Bizottság javítani tudjon humanitárius segélyezési 
gyakorlatán a Nagy-tavak vidékén és másutt: 

• A Bizottság legyen átláthatóbb a kiválasztási eljárás során. 
• A pályázatokban szereplő költségeket azok jóváhagyása előtt behatóbban kell elemezni. 
• A Bizottság tegye egyértelművé, hogy az utókövetendőként jelzett problémák milyen mértékben 

oldódnak meg. 
• A partnerek és a helyszíni munkatársak átfogóbb és időben történő beszámolása tegye lehetővé az 

azonnali fellépést. 
• A Bizottság vezessen be a humanitárius megvalósítási terv végrehajtására vonatkozó általános 

beszámolási rendszert. 
• A Bizottság tegye egyértelművé az egyes projektek által elért eredmények és a kifizetéshez 

felhasznált értékelés közötti kapcsolatot. 
• Világosan meg kell indokolni a határidő-hosszabbításokat és a projektek kiegészítő finanszírozását. 
• A Bizottság kezelje prioritásként a segélyezés és a helyreállítás összekapcsolását a fejlesztéssel. 

Az „Eredményesen irányította a Bizottság az afrikai Nagy-tavak régiójában konfliktusok által sújtott 
lakosságnak nyújtott humanitárius segélyt?” című 15/2016. sz. számvevőszéki különjelentés 23 uniós 
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nyelven elérhető. 

 


