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ES pagalba Afrikos Didžiųjų ežerų regionui įsisavinama, 
bet gali būti pernelyg brangi, –teigia auditoriai 
Naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, kad ES humanitarine pagalba, teikiama 
nuo konfliktų Afrikos Didžiųjų ežerų regione nukentėjusiems pabėgėliams, tinkamai 
reaguojama į kilusias problemas, tačiau jos teikimas gali per brangiai atsieiti. Auditoriai teigia, 
kad nepaisant sudėtingos darbo aplinkos, ES pagalba svariai prisidėjo prie problemų šalinimo, 
tačiau yra kai kurių pagalbos valdymo trūkumų. JT ir jos agentūros partnerės turi pateikti 
daugiau informacijos apie tai, kaip lėšos yra panaudojamos. 

Auditoriai patikrino 2011–2015 m. laikotarpiu Kongo Demokratinėje Respublikoje, Ugandoje, Ruandoje, 
Burundyje ir Tanzanijoje Europos Komisijos teiktą humanitarinę pagalbą, kuri sudarė apie 300 milijonų 
eurų. Jie padarė išvadą, kad iš esmės pagalba buvo valdoma veiksmingai. Tačiau kadangi humanitariniai 
poreikiai didėja, o lėšos yra ribotos, kaip niekad svarbu užtikrinti efektyvumą. Patikrinti biudžetai nebuvo 
pakankamai išsamūs ir nebuvo atlikti siūlomų sąnaudų pagrįstumo įvertinimai. Beveik pusė ES pagalbos 
buvo išleista per JT agentūras ir kai JT sudarė subrangos sutartis dėl savo veiklos vykdymo, nebuvo 
duomenų, kiek iš tikrųjų buvo išleista naudos gavėjams.  

„Aš susirūpinęs dėl to, kad Komisija neturi duomenų, kurių jai reikia, kad patikrintų, ar pagalba yra teikiama 
efektyviausiu ir ekonomiškiausiu būdu, – pareiškė už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys 
Karel Pinxten. „Kuo daugiau yra sąsajų ES mokesčių ir pagalbos stokojančių asmenų grandinėje, tuo 
sunkiau. Komisija kartu su NVO turėtų daryti spaudimą JT agentūroms, kaip antai JTVPK ir Pasaulio maisto 
programai, prašydama pateikti daugiau informacijos apie tai, kaip leidžiamos ES lėšos. Priešingu atveju 
iškyla rizika, kad ši pagalba bus perdaug brangi“. 

Auditoriai nustatė, kad trūko dokumentinių įrodymų, kurie padėtų nustatyti geografinius prioritetus ir 
įvertinti projektų pasiūlymus. Todėl nebuvo įmanoma nustatyti, ar atrinkti projektai atitiko svarbius 
kriterijus ir ar buvo atrinkti tinkamiausi projektai.  

Atsižvelgiant į sudėtingą darbo aplinką, priežiūros sistema buvo tinkama. Tačiau partneriai ataskaitas 
dažnai teikdavo per vėlai, o tai sumažino jų naudingumą. Vietoje dirbančių Komisijos darbuotojų patirtis 
finansuojamiems partneriams buvo naudinga, tačiau vizitų vietoje ataskaitos nebuvo pakankamai išsamios. 
Dėl netinkamo tolesnių veiksmų, kurių buvo imtasi iškeltoms problemoms šalinti, registravimo nebuvo 
įmanoma įsitikinti, ar jos buvo patenkinamai išspręstos. Globalesniu mastu duomenys apie Humanitarinės 
pagalbos įgyvendinimo planą (HIP) nėra teikiami ir todėl negalima susidaryti bendro vaizdo apie rezultatus 
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ir įgytą patirtį. 

Tikrintų projektų atveju pasiekti rezultatai iš esmės buvo patenkinami. Tačiau vienam partneriui pavyko 
išleisti didžiąją dalį savo biudžeto lėšų nepaisant to, kad jis pasiekė tik nedidelę planinių rezultatų dalį. 
Keliais atvejais terminų pratęsimo ir papildomų biudžetų skyrimo pagrindimas nebuvo akivaizdus. Nors 
Komisija ir kiti paramos teikėjai iš esmės pritaria pagalbos, atkūrimo ir vystymosi susiejimo (PAVS) siekiui, 
praktikoje šio principo taikymo pavyzdžių nustatyta labai nedaug. Auditoriai teigia, kad itin aktyviai 
nesiekiant šio tikslo, iškyla grėsmė, kad bus nepasinaudota galimybėmis pareiti nuo humanitarinės 
pagalbos prie paramos vystymuisi. 

Pastabos leidėjams 

Per pastaruosius kelis dešimtmečius Didžiųjų ežerų regione įvyko keletas kruviniausių kada nors Afrikos 
žemyne kilusių konfliktų. Rytų Konge ginkluotos grupuotės ir toliau pažeidinėja žmogaus teises, – reketuoja, 
plėšikauja ir tai darydami smurtauja, antai prievartauja, grobia ir prievarta verbuoja vaikus kareivius. 
Demokratinę Kongo Respubliką (KDR) ištikusi humanitarinė krizė yra viena sudėtingiausių ir ilgiausiai 
užsitęsusių krizinių situacijų vienoje skurdžiausių pasaulio šalių.  

Apskaičiuota, kad KDR yra 1,6 milijono šalies viduje perkeltų asmenų, o kaimyninėse šalyse – daugiausia 
Burundyje, Ruandoje, Ugandoje ir Tanzanijoje – yra apie 437 000 pabėgėlių iš Kongo. Dėl 2015 m. 
Burundyje kilusių neramumų bendras pabėgėlių skaičius padidėjo dar apie 236 000. ES pagalbą sudaro 
prieglobsčio ir maisto suteikimas, sveikatos priežiūros ir kitos pagrindinės paslaugos. Komisija glaudžiai 
dirba su NVO, Jungtinių Tautų agentūromis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis. 

Šioje ataskaitoje auditoriai komentuoja labai įvairius klausimus ir nors bendra išvada yra teigiama, jie mano, 
kad yra nemažai svarbių problemų, kurios trumpuoju laikotarpiu turi būti pašalintos. 

Todėl jie teikia šias rekomendacijas, skirtas tam, kad Komisija galėtų pagerinti savo vykdomą 
humanitarinės pagalbos valdymą Didžiųjų ežerų regione ir už jo ribų: 

• Komisija, vykdydama projektų atrankos procedūrą, turėtų būti skaidresnė.  
• Projektų pasiūlymų išlaidos, prieš šiuos pasiūlymus patvirtinant, turėtų būti geriau išanalizuotos.  
• Komisija turėtų aiškiai nurodyti iškeltų problemų, kurių atžvilgiu turi būti imamasi tolesnių 

veiksmų, išsprendimo mastą  
• Išsamesnės ir geresnės kokybės partnerių ir vietoje dirbančių darbuotojų ataskaitos turėtų leisti 

imtis skubių veiksmų  
• Komisija turėtų įdiegti bendrą ataskaitų apie Humanitarinės pagalbos įgyvendinimo planą teikimo 

sistemą.  
• Komisija turėtų nustatyti aiškią vykdant projektą pasiektų rezultatų ir vertinimo, naudoto 

mokėjimui atlikti, sąsają.  
• Projektų terminų pratęsimai ir papildomas finansavimas turėtų būti aiškiai pagrįsti.  
• Komisija turėtų pagalbos, atkūrimo ir vystymosi susiejimui suteikti pirmenybę  

Specialioji ataskaita Nr. 15/2016: „Ar Komisija veiksmingai valdė nuo konfliktų nukentėjusiems Afrikos 
Didžiųjų ežerų regiono gyventojams teikiamą humanitarinę pagalbą?“ skelbiama 23 ES kalbomis. 

 


