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ES atbalsts nonāk Āfrikas Lielo ezeru reģionā, bet var 
izmaksāt pārāk dārgi, uzskata revidenti 
Jaunajā Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā teikts, ka ES humānā palīdzība bēgļiem, kas cietuši 
Āfrikas Lielo ezeru reģionā notiekošajos konfliktos, reaģē uz problēmām, ar ko tā sastopas, bet 
tās sniegšana var izmaksāt pārāk dārgi. Neraugoties uz grūtajiem darba apstākļiem, ES atbalsts 
ir devis vērtīgu ieguldījumu šo problēmu risināšanā, bet ir dažas nepilnības veidā, kā šo atbalstu 
pārvalda, saka revidenti. No ANO un tās partneriem ir nepieciešams saņemt plašāku 
informāciju par to, kā nauda tiek izlietota. 

Revidenti pārbaudīja Eiropas Komisijas humāno palīdzību Kongo Demokrātiskajā Republikā, Ugandā, 
Ruandā, Burundi un Tanzānijā laikposmā no 2011. līdz 2015. gadam; šīs palīdzības apmērs bija aptuveni 
300 miljoni EUR. Revidenti secināja, ka kopumā atbalsts bija efektīvi pārvaldīts. Tomēr, tā kā humānās 
palīdzības vajadzības palielinās, bet līdzekļi ir ierobežoti, to efektīva izlietošana ir svarīgāka nekā jebkad. 
Pārbaudītie budžeti nebija pietiekami detalizēti un nebija novērtējumu par to, vai piedāvātās izmaksas ir 
pamatotas. Aptuveni puse no ES atbalsta bija izlietota ar ANO aģentūru starpniecību, kad ANO noslēdza 
apakšlīgumus par to veiktajiem pasākumiem, taču netika sniegti nekādi dati par to, cik daudz naudas 
faktiski ir izlietots labuma guvējiem. 

“Esmu noraizējies par to, ka Komisijai nav skaitlisko datu, kuri tai vajadzīgi, lai pārbaudītu, vai atbalsts tiek 
sniegts efektīvākajā un ekonomiskākajā veidā,” teica par šo ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas 
loceklis Karel Pinxten. “Jo vairāk posmu ir ķēdē, kas savieno ES nodokļu maksātāju un tos, kam līdzekļi 
vajadzīgi, jo sarežģītāk viss kļūst. Komisijai ir jāpanāk, lai ANO aģentūras, piemēram, UNHCR un Pasaules 
Pārtikas programma līdz ar nevalstiskajām organizācijām sniegtu vairāk informācijas par to, kā ES nauda 
tiek izlietota. Citādi šis atbalsts draud izmaksāt pārāk dārgi. ” 

Revidenti konstatēja, ka trūka dokumentāro pierādījumu posmos, kuros noteica ģeogrāfiskās prioritātes un 
novērtēja projektu priekšlikumus. Rezultātā nebija iespējams noteikt, vai izraudzītie projekti atbilda 
attiecīgajiem kritērijiem un vai tika atlasīti paši piemērotākie projekti.  

Uzraudzības satvars bija atbilstošs, ņemot vērā sarežģīto darba vidi. Tomēr partneru ziņojumi bieži tika 
sagatavoti ar novēlošanos, kas ierobežoja to noderību. Komisijas uz vietas norīkoto darbinieku pieredze lieti 
noderēja finansētajiem partneriem, bet ziņojumi, kurus sagatavoja pēc apmeklējumiem uz vietas, nebija 
pietiekami visaptveroši. Tā kā problēmu risināšanu pienācīgi nedokumentēja, nebija iespējams 
pārliecināties par problēmu apmierinošu novēršanu. Vispārīgāk runājot, nav sagatavots ziņojums par 
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Humanitārās palīdzības īstenošanas plāna izpildi, kas sniegtu pārskatu par rezultātiem un gūto pieredzi. 

Pārbaudītajos projektos sasniegtie rezultāti kopumā bija apmierinoši. Taču viens no partneriem bija 
iztērējis lielāko daļu sava budžeta, bet sasniedzis tikai nelielu procentuālo daļu no plānotajiem rezultātiem. 
Dažos gadījumos nebija skaidra pamatojuma laika grafika pagarinājumiem un papildu budžetiem. Kaut arī 
Komisija un citi donori ir atzinuši, ka vēlams sasaistīt neatliekamo palīdzību, rehabilitāciju un attīstību, bija 
maz piemēru par šā principa īstenošanos praksē. Revidenti uzskata, ka gadījumā, ja šo mērķi aktīvi 
neveicina, pastāv risks, ka tiks palaistas garām iespējas no humānās palīdzības pāriet uz attīstības palīdzību. 

Piezīmes izdevējiem 

Lielo ezeru reģions pēdējās desmitgadēs ir piedzīvojis dažus no nežēlīgākajiem konfliktiem Āfrikā. Kongo 
austrumos bruņotas grupas joprojām pārkāpj cilvēktiesības: izvērš represijas, laupa un rīkojas vardarbīgi – 
izvaro un nolaupa cilvēkus un piespiedu kārtā rekrutē bērnus. Tā rezultātā Kongo Demokrātiskajā Republikā 
(KDR) izraisītā humanitārā krīze ir viens no pasaulē sarežģītākajiem un ieilgušākajiem ārkārtas stāvokļiem 
vienā no pasaules nabadzīgākajām valstīm.  

Tiek lēsts, ka KDR ir 1,6 miljoni iekšzemē pārvietotu personu, savukārt aptuveni 437 000 bēgļu no KDR bija 
devušies uz kaimiņvalstīm, galvenokārt Burundi, Ruandu, Ugandu un Tanzāniju. Pēc Burundi 2015. gada 
nemieriem bēgļu kopskaits ir pieaudzis vēl par 236 000. ES palīdzība izpaužas kā mitekļu, pārtikas, veselības 
aprūpes un citu pamatpakalpojumu nodrošināšana. Komisija cieši sadarbojas ar nevalstiskajām 
organizācijām, ANO aģentūrām un citām starptautiskajām organizācijām. 

Šajā ziņojumā revidenti spriež par plašu jautājumu spektru, un, kaut arī kopējais secinājums ir pozitīvs, viņi 
uzskata, ka ir vairāki svarīgi jautājumi, kas jāatrisina īstermiņā. 

Tādējādi revidenti ir sagatavojuši turpmāk minētos ieteikumus ar mērķi palīdzēt Komisijai uzlabot humānās 
palīdzības pārvaldību gan Āfrikas Lielo ezeru reģionā, gan citviet. 

• Komisijai jāuzlabo projektu atlases procedūras pārredzamība.  
• Pirms projektu pieņemšanas labāk jāizanalizē projektu priekšlikumu izmaksas.  
• Komisijai jāsniedz skaidra informācija par to, kādā apmērā tiek atrisinātas problēmas, kuru 

novēršana ir jāpārbauda.  
• Partneru un uz vietas norīkoto darbinieku uzlabotiem un savlaicīgiem ziņojumiem jānodrošina 

tūlītēja rīcība.  
• Komisijai jāievieš vispārēja ziņošanas sistēma par Humānās palīdzības īstenošanas plānu.  
• Komisijai skaidri jāsasaista projektā sasniegtie rezultāti ar novērtējumu, ko izmanto par pamatu 

maksājumam.  
• Skaidri jāpamato projektu laika grafika pagarinājumi un papildu finansējums.  
• Komisijai par prioritāti jāizvirza neatliekamās palīdzības, rehabilitācijas un attīstības sasaiste.  

Īpašais ziņojums Nr. 15/2016 “Vai Komisija efektīvi pārvaldīja humāno palīdzību iedzīvotājiem, kuri cieš no 
konfliktiem Āfrikas Lielo ezeru reģionā” ir pieejams 23 ES valodās. 

 


