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Pomoc unijna dociera do regionu Wielkich Jezior 
Afrykańskich, ale jej koszt może być zbyt wysoki – 
twierdzą kontrolerzy UE 

W swoim nowym sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy dowodzi, że unijna pomoc 
humanitarna na rzecz uchodźców dotkniętych konfliktami w regionie Wielkich Jezior 
Afrykańskich stanowi odpowiedź na istniejące wyzwania, lecz jej udzielanie może być zbyt 
kosztowne. Kontrolerzy są zdania, że mimo trudnych warunków, w jakich udzielano pomocy 
unijnej, stanowiła ona cenny wkład w działania na rzecz rozwiązania istniejących problemów. 
Niemniej jednak w sposobie zarządzania pomocą wystąpiły uchybienia. Od Organizacji 
Narodów Zjednoczonych (ONZ) i jej agencji partnerskich należy wymagać więcej informacji na 
temat tego, jak wydawane są środki. 

Kontrolerzy zbadali wsparcie humanitarne udzielane przez Komisję Europejską Demokratycznej Republice 
Konga, Ugandzie, Rwandzie, Burundi i Tanzanii w latach 2011-2015, którego wartość wyniosła około 
300 mln euro. Doszli oni do wniosku, że ogólnie wsparciem zarządzano w sposób skuteczny. Wobec faktu, 
że potrzeby humanitarne są coraz większe, a dostępne środki pozostają ograniczone, kwestia wydajności 
nieustannie zyskuje na znaczeniu. Mimo to zbadane budżety nie były wystarczająco szczegółowe, 
a racjonalność proponowanych kosztów nie została poddana ocenie. Około połowy unijnego wsparcia 
udzielono za pośrednictwem agencji ONZ. Jednak po tym jak ONZ zleciła podwykonawstwo swoich działań, 
nie zostały udostępnione dane na temat ilości środków rzeczywiście przekazanych beneficjentom.  

– Obawiam się, że Komisja nie dysponuje danymi niezbędnymi do zweryfikowania, czy pomoc udzielana 
jest w najbardziej wydajny i oszczędny sposób – stwierdził Karel Pinxten, członek Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Im więcej jest ogniw w łańcuchu między unijnym 
podatnikiem a osobami potrzebującymi wsparcia, tym trudniejsze staje się to zadanie. Komisja powinna 
wywierać nacisk na agencje ONZ, takie jak UNHCR i Światowy Program Żywnościowy, oraz na organizacje 
pozarządowe, aby przekazywały one więcej informacji na temat tego, jak wykorzystywane są unijne 
pieniądze. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że udzielana pomoc stanie się zbyt kosztowna. 

Kontrolerzy stwierdzili, że określanie priorytetów geograficznych i ocena wniosków projektowych nie 
zostały udokumentowane na piśmie. W konsekwencji nie dało się ustalić, czy wybrane projekty spełniały 
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odpowiednie kryteria i czy wybrano najwłaściwsze projekty.  

Zważywszy na trudne warunki pracy, ramy monitorowania były odpowiednie. Sprawozdania sporządzane 
przez partnerów przekazywano jednak często z opóźnieniem, co ograniczało ich przydatność. Pracownicy 
terenowi Komisji dysponowali wiedzą ekspercką pomocną z punktu widzenia partnerów otrzymujących 
finansowanie, ale sprawozdawczość z wizyt w terenie nie była wystarczająco kompleksowa. Działania 
podejmowanie w następstwie napotkanych problemów nie były odpowiednio dokumentowane, a co za 
tym idzie, nie dało się zapewnić, by problemy te zostały rozwiązane w zadowalającym sposób. Na bardziej 
ogólnym poziomie nie prowadzono sprawozdawczości z wykonania planu wdrażania pomocy humanitarnej 
choć pozwoliłoby to uzyskać kompleksowe informacje na temat osiągniętych rezultatów i wyciągniętych 
wniosków. 

Ogólne rezultaty osiągnięte w ramach zbadanych projektów były zadowalające. Niemniej jednak jeden 
z partnerów wykorzystał większość środków z budżetu, mimo że osiągnął jedynie niewielką część 
planowanych rezultatów. W kilku przypadkach nie przedstawiono jasnego uzasadnienia wydłużenia 
terminu lub przyznania dodatkowych środków. Dążenie do łączenia pomocy doraźnej, odbudowy i rozwoju 
zyskało wprawdzie szerokie poparcie Komisji i innych darczyńców, lecz podejście to jedynie w nielicznych 
przypadkach znalazło odzwierciedlenie w praktyce. Jeżeli nie zostaną podjęte działania wyraźnie 
zmierzające do osiągnięcia tego celu, zdaniem kontrolerów istnieje ryzyko, że szanse na przejście od 
pomocy humanitarnej do pomocy rozwojowej zostaną zaprzepaszczone. 

Informacje dla redaktorów 

W ostatnich dziesięcioleciach w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich rozegrały się jedne 
z najpoważniejszych konfliktów na kontynencie afrykańskim. We wschodnim Kongu uzbrojone grupy wciąż 
dopuszczają się naruszeń praw człowieka, wymuszeń i grabieży. Działaniom tym towarzyszą różne formy 
przemocy: gwałty, uprowadzenia i rekrutacja dzieci do wojska. Kryzys humanitarny, do którego 
w konsekwencji doszło w Demokratycznej Republice Konga (DR Konga), należy do najbardziej złożonych 
i długotrwałych na świecie, a ponadto rozgrywa się w jednym z najbiedniejszych krajów świata.  

W DR Konga znajduje się około 1,6 mln osób przesiedlonych wewnętrznie, a w krajach ościennych – 
głównie w Burundi, Rwandzie, Ugandzie i Tanzanii – ponad 437 000 kongijskich uchodźców. W wyniku 
zamieszek w Burundi w 2015 r. całkowita liczba uchodźców zwiększyła się o około 236 000 osób. Pomoc 
unijna polega na zapewnieniu schronienia, pożywienia, opieki zdrowotnej i innych podstawowych usług. 
Komisja udziela tego rodzaju wsparcia w ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi, agencjami ONZ 
i innymi organizacjami międzynarodowymi. 

W sprawozdaniu kontrolerzy wyrażają swoją opinię na temat szeregu zagadnień i choć ich ogólne wnioski 
są pozytywne, stwierdzają oni, że w krótkiej perspektywie należy zająć się kilkoma istotnymi problemami. 

Z tego względu sformułowali oni następujące zalecenia, które mają umożliwić Komisji poprawę sposobu 
gospodarowania pomocą humanitarną zarówno w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich, jak i w innych 
regionach: 

• Komisja powinna zapewnić większą przejrzystość procedury wyboru projektów.  
• Przed zatwierdzeniem projektów należy dogłębnie przeanalizować koszty zawarte we wnioskach 

projektowych.  
• Komisja powinna przedstawić jasne informacje na temat tego, w jakim stopniu rozwiązano 

problemy, w przypadku których należało podjąć działania następcze.  
• Bardziej kompleksowa i terminowa sprawozdawczość partnerów i pracowników terenowych 

powinna umożliwiać podejmowanie natychmiastowych działań.  
• Komisja powinna wprowadzić ogólny system sprawozdawczości na temat realizacji planu 

wdrażania pomocy humanitarnej.  
• Komisja powinna ustanowić jasne powiązanie między rezultatami osiągniętymi w ramach projektu 

a oceną służącą za podstawę płatności.  
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• Zgoda na wydłużenie terminu realizacji projektu i przyznanie dodatkowych środków powinny być 
jasno uzasadnione.  

• Komisja powinna nadać priorytetowe znaczenie łączeniu pomocy doraźnej, odbudowy i rozwoju.  

Sprawozdanie specjalne nr 15/2016 pt. „Czy Komisja skutecznie zarządzała pomocą humanitarną na rzecz 
społeczności dotkniętych skutkami konfliktów w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich?” jest dostępne w 23 
językach UE. 

 


