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Pomoč EU za afriška Velika jezera prihaja tja, kamor je 
namenjena, vendar je morda predraga, pravijo revizorji 
Po navedbah v novem poročilu Evropskega računskega sodišča se humanitarna pomoč EU 
beguncem, ki bežijo pred konflikti na območju afriških Velikih jezer, odziva na obstoječe izzive, 
vendar je njeno zagotavljanje morda predrago. Čeprav so razmere za delovanje težke, je 
prispevek pomoči EU k obravnavi problemov dragocen, toda pri upravljanju pomoči obstaja 
nekaj slabosti, menijo revizorji EU. Od ZN in njenih partnerskih agencij je treba pridobiti več 
informacij o tem, kako se denar porablja. 

Revizorji so preučili humanitarno pomoč Evropske komisije v Demokratični republiki Kongo, Ugandi, 
Ruandi, Burundiju in Tanzaniji v obdobju 2011–2015, ki je znašala približno 300 milijonov EUR. Prišli so do 
zaključka, da je bilo upravljanje pomoči na splošno uspešno. Ker pa se humanitarne potrebe večajo in so 
sredstva omejena, je učinkovitost čedalje bolj pomembna. Preučeni proračuni niso bili dovolj podrobni in ni 
bilo ocen tega, ali so predlagani stroški razumni. Približno polovica pomoči EU je bila porabljena preko 
agencij ZN. Kadar so ZN oddali svoje dejavnosti v podizvajanje, niso bili dani na voljo nobeni podatki o tem, 
koliko sredstev je bilo dejansko porabljenih za upravičence.  

„Skrbi me, ker Komisija nima številk, ki bi jih potrebovala za oceno tega, ali se pomoč zagotavlja na najbolj 
učinkovit in gospodaren način,” je dejal član Evropskega računskega sodišča Karel Pinxten, ki je pristojen 
za poročilo. „Čim več je členov v verigi med davkoplačevalcem EU in tistimi, ki potrebujejo pomoč, tem 
težavneje to postane. Komisija bi morala od agencij ZN, kot sta Visoki komisariat Združenih narodov za 
begunce in Svetovni program za hrano, ter nevladnih organizacij zahtevati več informacij o tem, kako se 
porabljajo sredstva EU, ker sicer obstaja tveganje, da bo ta pomoč postala predraga.” 

Revizorji so ugotovili, da ni dokazne dokumentacije o ugotavljanju geografskih prednostnih nalog in 
ocenjevanju projektnih predlogov. Zato ni bilo mogoče ugotoviti, ali so izbrani projekti izpolnjevali ustrezna 
merila in ali so bili izbrani najustreznejši projekti. 

Okvir za spremljanje je bil glede na zahtevnost delovnega okolja ustrezen, vendar pa so partnerji pogosto 
poročali z zamudo, kar je omejevalo uporabnost poročil. Strokovno znanje uslužbencev Komisije na terenu 
je koristilo financiranim partnerjem, toda poročanje o obiskih na terenu ni bilo dovolj izčrpno. Nadaljnje 
spremljanje v zvezi z ugotovljenimi problemi ni bilo ustrezno evidentirano, zato ni bilo mogoče zagotoviti, 
da so bili ti problemi zadovoljivo rešeni. Na širši ravni ni poročanja o humanitarnem izvedbenem načrtu, ki 
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bi zagotovilo pregled nad rezultati in pridobljenimi izkušnjami. 

Na splošno so preučeni projekti dosegli zadovoljive rezultate. Toda eden od partnerjev je porabil večino 
svojih proračunskih sredstev, čeprav je dosegel le majhen delež načrtovanih rezultatov. V nekaj primerih ni 
bilo jasno utemeljeno podaljšanje trajanja projektov in dodatna proračunska sredstva. Komisija in drugi 
donatorji so sicer na široko priznavali, da je zaželeno povezovanje pomoči, obnove in razvoja, vendar je le 
malo primerov, pri katerih se je to upoštevalo v praksi. Brez zelo dejavnega prizadevanja za doseganje tega 
cilja obstaja nevarnost, da možnosti za prehod s humanitarne na razvojno pomoč ne bodo izkoriščene. 

Opombe za urednike 

Na območju afriških Velikih jezer so v zadnjih desetletjih potekali nekateri od najhujših konfliktov na afriški 
celini. V vzhodnem delu DR Kongo oborožene skupine kršijo človekove pravice, izsiljujejo in ropajo, vse 
skupaj pa spremlja nasilje, kot so posilstva, ugrabitve in prisilno rekrutiranje otrok. Posledična humanitarna 
kriza v DR Kongo sodi med najkompleksnejše in najdolgotrajnejše izredne razmere na svetu, in to v eni od 
najrevnejših držav sveta.  

V DR Kongo je po ocenah 1,6 milijona notranje razseljenih oseb, v sosednjih državah (v glavnem v 
Burundiju, Ruandi, Ugandi in Tanzaniji) pa je približno 437 000 kongovskih beguncev. Zaradi nemirov v 
Burundiju leta 2015 se je skupno število beguncev povečalo še za približno 236 000 ljudi. Pomoč EU 
vključuje zagotavljanje zavetišč, hrane, zdravstvene oskrbe in drugih osnovnih storitev. Komisija tesno 
sodeluje z nevladnimi organizacijami, agencijami ZN in drugimi mednarodnimi organizacijami. 

Revizorji so v tem poročilu izrekli pripombe o široki paleti vprašanj. Njihov splošni zaključek je bil sicer 
pozitiven, vendar menijo, da obstaja več pomembnih zadev, ki jih je treba hitro obravnavati. 

Zato izrekajo naslednja priporočila, katerih namen je omogočiti Komisiji, da bi izboljšala svoje upravljanje 
humanitarne pomoči na območju afriških Velikih jezer in drugod: 

• Komisija naj v svojem postopku izbire projektov ravna bolj pregledno.  
• Stroški predlogov za projekte naj bodo bolje analizirani, preden so predlogi sprejeti.  
• Komisija naj jasno navede, v kakšnem obsegu so bili rešeni problemi, v zvezi s katerimi naj bi 

potekalo nadaljnje spremljanje.  
• Bolj izčrpno in pravočasno poročanje partnerjev in sodelavcev na terenu bi moralo omogočiti hitro 

ukrepanje.  
• Komisija naj uvede skupni sistem za poročanje o humanitarnem izvedbenem načrtu.  
• Komisija naj vzpostavi jasno povezavo med rezultati, ki jih je dosegel projekt, in oceno, na podlagi 

katere se opravi plačilo.  
• Podaljšanja trajanja in dodatno financiranje projektov naj bodo jasno utemeljeni.  
• Komisija naj nameni prednost povezovanju pomoči, obnove in razvoja.  

Posebno poročilo št. 15/2016 z naslovom Ali je Komisija uspešno upravljala humanitarno pomoč 
prebivalstvu na območju afriških Velikih jezer, ki so ga prizadeli konflikti? je na voljo v 23 uradnih jezikih EU. 

 


