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Люксембург, 31 август 2017 г.

Доверителният фонд за Централноафриканската република —
„положителен резултат“ според одиторите на ЕСА
Първият доверителен фонд на ЕС, създаден в Африка, може да бъде считан като „положителен
резултат“ според новия доклад на Европейската сметна палата. Доверителният фонд „Беку“ за
Централноафриканската република е привлякъл финансова подкрепа и повечето от неговите
проекти са постигнали очакваните резултати, въпреки че фондът не е успял да привлече много
нови донори. Благодарение на него също така е изградена по-добра видимост за ЕС на местно
ниво, отбелязват одиторите.
Основан през юли 2014 г.,„Беку“ е първият по рода си доверителен фонд, управляван от
Европейската комисия. Негови донори са Европейският съюз, Франция, Германия, Нидерландия,
Италия и Швейцария, които са поели финансови ангажименти за общо 146 млн. евро, за да
подпомогнат излизането на ЦАР от кризата и нейното възстановяване.
Сметната палата извърши оценка дали създаването на фонда е било оправдано, дали той е
управляван добре и съумял ли е да постигне целите си. Проверката показа, че решението да бъде
създаден фонда и модела за него са били подходящи, въпреки че не е извършена официална оценка
на избора на фонда като инструмент за предоставяне на финансова помощ, нито е направен
задълбочен анализ на нуждите, които той покрива. Одиторите считат, че управлението на фонда все
още не е развило пълния си потенциал. Въпреки че фондът е успял да привлече нова финансова
помощ и повечето от проектите са постигнали очакваните резултати, той е имал незначителна роля
за подобряването на координацията между участниците. Могат да бъдат положени допълнителни
усилия за подобряването на процедурите му, както и за по-пълното изграждане на механизми за
наблюдение и оценка.
„Беку“ означава „надежда“ на езика санго от Централноафриканската република“, поясни г-жа
Бетина Якобсен, членът на ЕСА, който отговаря за доклада. „Силно се надяваме, че фондът ще
допринесе за полагането на основите на едно по-добро бъдеще за страната.“
С цел да помогне за подобряването на модела и управлението на фонд „Беку“ и другите
доверителни фондове на ЕС, ЕСП препоръчва на Комисията да развие допълнителни насоки за
избора на инструмент за финансова помощ и да изготвя анализи на нуждите, за да може да уточни
Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад, приет от
Европейската сметна палата.
Пълният текст на доклада е публикуван на www.eca.europa.eu.
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обхвата на намеса на доверителните фондове. Също така Комисията би следвало да засили
координацията между донорите и да подобри процедурите за подбор и оценка на изпълнението.
Бележки към редакторите
Доверителният фонд представлява фонд, създаден с цел развитие в конкретна област, с финансови
вноски от един или повече донори, често в отговор на кризисни ситуации, като например природни
бедствия или конфликти. От 2013 г. насам Европейската комисия има възможността за създаване на
„доверителни фондове на Съюза за външни дейности“ за спешни действия, действия след спешната
ситуация или тематични действия.
Централноафриканската република е една от най-слабо развитите и бедни страни в света и се
нарежда на последно място в индекса на човешко развитие на ПРООН за 2016 г. Това е така въпреки
значителните минерални залежи и други ресурси, като например залежи на уран, суров нефт, злато,
диаманти, кобалт, дървен материал и водноелектрическа енергия. Населението от 4,5 млн. души е
разпръснато в обширна територия от 623 000 км² (приблизително равна на територията на Франция
и Белгия, взети заедно). От получаването на независимостта си през 1960 г. до днес, ЦАР се сблъсква
с конфликти, лошо управление, високи нива на бедност и неравенство, както и липса на инвестиции
от страна на частния сектор. Положението в момента се характеризира с висока степен на
несигурност, а над половината от населението се нуждае от хуманитарна помощ. Около 450 000
души са вътрешно разселени и още толкова са избягали в съседни държави.
Специален доклад № 11/2017: „Доверителният фонд „Беку“ на Европейския съюз за
Централноафриканската република — обещаващо начало въпреки някои недостатъци“ е публикуван
на уеб страницата на ЕСА (eca.europa.eu) с превод на 23 езика на ЕС.
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