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Audiitorite sõnul on Kesk-Aafrika Vabariigile ette nähtud
usaldusfond positiivne saavutus
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt võib esimest Aafrikas loodud usaldusfondi pidada
positiivseks saavutuseks Kesk-Aafrika Vabariigi jaoks ette nähtud ELi Bêkou usaldusfond on
kaasanud abi ja enamik selle projektidest on oma kavandatud väljundid saavutanud, kuid
täiendavaid rahastajaid on juurde tulnud vähe. Audiitorite sõnul on fond selles piirkonnas ka
ELi nähtavust suurendanud.
Bêkou usaldusfond on esimene Euroopa Komisjoni hallatav usaldusfond, mis võeti kasutusele
juulis 2014. Fondi rahastajateks on Euroopa Liit, Prantsusmaa, Saksamaa, Madalmaad, Itaalia ja
Šveits, kes on toetanud Kesk-Aafrika Vabariigi kriisist väljumist ja ülesehitamist kokku 146 miljoni
euroga.
Audiitorid uurisid, kas fondi asutamine oli õigustatud, kui hästi seda hallati ja kas selle eesmärke
saavutatakse. Audiitorid jõudsid järeldusele, et kuigi rahastamisvahendi valimiseks ei kasutatud
ametlikku struktureeritud hindamist ega põhjalikku vajaduste analüüsi, oli nii usaldusfondi
loomise otsus kui ka fondi ülesehitus asjakohane. Audiitorite sõnul ei ole Bêkou usaldusfondi
haldamine veel oma täielikku potentsiaali saavutanud. Ehkki fond on kaasanud abi ja enamik selle
projektidest on oma kavandatud väljundid saavutanud, on sellel sidusrühmade vahelisele
koordineerimisele vaid piiratud mõju. Fondi menetlusi oleks võimalik täiustada ning järelevalveja hindamissüsteemide väljatöötamine tuleb lõpule viia.
„Bêkou tähendab Kesk-Aafrika Vabariigi sango keeles lootust”, ütles aruande eest vastutav
kontrollikoja liige Bettina Jakobsen. „Kontrollikoda loodab väga, et fondiga suudetakse kaasa
aidata riigis parema tuleviku loomisele.“
Bêkou usaldusfondi ja üldisemalt ELi usaldusfondide ülesehituse ja haldamise parandamiseks
tulevikus soovitavad audiitorid Euroopa Komisjonil koostada edasised suunised konkreetse
rahastamisvahendi valimiseks ja vajaduste analüüsi koostamiseks, et kindlaks määrata
usaldusfondide sekkumise ulatus. Komisjon peaks parandama ka rahastajate vahelist
koordineerimist, valikumenetlusi ja tulemuslikkuse hindamist.

Pressiteate eesmärk on edastada Euroopa Kontrollikoja vastu võetud eriaruande põhisõnumid.
Aruanne on tervikuna kättesaadav veebisaidil www.eca.europa.eu.
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Usaldusfond on ühe või mitme rahastajaga mõne konkreetse arengueesmärgi täitmiseks asutatav
fond, mis luuakse sageli kriisidele (nt loodusõnnetused või konfliktid) reageerimiseks. Alates
2013. aastast on Euroopa Komisjonil olnud võimalik asutada „liidu välistegevuse usaldusfonde”,
millest rahastataks hädaolukorra aegseid, hädaolukorra järgseid või temaatilisi meetmeid.
Kesk-Aafrika Vabariik on maailma üks kõige vähemarenenud ja vaesemaid riike, mis asub ÜRO
Arenguprogrammi 2016. aasta inimarengu indeksis viimasel kohal. Nii on see vaatamata riigi
suurtele maardlatele ja muudele ressurssidele, nagu uraanivarud, toornafta, kuld, teemandid,
koobalt, puit ja hüdroenergia. Riigi rahvaarv on 4,5 miljonit ja pindala märkimisväärselt suur –
623 000 km2 (ligikaudu sama suur kui Prantsusmaa ja Belgia kokku). Pärast iseseisvuse
saavutamist aastal 1960 on riik kannatanud konfliktide, halva juhtimise, suure vaesuse ja
ebavõrdsuse ning erasektori investeeringute puudumise all. Olukord riigis on praegu ebakindel,
kuna üle poole elanikkonnast vajab humanitaarabi. Ligikaudu 450 000 inimest on riigisiseselt
ümber asunud ja sama arv inimesi on naaberriikidesse põgenenud.
Eriaruanne nr 11/2017: „Kesk-Aafrika Vabariigi jaoks ette nähtud ELi Bêkou usaldusfond:
hoolimata mõningatest puudustest on algus olnud lootustandev” on kättesaadav Euroopa
Kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) ELi 23 keeles.
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