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Európai Számvevőszék: A Közép-afrikai Köztársaság számára
létrehozott vagyonkezelői alap „pozitív eredményeket
könyvelhet el”
Az Európai Számvevőszék friss jelentése szerint az első, Afrikában létrehozott uniós
vagyonkezelői alap eredményei „pozitívan értékelendőek”. A Közép-afrikai Köztársaság
számára létrehozott Bêkou uniós vagyonkezelői alapnak sikerült támogatásokat vonzania, és
legtöbb projektje meghozta a várt eredményeket, azonban csak kevés további adományozót
sikerült bevonnia. Ellenőreink szerint az alap az uniós intézkedések láthatóságát is növeli a
régióban.
A működését 2014 júliusában megkezdő Bêkou vagyonkezelői alap volt az Európai Bizottság által
kezelt első ilyen alap. Adományozói az Európai Unió, Franciaország, Németország, Hollandia,
Olaszország és Svájc, amelyek összesen 146 millió euróval segítik a Közép-afrikai Köztársaság
válságból való kilábalását és az újjáépítést.
Számvevőink értékelték, hogy indokolt volt-e az alap létrehozása, mennyire volt sikeres az
irányítása, és hogy elérte-e eddigi céljait. Megállapításuk szerint ugyan nem került sor sem
formális értékelésre a finanszírozási eszköz kiválasztásáról, sem átfogó szükségletelemzésre,
mégis megfelelőnek bizonyult mind az alap létrehozására irányuló döntés, mind az alap
kialakítása. Az alap irányítása a számvevők szerint még nem érte el teljes potenciálját. Miközben
sikerült támogatásokat vonzania, és a legtöbb projekt meghozta a várt eredményeket, az alap
kevés hatást gyakorolt a felek közötti koordinációra. Az eljárásokon lehetne javítani, a
nyomonkövetés és az értékelés teljes körű kidolgozása pedig még várat magára.
"A bêkou szó jelentése a Közép-afrikai Köztársaságban honos szangó nyelven: remény –
emlékeztetett Bettina Jakobsen, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – Szívből reméljük,
hogy a Bêkou alap ki fogja venni részét az ország jobb jövőjének megalapozásából”.
A Bêkou alap – és más uniós vagyonkezelői alapok – kidolgozásának és irányításának javítása
érdekében a Számvevőszék azt javasolja, hogy a Bizottság dolgozzon ki további iránymutatásokat
a támogatás eszközeinek megválasztásához és a vagyonkezelői alapok beavatkozási hatókörének
meghatározását segítő szükségletelemzésekhez. Javítania kell a Bizottságnak az adományozók
E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentésről.
A jelentés teljes szövege itt tölthető le: www.eca.europa.eu.
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koordinációján, a kiválasztási eljárásokon és a teljesítménymérésen is.
A szerkesztők figyelmébe
A vagyonkezelői alap olyan alap, amelyet egy vagy több adományozó pénzügyi hozzájárulásával
meghatározott fejlesztési célra hoznak létre, gyakran válsághelyzetekre, például természeti
katasztrófákra vagy konfliktusokra reagálva. Az Európai Bizottságnak 2013 óta van lehetősége
vészhelyzeti intézkedések, vészhelyzetet követő és tematikus intézkedések céljára szolgáló,
„külső fellépésekre képzett uniós vagyonkezelői alapok” létrehozására.
A Közép-afrikai Köztársaság a világ egyik legkevésbé fejlett és legszegényebb országa, amely
2016-ban az ENSZ humán fejlettségi mutatójának legutolsó helyén szerepelt, jóllehet jelentős
ásványi lelőhelyekkel és egyéb olyan nyersanyagokkal rendelkezik, mint pl. uránkészletek, kőolaj,
arany, gyémánt, kobalt, faanyag és vízenergia. Az ország 4,5 millió lakosa hatalmas, 623 000 km2nyi területen él (ez kb. Franciaország és Belgium területe együttvéve). A függetlenség 1960. évi
elnyerése óta az országot konfliktusok, rossz kormányzás, a szegénység magas aránya és
egyenlőtlenség, valamint a magánszektorbeli beruházások hiánya jellemzi. Az ország helyzete
jelenleg bizonytalan, a lakosság több mint fele humanitárius segélyre szorul. Körülbelül 450 000
személy kényszerült elhagyni lakóhelyét, és hasonló számban menekültek a szomszédos
országokba is.
„A Közép-afrikai Köztársaság számára létrehozott Bêkou vagyonkezelői alap: ígéretes kezdet,
egyes hiányosságok ellenére is” című 11/2017. sz. számvevőszéki különjelentés 23 uniós nyelven
érhető el a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu).
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