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Centrinei Afrikos Respublikai skirtas patikos fondas yra teigiamas
pasiekimas, teigia ES auditoriai
Pirmasis ES patikos fondas, įsteigtas Afrikoje, gali būti laikomas teigiamu pasiekimu, teigiama
naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje. Centrinės Afrikos Respublikai skirtas ES patikos
fondas „Bêkou“ pritraukė pagalbos ir vykdant daugumą jo projektų buvo pasiekti jų numatyti
išdirbiai, nepaisant to, kad juo susidomėjo labai nedaug naujų paramos teikėjų. Fondas taip pat
suteikė daugiau matomumo Europos Sąjungai regione, teigia auditoriai.
Pradėtas naudoti 2014 m. liepos mėn., fondas „B êkou“ buvo pirmas toks Europos Komisijos
valdomas fondas. Jo paramos teikėjai yra ES, Prancūzija, Vokietija, Nyderlandai, Italija ir
Šveicarija, kurie iš viso įsipareigojo suteikti 146 milijonus eurų paramos lėšų, skirtų padėti šaliai
išeiti iš krizės ir ją atkurti.
Auditoriai įvertino, ar fondo įsteigimas buvo pagrįstas, kaip gerai jis buvo valdomas ir ar buvo
įgyvendinami jo tikslai. Jie nustatė, kad sprendimas įsteigti patikos fondą ir jo koncepcija buvo
tinkami, nors ir nebuvo oficialaus vertinimo renkantis finansavimo priemonę ir nebuvo išsamios
poreikių analizės. Fondo valdymo galimybės dar nebuvo iki galo išnaudotos, teigia auditoriai.
Nepaisant to, kad jis pritraukė pagalbos ir vykdant daugumą jo projektų buvo pasiekti jų numatyti
išdirbiai, jis darė ribotą poveikį suinteresuotųjų šalių veiklos koordinavimui. Jo procedūros galėtų
būti pagerintos ir dar nėra visiškai parengti jo stebėjimas ir vertinimas.
„Bêkou“ Centrinės Afrikos Respublikos sango kalba reiškia „viltį“, – teigė už ataskaitą atsakinga
Europos Audito Rūmų narė Bettina Jakobsen. – Mes labai viliamės, kad fondas galės prisidėti
prie geresnės ateities pamatų šalyje paklojimo.“
Siekdami padėti gerinti fondo „Bêkou“ ir kitų ES patikos fondų koncepciją ir valdymą, auditoriai
rekomenduoja, kad Europos Komisija turėtų parengti papildomas gaires dėl pagalbos priemonės
pasirinkimo ir poreikių analizės, siekiant apibrėžti patikos fondų apimtį. Komisija taip pat turėtų
pagerinti donorų koordinavimą, atrankos procedūras ir veiksmingumo vertinimą.
Pastabos leidėjams
Patikos fondas – tai konkrečiu su vystymusi susijusiu tikslu įsteigtas, vieno ar kelių paramos
Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų priimtos specialiosios ataskaitos pagrindines mintis.
Visą ataskaitą rasite www.eca.europa.eu.
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teikėjų įnašais remiamas fondas, kuris dažnai įsteigiamas reaguojant į krizes, kaip antai gaivalines
nelaimes arba konfliktus. Nuo 2013 m. Europos Komisija turėjo galimybę įsteigti Sąjungos išorės
veiksmų patikos fondus, skirtus veiksmams ekstremaliosiose situacijose, veiksmams po
ekstremaliųjų situacijų arba teminiams veiksmams.
Centrinės Afrikos Respublika yra viena iš mažiausiai išsivysčiusių ir skurdžiausių pasaulio šalių,
užimanti paskutinę vietą pagal 2016 m. UNDP Žmogaus socialinės raidos indeksą. Taip yra
nepaisant jos didelių mineralų telkinių ir kitų išteklių, kaip antai urano rezervų, žaliavinės naftos,
aukso, deimantų, kobalto, medienos ir hidroenergijos. Jos 4,5 milijono gyventojų yra išsisklaidę
didelėje 623 000 km² teritorijoje (tai maždaug Prancūzijos ir Belgijos plotas kartu sudėjus). Nuo
nepriklausomybės paskelbimo 1960 m. šalis išgyveno konfliktą, prastą valdymą, susidūrė su
aukštu skurdo lygiu ir nelygybe bei stokojo privačiojo sektoriaus investicijų. Padėtis CAR dabar yra
nestabili, daugiau nei pusei gyventojų reikia humanitarinės pagalbos. Maždaug 450 000 žmonių
yra perkelti šalies viduje ir beveik tiek pat žmonių pabėgo į kaimynines šalis.
Specialioji ataskaita Nr. 11/2017: „Centrinės Afrikos Respublikai skirtas ES patikos fondas
„Bêkou“: daug žadanti pradžia, nepaisant kai kurių trūkumų“, paskelbta Europos Audito Rūmų
interneto svetainėje (eca.europa.eu) 23 ES kalbomis.
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