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Il-Lussemburgu, il-31 ta’ Awwissu 2017

Il-Fond fiduċjarju għar-Repubblika Ċentru-Afrikana kiseb “riżultati
pożittivi”, jgħidu l-Awdituri tal-UE
Rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri jgħid li l-ewwel fond fiduċjarju tal-UE li
qatt twaqqaf fl-Afrika jista’ jitqies li kiseb “riżultati pożittivi”. Il-Fond fiduċjarju Bêkou tal-UE
għar-Repubblika Ċentru-Afrikana attira l-għajnuna, u l-biċċa l-kbira mill-proġetti tiegħu taw loutputs li kienu mistennija minnhom, għalkemm ma tantx tfaċċaw donaturi addizzjonali. Ilfond jipprovdi wkoll viżibbiltà akbar lill-UE fir-reġjun, jgħidu l-awdituri.
Il-Fond fiduċjarju Bêkou, li tnieda f’Lulju 2014, kien l-ewwel wieħed ta’ dan it-tip li kien
immaniġġjat mill-Kummissjoni Ewropea. Id-donaturi tiegħu huma l-UE, Franza, il-Ġermanja, inNetherlands, l-Italja u l-Iżvizzera, li impenjaw lilhom infushom li jagħtu total ta’ EUR 146 miljun
biex jappoġġaw il-ħruġ tar-Repubblika Ċentru-Afrikana mill-kriżi u r-rikostruzzjoni tagħha.
L-awdituri eżaminaw jekk l-istabbiliment tal-fond kienx iġġustifikat, jekk kienx qed jiġi mmaniġġjat
tajjeb u jekk kienx qed jilħaq l-objettivi tiegħu. Huma sabu li d-deċiżjoni li jitwaqqaf il-fond kif
ukoll it-tfassil tiegħu kienu adatti, għalkemm la saret valutazzjoni formali tal-għażla tal-istrument
ta’ finanzjament u lanqas analiżi komprensiva tal-ħtiġijiet. Il-ġestjoni tal-fond għadha ma laħqitx
il-potenzjal kollu tagħha, jgħidu l-awdituri. Filwaqt li attira l-għajnuna u l-biċċa l-kbira millproġetti taw l-outputs li kienu mistennija minnhom, huwa kellu biss influwenza limitata fuq ilkoordinazzjoni fost il-partijiet interessati. Hemm lok biex isir titjib fil-proċeduri tiegħu, u lmonitoraġġ u l-evalwazzjoni għadhom mhumiex żviluppati għalkollox.
“Bêkou tfisser tama fil-lingwa Sango tar-Repubblika Ċentru-Afrikana,” qalet is-Sinjura Bettina
Jakobsen, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “Nittamaw
ferm li l-fond jista’ jikkontribwixxi għall-bini ta’ pedamenti għal futur aħjar għall-pajjiż.”
Biex ikun jista’ jsir titjib fit-tfassil u l-ġestjoni tal-fond Bêkou u ta’ fondi fiduċjarji oħra tal-UE, lawdituri jirrakkomandaw li l-Kummissjoni Ewropea tiżviluppa gwida ulterjuri għall-għażla tal-mezz
ta’ għajnuna u għall-analiżijiet tal-ħtiġijiet, sabiex ikun jista’ jiġi ddefinit l-ambitu ta’ intervent talfondi fiduċjarji. Jenħtieġ ukoll li l-Kummissjoni ttejjeb il-koordinazzjoni fost id-donaturi, ilproċeduri tal-għażla u l-kejl tal-prestazzjoni.
L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali adottat mill-Qorti Ewropea talAwdituri.
Ir-rapport sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu.
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Noti lill-Edituri
Fond fiduċjarju huwa fond li ġie stabbilit għal skop speċifiku ta’ żvilupp b’kontribuzzjonijiet
finanzjarji minn donatur wieħed jew aktar, u li ta’ spiss jitwaqqaf b’rispons għal kriżijiet bħal
diżastri naturali jew kunflitti. Mill-2013 'il hawn, il-Kummissjoni Ewropea kellha l-possibbiltà li
twaqqaf “fondi fiduċjarji tal-Unjoni għal azzjonijiet esterni” biex jintużaw għal azzjonijiet ta’
emerġenza, ta’ wara l-emerġenza jew azzjonijiet tematiċi.
Ir-Repubblika Ċentru-Afrikana hija waħda mill-ifqar pajjiżi u minn dawk l-anqas żviluppati fiddinja, u fl-2016 ġiet ikklassifikata fl-aħħar post fl-Indiċi tal-Iżvilupp tal-Bniedem maħruġ millUNDP. Dan minkejja li għandha depożiti minerali sinifikanti kif ukoll riżorsi oħra, bħal riżervi taluranju, żejt grezz, deheb, djamanti, kobalt, injam u enerġija idroelettrika. Il-popolazzjoni tagħha
ta’ 4.5 miljun persuna hija mifruxa fuq territorju vast ta’ 623 000 km² (bejn wieħed u ieħor iddaqs ta’ Franza u tal-Belġju flimkien). Minn meta kiseb l-indipendenza fl-1960, il-pajjiż esperjenza
kunflitti, governanza fqira, livell għoli ta’ faqar u inugwaljanza, kif ukoll nuqqas ta’ investiment
mis-settur privat. Is-sitwazzjoni issa hija waħda prekarja, b’aktar minn nofs il-popolazzjoni fi
ħtieġa ta’ għajnuna umanitarja. Madwar 450 000 persuna huma spostati f’pajjiżhom u għadd
simili ta’ persuni ħarbu lejn pajjiżi ġirien.
Ir-Rapport Speċjali Nru 11/2017: “Il-Fond fiduċjarju Bêkou tal-UE għar-Repubblika ĊentruAfrikana: bidu promettenti minkejja xi nuqqasijiet” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA,
(eca.europa.eu), bi 23 lingwa tal-UE.
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