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Osiągnięcia w ramach funduszu powierniczego na rzecz Republiki
Środkowoafrykańskiej zasługują na „pozytywną ocenę” –
twierdzą unijni kontrolerzy
Jak wynika z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, osiągnięcia
w ramach ustanowionego w Afryce pierwszego w historii unijnego funduszu powierniczego
zasługują na „pozytywną ocenę”. Fundusz powierniczy „Bêkou” na rzecz Republiki
Środkowoafrykańskiej umożliwił pozyskanie środków pomocowych, a większość
zrealizowanych w jego ramach projektów przyniosła spodziewane produkty, mimo że dołączyło
do niego niewielu nowych darczyńców. Zdaniem kontrolerów fundusz zapewnia także większą
widoczność działań UE w regionie.
Uruchomiony w lipcu 2014 r. fundusz „Bêkou” to pierwszy unijny fundusz powierniczy zarządzany
przez Komisję Europejską. Darczyńcami są UE, Francja, Niemcy, Niderlandy, Włochy i Szwajcaria,
które łącznie zobowiązały się do przekazania 146 mln euro na wsparcie Republiki
Środkowoafrykańskiej w wychodzeniu z kryzysu i odbudowę kraju.
Kontrolerzy ocenili, czy ustanowienie funduszu było zasadne, na ile skutecznie nim zarządzano
oraz czy osiągano założone cele. Stwierdzili, że chociaż nie przeprowadzono sformalizowanej
oceny decyzji w sprawie wybranego instrumentu finansowania ani kompleksowej oceny potrzeb,
decyzja o ustanowieniu funduszu i jego koncepcja były słuszne. Zdaniem kontrolerów jak dotąd
nie wykorzystano w pełni potencjału zarządzania funduszem. Chociaż fundusz umożliwił
pozyskanie środków pomocowych, a większość projektów przyniosła spodziewane produkty, miał
jedynie ograniczony wpływ na koordynację działań darczyńców. Jego procedury wymagają
usprawnienia, a monitorowanie i ocena – dopracowania.
– W używanym w Republice Środkowoafrykańskiej języku sango słowo „bêkou” oznacza
„nadzieję” – powiedziała Bettina Jakobsen, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
odpowiedzialna za to sprawozdanie. – Mamy wielką nadzieję, że fundusz przyczyni się do
położenia podwalin pod lepszą przyszłość dla tego kraju.

Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie sprawozdania specjalnego przyjętego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.
Pełny tekst sprawozdania dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu.
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Aby ulepszyć koncepcję funduszu „Bêkou” i innych unijnych funduszy powierniczych oraz
usprawnić zarządzanie nimi, kontrolerzy zalecają, by Komisja Europejska opracowała dalsze
wytyczne dotyczące analizy potrzeb oraz wyboru danego rodzaju instrumentu finansowego, co
pozwoli określić zakres interwencji funduszy powierniczych. Komisja powinna także usprawnić
koordynację działań darczyńców, procedury wyboru oraz pomiar wyników.
Informacje dla redaktorów
Fundusz powierniczy to fundusz ustanowiony z myślą o realizacji konkretnego celu w zakresie
rozwoju, z wkładem finansowym pochodzącym od co najmniej jednego darczyńcy. Powołanie
takiego funduszu często stanowi reakcję na sytuację kryzysową, np. klęskę żywiołową lub konflikt.
Od 2013 r. Komisja Europejska ma możliwość ustanawiania „funduszy powierniczych Unii na rzecz
działań zewnętrznych” na potrzeby działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w następstwie takich
sytuacji lub na potrzeby działań tematycznych.
Republika Środkowoafrykańska to jeden z najsłabiej rozwiniętych i najuboższych krajów na
świecie, który uplasował się na ostatnim miejscu w opracowanym przez UNDP w 2016 r. rankingu
według wskaźnika rozwoju społecznego. Dzieje się tak mimo znacznych złóż mineralnych i innych
zasobów, takich jak złoża uranu, ropa naftowa, złoto, diamenty, kobalt, drewno i energia wodna.
Kraj zamieszkuje 4,5 miliona osób, które są rozsiane na powierzchni 623 000 km2 (co odpowiada
mniej więcej łącznej powierzchni Francji i Belgii). Od czasu uzyskania niepodległości w 1960 r.
Republika Środkowoafrykańska boryka się z konfliktami, problemem słabych rządów oraz
wysokim poziomem ubóstwa i nierówności, a poziom inwestycji sektora prywatnego jest niski.
Obecnie sytuacja jest niepewna, a ponad połowa ludności potrzebuje pomocy humanitarnej. Ok.
450 000 osób zostało wewnętrznie przesiedlonych, a podobna liczba zbiegła do krajów
sąsiadujących.
Sprawozdanie specjalne nr 11/2017 pt. „Unijny fundusz powierniczy »Bêkou« na rzecz Republiki
Środkowoafrykańskiej – pomimo pewnych niedociągnięć początki budzą nadzieję” jest dostępne
na stronie internetowej Trybunału (eca.europa.eu) w 23 językach UE.
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