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I. Καταπιστευματικό ονομάζεται το ταμείο που δημιουργείται για συγκεκριμένο 

αναπτυξιακό σκοπό με οικονομικές συνεισφορές από έναν ή περισσότερους δωρητές. 

Συστήνεται συχνά ως αντίδραση σε διάφορες κρίσεις, όπως φυσικές καταστροφές ή 

συγκρούσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει από το 2013 την επιλογή της σύστασης 

«καταπιστευματικών ταμείων της Ένωσης για τις εξωτερικές ενέργειες» για την υποστήριξη 

δράσεων έκτακτης ανάγκης, δράσεων που έπονται της έκτακτης ανάγκης ή θεματικών 

δράσεων. 

ΣΥΝΟΨΗ 

II. Το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou της ΕΕ για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το 

πρώτο καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

συστάθηκε τον Ιούλιο του 2014. Δωρητές του είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία, η 

Γερμανία, οι Κάτω Χώρες, η Ιταλία και η Ελβετία, οι οποίοι έχουν προσφέρει συνολικά 

146 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη της εξόδου της χώρας από την κρίση, καθώς και 

για την ανασυγκρότησή της.  

III. Εδώ και πολλές δεκαετίες, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία γνωρίζει κακή 

διακυβέρνηση, υψηλό επίπεδο φτώχειας και συγκρούσεις. Πρόκειται για μία από τις 

λιγότερο ανεπτυγμένες και τις πλέον φτωχές χώρες παγκοσμίως, ευρισκόμενη το 2016 στην 

τελευταία θέση του δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης του UNDP. 

IV. Ο εν προκειμένω έλεγχος αφορούσε την πρώτη εμπειρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

με το δικό της καταπιστευματικό ταμείο. Αξιολογήσαμε αν η σύστασή του ήταν 

δικαιολογημένη, αν η διαχείρισή του ήταν ορθή, καθώς και αν έχει επιτύχει τους στόχους 

του έως τώρα. 

V. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, μολονότι δεν υπήρχε τυποποιημένη αξιολόγηση 

της επιλογής χρηματοδοτικού μέσου, ούτε ολοκληρωμένη ανάλυση αναγκών, τόσο η 

απόφαση σύστασης του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou όσο και ο σχεδιασμός του ήταν 

ορθές ως επιλογές υπό τις δεδομένες συνθήκες.  

VI. Η διαχείριση του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou δεν έχει αναπτύξει ακόμη το 

πλήρες δυναμικό της από τρεις απόψεις: το ταμείο είχε μέχρι στιγμής περιορισμένη 
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επιρροή στον συντονισμό των ενδιαφερόμενων μερών μεταξύ τους, οι διαδικασίες θα 

μπορούσαν να είναι περισσότερο διαφανείς, ταχύτερες και οικονομικώς αποδοτικότερες 

και οι μηχανισμοί παρακολούθησης και αξιολόγησης δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί πλήρως.  

VII. Συνολικά, μέχρι σήμερα, το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou έχει να επιδείξει θετικά 

επιτεύγματα. Προσέλκυσε βοήθεια, αν και λίγους επιπλέον δωρητές, και η πλειονότητα των 

έργων του παρήγαγε τις αναμενόμενες εκροές. Το ταμείο εξασφαλίζει αυξημένη προβολή 

για την ΕΕ.  

VIII. Διατυπώνουμε ορισμένες συστάσεις με σκοπό να βοηθήσουμε την Επιτροπή να 

βελτιώσει τον σχεδιασμό και τη διαχείριση, αφενός, του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou 

στο μέλλον και, αφετέρου, των καταπιστευματικών ταμείων της ΕΕ γενικότερα. Συνιστούμε 

στην Επιτροπή: 

• να αναπτύξει περαιτέρω καθοδήγηση όσον αφορά την επιλογή του εκάστοτε μέσου 

παροχής βοήθειας και τις αναλύσεις αναγκών, με σκοπό την οριοθέτηση του πεδίου 

παρέμβασης των καταπιστευματικών ταμείων, 

• να βελτιώσει τον συντονισμό μεταξύ των δωρητών, τις διαδικασίες επιλογής και τη 

μέτρηση των επιδόσεων και να βελτιστοποιήσει τις διοικητικές δαπάνες. 
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Καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ: ένα νέο εργαλείο για την αναπτυξιακή βοήθεια 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Καταπιστευματικό ονομάζεται το ταμείο δημιουργείται για συγκεκριμένο αναπτυξιακό 

σκοπό με οικονομικές συνεισφορές από έναν ή περισσότερους δωρητές και του οποίου τη 

διαχείριση αναλαμβάνει, κατά κανόνα, ένας διεθνής οργανισμός, όπως η Παγκόσμια 

Τράπεζα ή τα Ηνωμένα Έθνη. Τα καταπιστευματικά ταμεία έγιναν δημοφιλή τη δεκαετία 

του '90 και χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως χρηματοδοτικό μέσο στο πλαίσιο της 

διεθνούς συνεργασίας. Συχνά συστήνονται ως αντίδραση σε διάφορες κρίσεις, όπως οι 

φυσικές καταστροφές ή οι συγκρούσεις.  

2. Από το 2013, με συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων χορηγών βοήθειας, 

είναι δυνατή η σύσταση «καταπιστευματικών ταμείων της Ένωσης για τις εξωτερικές 

ενέργειες» για την υποστήριξη δράσεων έκτακτης ανάγκης, δράσεων που έπονται της 

έκτακτης ανάγκης ή θεματικών δράσεων1

3. Το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou

. Για κάθε καταπιστευματικό ταμείο συγκροτείται 

διοικητικό συμβούλιο υπό την προεδρία της Επιτροπής, το οποίο διασφαλίζει την 

εκπροσώπηση τόσο των δωρητών όσο και των μη συνεισφερόντων κρατών μελών και 

αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης των κονδυλίων.  

2 της ΕΕ για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 

(ΚΑΔ) συστάθηκε τον Ιούλιο του 2014 για την υποστήριξη της εξόδου της χώρας από την 

κρίση, καθώς και για την ανασυγκρότησή της. Είναι το πρώτο από τα τέσσερα 

καταπιστευματικά ταμεία που βρίσκονται σήμερα υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής3

                                                      

1 Το άρθρο 187 του δημοσιονομικού κανονισμού [κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 
της 26.10.2012, σ. 1)] ορίζει το νομικό πλαίσιο για τη σύσταση καταπιστευματικών ταμείων της 
Ένωσης για τις εξωτερικές ενέργειες. 

. Οι τέσσερις αρχικοί δωρητές ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η Γαλλία, η 

2 «Bêkou» σημαίνει «ελπίδα» στη γλώσσα σάνγκο. 

3 Τα άλλα ταμεία είναι: α) το καταπιστευματικό ταμείο Madad που συστάθηκε τον Δεκέμβριο 
του 2014 ως αντίδραση στη συριακή κρίση, β) το καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης 
για τη μετανάστευση στην Αφρική, το οποίο συστάθηκε το 2015 και γ) το καταπιστευματικό 
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Γερμανία και οι Κάτω Χώρες, ενώ η Ιταλία και η Ελβετία έγιναν εταίροι το 2015. Έως το 

τέλος του 2016, οι δεσμεύσεις που είχαν πραγματοποιηθεί αφορούσαν συνεισφορές στο 

ταμείο οι οποίες ανέρχονταν συνολικά σε 146 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα τρία 

τέταρτα προέρχονταν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. 

Έως το τέλος του ίδιου έτους είχαν όντως καταβληθεί 86 εκατομμύρια ευρώ.  

4. Κύριος στόχος του ταμείου, όπως ορίζεται στη συμφωνία σύστασής του, είναι να 

παράσχει συνεκτική και στοχευμένη βοήθεια για την ανθεκτικότητα των ευάλωτων ομάδων 

και υποστήριξη για την από κάθε άποψη έξοδο της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας από 

την κρίση και την ανασυγκρότησή της, να συντονίζει δράσεις βραχυπρόθεσμα, 

μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, καθώς και να βοηθά τις γειτονικές χώρες να 

αντεπεξέλθουν στις συνέπειες της κρίσης4

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία: μια χώρα σε κρίση 

.  

5. Η ΚΑΔ είναι μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες και τις πλέον φτωχές χώρες 

παγκοσμίως, ευρισκόμενη το 2016 στην τελευταία θέση του δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης 

του UNDP. Και αυτό παρά τα σημαντικά ορυκτά κοιτάσματά της και τους άλλους πόρους 

που διαθέτει, όπως τα αποθέματα ουρανίου, το αργό πετρέλαιο, τον χρυσό, τα διαμάντια, 

το κοβάλτιο, την ξυλεία και την υδροηλεκτρική ενέργεια. Ο πληθυσμός 

των 4,5 εκατομμυρίων της χώρας είναι διεσπαρμένος σε μια αχανή έκταση 623 000 τ.χλμ. 

(περίπου το μέγεθος της Γαλλίας και του Βελγίου μαζί). Από την ανακήρυξη της 

ανεξαρτησίας της το 1960, η χώρα γνωρίζει συγκρούσεις, κακή διακυβέρνηση, υψηλό 

επίπεδο φτώχειας και ανισότητας, καθώς και έλλειψη επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα. 

Η πλειονότητα των κατοίκων της βρίσκεται πλέον σε επισφαλή κατάσταση, ενώ 

περισσότεροι από τους μισούς χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Σχεδόν 450 000 

άνθρωποι ζουν εκτοπισμένοι εντός της χώρας, ενώ αντίστοιχος αριθμός έχει καταφύγει σε 

γειτονικές χώρες. 

                                                                                                                                                                      
ταμείο για την Κολομβία, το οποίο συστάθηκε το 2016 για την υποστήριξη της διαδικασίας 
αποκατάστασης μετά τις συγκρούσεις. 

4 Συμφωνία για τη σύσταση του καταπιστευματικού ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, «καταπιστευματικό ταμείο Bêkou της ΕΕ», άρθρο 2 – Στόχοι 
του καταπιστευματικού ταμείου. 
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6. Έπειτα από έναν κύκλο βίας που κατέληξε στην ανατροπή της προηγούμενης 

κυβέρνησης, από το 2014 έως τις αρχές του 2016 την εξουσία ανέλαβε μεταβατική 

κυβέρνηση. Τον Μάρτιο του 2016, έπειτα από δημοκρατικές εκλογές, στην εξουσία 

ανήλθαν νέος πρόεδρος και νέα κυβέρνηση. Τον Οκτώβριο του 2016, οι αρχές της χώρας 

και οι διάφοροι χορηγοί βοήθειας δημοσίευσαν ένα πενταετές εθνικό σχέδιο ανάκαμψης 

και οικοδόμησης ειρήνης. 

7. Έως το 2014, η ΚΑΔ θεωρούνταν «ορφανή» χώρα από την άποψη της χορήγησης 

βοήθειας5, λόγω της περιορισμένης υποστήριξης που λάμβανε από τη διεθνή κοινότητα 

χορηγών βοήθειας. Στη συνέχεια, όμως, η βοήθεια προς τη χώρα αυξήθηκε σημαντικά. 

Παρόλα αυτά, εξαιτίας των συνεχιζόμενων συγκρούσεων, ο πληθυσμός εξακολουθεί να 

χρειάζεται επειγόντως ανθρωπιστική βοήθεια6

8. Η ΕΕ είναι εταίρος της ΚΑΔ για περισσότερα από τριάντα χρόνια και εξακολουθεί να 

παραμένει ένας από τους κύριους αναπτυξιακούς εταίρους της. Μεταξύ 2013 και 2016, η ΕΕ 

συνεισέφερε περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ προς υποστήριξη της χώρας

.  

7. Η ΕΕ 

προέκρινε την «ολοκληρωμένη προσέγγιση»8

                                                      

5 Οι φορείς αναπτυξιακής συνεργασίας αποφασίζουν οι ίδιοι ποιες χώρες θα βοηθήσουν και σε 
ποιον βαθμό. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανισορροπίες, οι οποίες να υπονομεύσουν 
την αποτελεσματικότητα της βοήθειας λόγω του κατακερματισμού της βοήθειας και της 
συσσώρευσης των φορέων αυτών σε ορισμένες χώρες, τις επονομαζόμενες «χαϊδεμένες», ενώ 
σε άλλες, τις επονομαζόμενες «ορφανές», παρουσιάζονται ελλείψεις στην παροχή βοήθειας. 
(

, η οποία περιελάμβανε βοήθεια μέσω του 

http://www.oecd.org/dac/aid-architecture/fragmentation-orphans.htm) 

6 Τον Μάρτιο του 2017, το Γραφείο Ανθρωπιστικής Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών ανέφερε ότι 
είχε λάβει μόλις το 5 % των 400 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ της ανθρωπιστικής βοήθειας 
που είναι αναγκαία για την ΚΑΔ, με αποτέλεσμα να διανέμει μισές μερίδες φαγητού. 

7 Ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «The European Union’s comprehensive 
approach in the Central African Republic (2013–2016)» [Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (2013-2016)], Βρυξέλλες, 11.11.2016.  

8 Η Συνθήκη της Λισαβόνας ζητεί την ύπαρξη συνοχής μεταξύ των διαφόρων τομέων της 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ και των άλλων πολιτικών της. Έπειτα από τη θέση σε ισχύ της 
Συνθήκης και το νέο θεσμικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε, η ΕΕ, αξιοποιώντας πλήρως τα μέσα 
και τους πόρους που διέθετε, αύξησε τόσο τις δυνατότητες όσο και τη φιλοδοξία της να 
καταστήσει την εξωτερική δράση της περισσότερο συνεκτική, αποτελεσματική και στρατηγική 
[JOIN(2013) 30 τελικό της 11.12.2013, «Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ στις κρίσεις και τις 
εξωτερικές συγκρούσεις»].  
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καταπιστευματικού ταμείου Bêkou, παραδοσιακή αναπτυξιακή βοήθεια, τρεις στρατιωτικές 

αποστολές και επιχειρήσεις στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, μη 

στρατιωτική αποστολή αντιμετώπισης της κρίσης και ανθρωπιστική βοήθεια.  

9. Οι οργανώσεις του ΟΗΕ και η Γαλλία έχουν επίσης σημαντική συμμετοχή στην 

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Στο παράρτημα II απαριθμούνται επτά καταπιστευματικά 

ταμεία των Ηνωμένων Εθνών που λειτουργούν στη συγκεκριμένη χώρα. Διάφοροι άλλοι 

εταίροι, όπως η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, η Παγκόσμια Τράπεζα και άλλες χώρες της 

ΕΕ, παρέχουν επίσης βοήθεια στη χώρα.  

10. Στο πλαίσιο του εν προκειμένω ελέγχου επιδόσεων εξετάστηκε η πρώτη εμπειρία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη χρήση δικού της καταπιστευματικού ταμείου ως μέσου 

παροχής βοήθειας. Αξιολογήσαμε αν η σύσταση του ταμείου ήταν δικαιολογημένη, αν η 

διαχείρισή του ήταν ορθή και αν μέχρι σήμερα αυτό έχει επιτύχει τους στόχους του.  

ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

11. Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στο ταμείο από τη σύστασή του το 2014 έως το τέλος του 

2016. Εξετάσαμε και τα ένδεκα έργα του, καθώς και τις 31 αντίστοιχες χρηματοδοτηθείσες 

συμβάσεις (βλέπε παράρτημα I). Αναλύσαμε διάφορα έγγραφα σχετικά με τη σύστασή του 

και τον σχεδιασμό των έργων, τις διαδικασίες επιλογής των οργανισμών υλοποίησης, 

καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των έργων (ενδιάμεσες εκθέσεις και 

εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης). Πραγματοποιήσαμε επίσης επιτόπιες επισκέψεις στην 

ΚΑΔ και στις κεντρικές υπηρεσίες τριών από τους δωρητές του ταμείου, στο πλαίσιο των 

οποίων συζητήσαμε με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και επισκεφθήκαμε τρία έργα.  

Η απόφαση της σύστασης του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou και ο σχεδιασμός του, 

μολονότι βασίστηκαν σε περιορισμένη ανάλυση, ήταν ορθές ως επιλογές υπό τις 

δεδομένες συνθήκες 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

12. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται συνοπτικά η κατάσταση που επικρατούσε στη 

χώρα κατά τον χρόνο σύστασης του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou και, στη συνέχεια, 

αναλύεται ο σχεδιασμός του από δύο οπτικές γωνίες, την επιλογή του καταπιστευματικού 
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ταμείου ως χρηματοδοτικού μέσου και το πεδίο παρέμβασης του καταπιστευματικού 

ταμείου Bêkou. 

Το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou ήταν μια ταχεία αντίδραση σε μια δύσκολη 

κατάσταση σε επίπεδο χώρας 

13. Το 2014 η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία βρισκόταν στον απόηχο μιας μείζονος 

πολιτικής κρίσης και κρίσης ασφάλειας, η οποία είχε φθάσει στο απόγειό της το 2012. 

Απόρροια της κατάστασης αυτής ήταν η ανθρωπιστική κρίση και η οικονομική ύφεση, 

αμφότερες σε πρωτοφανή επίπεδα. Τον Δεκέμβριο του 2013, τα Ηνωμένα Έθνη κήρυξαν τη 

χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιπέδου 39. Χαρακτηριστικό της κατάστασης αυτής 

ήταν η ύπαρξη μιας αλληλουχίας10

                                                      

9 Πρόκειται για την κατάταξη στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανθρωπιστικού συστήματος που 
αφορά την αντίδραση στις σοβαρότερες, μεγάλης κλίμακας, ανθρωπιστικές κρίσεις. 

 ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών προκλήσεων και 

ευάλωτων κρατικών αρχών που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του 

πληθυσμού. 

10 Η βοήθεια θεωρούνταν αρχικά ως μια γραμμική ακολουθία ή ως ένα «συνεχές»: η 
αποκατάσταση θα ακολουθούσε το στάδιο της παροχής έκτακτης βοήθειας, το οποίο στη 
συνέχεια θα διαδεχόταν η κλασική αναπτυξιακή συνεργασία. Εντούτοις, η εμπειρία από τη 
δεκαετία του ‘90 κατέδειξε ότι η θεώρηση της έκτακτης βοήθειας, της αποκατάστασης και της 
ανάπτυξης ως χωριστών, διαδοχικών διαδικασιών δεν ανταποκρινόταν στην πολυπλοκότητα 
πολλών καταστάσεων κρίσης. Αντιθέτως, η αντιμετώπισή τους ως «αλληλουχίας» (ήτοι ως 
παράλληλων και αλληλοσυνδεόμενων διαδικασιών) αναγνωρίζει ότι οι καταστάσεις αυτές 
ενδεχομένως να απαιτούν στην πραγματικότητα την ταυτόχρονη χρήση διαφορετικών μέσων 
(βλέπε ενημερωτικό σημείωμα πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Linking 
relief, rehabilitation and development: Towards more effective aid», σ. 4-5). 
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Παιδί περπατά δίπλα σε εγκαταλελειμμένο αεροπλάνο στον πρώην καταυλισμό M’Poko, κοντά 

στο αεροδρόμιο του Bangui, όπου ζουν εκτοπισθέντες εντός της χώρας. 

© Γαλλικός Ερυθρός Σταυρός. 

14. Το συγκεκριμένο πλαίσιο έθεσε επίσης σημαντικά προσκόμματα στην παροχή της 

βοήθειας της ΕΕ: η απουσία, κατά την περίοδο εκείνη, δημοκρατικά εκλεγμένης 

κυβέρνησης σήμαινε ότι η Επιτροπή δεν μπορούσε να εγκρίνει εθνικό ενδεικτικό 

πρόγραμμα (ΕΕΠ)11

15. Επομένως, η σύσταση του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou για την ΚΑΔ αποτέλεσε 

ταχεία αντίδραση στην ανάγκη ύπαρξης ενός συντονισμένου μέσου για τη σύνδεση 

έκτακτης βοήθειας, αποκατάστασης και ανάπτυξης. Το σκεπτικό για την επιλογή του 

 για τη στήριξη που παρεχόταν στον εθνικό προϋπολογισμό από το 

ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ).  

                                                      

11 Τα εθνικά ενδεικτικά προγράμματα αποτελούν σημαντικό βήμα στον προγραμματισμό της 
βοήθειας που παρέχει η ΕΕ στο πλαίσιο του ΕΤΑ. Καθορίζουν τη στρατηγική και τις 
προτεραιότητες της βοήθειας της ΕΕ και καταρτίζονται σε στενή συνεργασία με τη χώρα-
εταίρο. Επομένως, η ΕΕ χρειάζεται μια εθνική κυβέρνηση ως εταίρο προκειμένου να εγκρίνει 
ένα ΕΕΠ. Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η ΚΑΔ είχε μεταβατική κυβέρνηση, η οποία δεν 
είχε νομιμοποιηθεί μέσω δημοκρατικών εκλογών. 
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συγκεκριμένου μέσου χορήγησης βοήθειας αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης, τόσο σε 

πολιτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και 

με ευρύ φάσμα χορηγών βοήθειας και με τη μεταβατική κυβέρνηση της ΚΑΔ κατά το πρώτο 

εξάμηνο του 2014. Οι συζητήσεις αυτές οδήγησαν σε συναίνεση ιδίως σχετικά με την 

ανάγκη ύπαρξης ενός διαφορετικού μέσου χορήγησης βοήθειας, το οποίο να ενσωματώνει 

την ανθρωπιστική και την αναπτυξιακή προσέγγιση και, υπερβαίνοντας τον απλό 

συντονισμό της βοήθειας, να καταλήγει στη συγκέντρωση πόρων. Αυτή η κοινή ανάλυση 

αποτέλεσε τη βάση για τη σύσταση του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou. 

16. Το ταμείο συστάθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με τις αρχικές συζητήσεις να 

πραγματοποιούνται στις αρχές του 2014 και τη συστατική του πράξη να υπογράφεται από 

την Επιτροπή, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες τον Ιούλιο του 2014.  

Η Επιτροπή δεν προέβη σε τυποποιημένη ανάλυση της επιλογής αυτού του 

χρηματοδοτικού μέσου  

17. Ο δημοσιονομικός κανονισμός ορίζει σειρά όρων που πρέπει να πληρούνται 

προκειμένου να συσταθεί καταπιστευματικό ταμείο της Ένωσης: i) να εξασφαλίζεται η 

προστιθέμενη αξία της παρέμβασης της Ένωσης, ήτοι οι στόχοι του καταπιστευματικού 

ταμείου να επιτυγχάνονται καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ από ό,τι σε εθνικό επίπεδο, ii) να 

εξασφαλίζονται η πολιτική προβολή και τα διαχειριστικά πλεονεκτήματα, iii) να μην 

δημιουργούνται τέτοια ταμεία αν απλώς αναπαράγουν άλλους υπάρχοντες διαύλους 

χρηματοδότησης ή παρόμοια μέσα χωρίς καμία προσθετικότητα. 

18. Οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΕΕ στα Φόρα υψηλού επιπέδου για την 

αποτελεσματικότητα της βοήθειας (βλέπε πλαίσιο 1) και οι κατευθυντήριες οδηγίες της 

ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης σχετικά με τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ 

υποδεικνύουν ότι τα εν λόγω ταμεία δεν πρέπει να καταστούν σύνηθες εργαλείο 

υλοποίησης.  



 14 

 

Πλαίσιο 1 - Τα Φόρα υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας συνιστούν 

αυτοσυγκράτηση όσον αφορά τη δημιουργία νέων διαύλων βοήθειας  

Τέσσερις ήταν οι εκδηλώσεις που αποτέλεσαν σταθμό στις συνεχείς προσπάθειες εκσυγχρονισμού 

της παροχής βοήθειας: τα Φόρα υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας στη 

Ρώμη (2003), το Παρίσι (2005), την Άκκρα (2008) και το Μπουσάν (2011). Οι εκδηλώσεις αυτές, στις 

οποίες έχουν συμμετάσχει περισσότερες από 100 χώρες μέχρι σήμερα, οδήγησαν στη διατύπωση 

αρχών για αποτελεσματική βοήθεια. 

Μια δέσμευση η οποία ανελήφθη μετά το Φόρουμ της Άκκρα το 2008 ήταν ότι οι χορηγοί βοήθειας 

διασφαλίζουν ότι χρησιμοποιούνται οι υφιστάμενοι δίαυλοι παροχής της βοήθειας και, εάν 

χρειάζεται, αυτοί ενισχύονται προτού δημιουργηθούν νέοι χωριστοί δίαυλοι που ενδέχεται να 

κατακερματίσουν περαιτέρω τη βοήθεια και να περιπλέξουν τον συντονισμό σε επίπεδο χώρας12. Σε 

συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, οι χορηγοί κλήθηκαν να σκέπτονται πολύ καλά, προτού προβούν 

στη σύσταση νέων ταμείων, δοκιμάζοντας σαφώς την προστιθέμενη αξία13. Στο Φόρουμ του 

Μπουσάν το 2011, η ΕΕ επιβεβαίωσε εκ νέου τη δέσμευση της Άκκρα για αυτοσυγκράτηση με 

σκοπό την αποφυγή της περαιτέρω αύξησης των ταμείων14

19. Αμφότερα τα Ηνωμένα Έθνη και η Παγκόσμια Τράπεζα έχουν καθιερώσει διαδικασίες 

για την αιτιολόγηση της επιλογής του καταπιστευματικού ταμείου ως μέσου παροχής 

βοήθειας. Παραδείγματος χάριν, το Γραφείο του ΟΗΕ για τα καταπιστευματικά ταμεία 

πολλαπλών εταίρων, το οποίο επικουρεί τον ΟΗΕ στη διαχείριση κοινών χρηματοδοτικών 

μηχανισμών, δημοσίευσε εγχειρίδια παροχής καθοδήγησης για τη δημιουργία 

καταπιστευματικών ταμείων. Συνιστάται η διεξαγωγή προκαταρκτικής μελέτης 

. 

                                                      

12 Σημείο 19 του προγράμματος δράσης της Άκκρα, 3ο Φόρουμ υψηλού επιπέδου για την 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας, 2008. 

13 Στρογγυλή τράπεζα 9, Αρχιτεκτονική της βοήθειας, Σύνοψη, 3ο Φόρουμ υψηλού επιπέδου για 
την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, 2008, σ. 7. 

14 Κοινή θέση της ΕΕ σχετικά με το 4ο Φόρουμ υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της 
βοήθειας, 2011, σημείο 28, σ. 6. 
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σκοπιμότητας και η ανάλυση των λειτουργιών και της προστιθέμενης αξίας ενός τέτοιου 

ταμείου15

20. Μέχρι στιγμής, στις διαθέσιμες κατευθυντήριες οδηγίες της η Επιτροπή 

επαναλαμβάνει απλώς τις απαιτήσεις του δημοσιονομικού κανονισμού. Δεν έχει αναπτύξει 

ακόμη έναν τρόπο εφαρμογής τους ώστε να μπορεί να διεξάγεται ταχέως μια 

τυποποιημένη αξιολόγηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των καταπιστευματικών 

ταμείων έναντι άλλων εργαλείων. Μολονότι η Επιτροπή διοργάνωσε όντως σειρά 

συζητήσεων (βλέπε σημείο 15), πριν από τη σύσταση του καταπιστευματικού ταμείου 

Bêkou, δεν υπήρξε τυποποιημένη ανάλυση βάσει των απαιτήσεων που θέτει ο 

δημοσιονομικός κανονισμός. 

.  

Δεν υπήρξε ολοκληρωμένη ανάλυση αναγκών που να καταδεικνύει τα κενά που έπρεπε 

να καλύψει το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou 

21. Οι αναλύσεις αναγκών αποτελούν σημαντικό βήμα στον σχεδιασμό του πεδίου 

παρέμβασης της αναπτυξιακής βοήθειας, δεδομένου ότι βοηθούν στον προσδιορισμό 

αναγκών και την ιεράρχηση της βοήθειας. Συμβάλλουν επίσης στο να εξασφαλίζεται ότι το 

νέο μέσο χρηματοδότησης δεν αναπαράγει υφιστάμενα μέσα και μπορούν να 

χρησιμεύσουν ως βάση για τον σχεδιασμό της βοήθειας κατά τρόπο που να διευκολύνει τον 

καταμερισμό των εργασιών με άλλους χορηγούς βοήθειας. 

22. Μολονότι σε διάφορα εσωτερικά έγγραφα της Επιτροπής, τα οποία είχαν καταρτιστεί 

πριν από τη σύσταση του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou, αναγνωριζόταν ότι η ΚΑΔ 

χρειαζόταν βοήθεια, η ανάλυση αναγκών ήταν ελλιπής. Και αυτό επειδή δεν υπήρχαν ούτε 

αξιολόγηση των συνολικών αναγκών της ΚΑΔ, ούτε καταγραφή των αναγκών που 

ικανοποίησαν τα υφιστάμενα μέσα βοήθειας και, επομένως, ούτε ανάλυση των κενών στην 

παροχή βοήθειας τα οποία πρέπει να καλυφθούν, ούτε εκτίμηση των απαιτούμενων 

οικονομικών πόρων και καθορισμός των προτεραιοτήτων της βοήθειας.  
                                                      

15 Στο εγχειρίδιο απαριθμούνται έξι πιθανές λειτουργίες με την αντίστοιχη προστιθέμενη αξία 
τους: συνοχή (κάλυψη κενών), ενοποίηση (μείωση κατακερματισμού), εξειδικευμένη ή 
θεματική προσέγγιση, διαχείριση κινδύνου, ενίσχυση των εθνικών συστημάτων και καινοτομία. 
(MPTFO: Designing pooled funds for performance, A Manual prepared by the MPTFO, 2015, 
βλέπε ιδίως πίνακα 2, σ. vii, και πίνακα 3, σ. 6.) 
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23. Ο κύριος στόχος του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou, όπως ορίζεται στη συστατική 

του πράξη, είναι «να παρέχει συνεκτική, στοχευμένη βοήθεια για την ανθεκτικότητα των 

ευάλωτων ομάδων και υποστήριξη για την από όλες τις πλευρές έξοδο της ΚΑΔ από την 

κρίση και για την ανασυγκρότηση της χώρας, να συντονίζει δράσεις βραχυπρόθεσμα, 

μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, καθώς και να βοηθά τις γειτονικές χώρες να 

αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κρίσης»16

24. Σε στρατηγικό επίπεδο, η Επιτροπή διασφάλισε ότι το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou 

δεν αναπαράγει άλλους υφιστάμενους διαύλους χρηματοδότησης. Από το 2014 έως το 

2016, τα κονδύλια του ΕΤΑ για την ΚΑΔ χρηματοδότησαν περιορισμένο αριθμό 

δραστηριοτήτων, οι οποίες επικεντρώνονταν σε τομείς άλλους από εκείνους που κάλυπτε 

το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou, όπως η εκπαίδευση ή οι εθνικές πολιτικές υγείας

. Η διατύπωση του στόχου είναι γενική. Μια 

ολοκληρωμένη ανάλυση αναγκών θα είχε αποτελέσει τη βάση για τη διατύπωση 

λεπτομερέστερων στόχων (βλέπε επίσης σημείο 50). Επίσης, θα καταδεικνυόταν 

σαφέστερα με ποιον τρόπο και γιατί οι δραστηριότητες του ταμείου είναι συναφείς με τον 

στόχο, καθώς και ποια συγκεκριμένα κενά θα καλύψει.  

17

                                                      

16 Συμφωνία για τη σύσταση του καταπιστευματικού ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, «Το καταπιστευματικό ταμείο B êkou της ΕΕ», άρθρο 2 – Στόχοι 
του καταπιστευματικού ταμείου. 

. 

Μολονότι στην ΚΑΔ εφαρμόζονται τουλάχιστον επτά καταπιστευματικά ταμεία του ΟΗ, το 

θεματικό πεδίο έξι από αυτά είναι σαφώς διαφορετικό από αυτό του καταπιστευματικού 

ταμείου Bêkou. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το καταπιστευματικό ταμείο πολλαπλών 

εταίρων Ezingo του ΟΗΕ, το οποίο επικεντρώνεται επίσης στη σταθεροποίηση και την 

ανάκαμψη της ΚΑΔ. Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο ταμείο διαφέρει σημαντικά από το 

καταπιστευματικό ταμείο Bêkou όσον αφορά τον όγκο της βοήθειας ή το επίπεδο 

17 Υπάρχει διαφορά σε σύγκριση με τα έργα του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou, τα οποία 
παρείχαν κυρίως βοήθεια στο επίπεδο των επιμέρους εγκαταστάσεων υπηρεσιών υγείας. Οι 
εθνικές πολιτικές υγείας αποφασίζονται σε επίπεδο Υπουργείου Υγείας.  
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δραστηριότητας, το είδος των χρηματοδοτούμενων έργων και τους αποδέκτες της 

βοήθειας18

25. Σε επίπεδο προγράμματος, το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou ανταποκρινόταν σε 

ανάγκες παρόμοιες με εκείνες στις οποίες στόχευε η στήριξη της ΕΕ στο παρελθόν. 

Πράγματι, ορισμένα έργα αποτελούν τη συνέχεια έργων που είχαν χρηματοδοτηθεί στο 

παρελθόν από άλλα μέσα παροχής βοήθειας της ΕΕ (βλέπε 

.  

πλαίσιο 2

Πλαίσιο 2 - Παραδείγματα έργων του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou, τα οποία 

ανταποκρίνονται σε ανάγκες παρόμοιες με εκείνες τις οποίες κάλυπταν έργα που είχαν επίσης 

χρηματοδοτηθεί με βοήθεια της ΕΕ 

). Παρόλα αυτά, 

εισήγαγαν μια διαφορετική προσέγγιση και πρόσθετες δραστηριότητες ανάπτυξης 

ανθεκτικότητας. Ορισμένα από τα υπόλοιπα έργα είναι καινοτόμα και διαφορετικά από τα 

είδη έργων που είχαν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν στην ΚΑΔ. Παράδειγμα αποτελεί το 

έργο οικονομικής ανάκαμψης, το οποίο παρέχει μικροχρηματοδότηση σε μικρές τοπικές 

επιχειρήσεις. 

Ορισμένα έργα του καταπιστευματικού ταμείου B êkou ανέλαβαν δραστηριότητες τις οποίες 

στήριζαν άλλα μέσα βοήθειας της ΕΕ. Παραδείγματα παρατίθενται κατωτέρω:  

α) Δύο έργα της ΓΔ Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας που σχετίζονται 

με ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας ακολουθήθηκαν από έργα του 

καταπιστευματικού ταμείου Bêkou με τις ίδιες ΜΚΟ. Οι συγκεκριμένες δύο ΜΚΟ 

στήριζαν 25 τοπικά κέντρα υγείας για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας υγείας. Η ΓΔ Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας, η 

UNICEF και το Ανθρωπιστικό Ταμείο του ΟΗΕ χορήγησαν επίσης βοήθεια σε μία από 

αυτές τις ΜΚΟ για δραστηριότητες στον τομέα υγείας.  

β) Το 2014, ο ενωσιακός μηχανισμός συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη 

χρηματοδότησε έργο με υψηλή ένταση εργασίας («travaux à haute intensité de main 

d’oeuvre») στο 3ο και το 5ο διαμέρισμα του Bangui, παρόμοιο με το έργο αστικής 

                                                      

18 Το καταπιστευματικό ταμείο Ezingo του ΟΗΕ διαχειρίζεται 25 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. 
Παρέχει βοήθεια τόσο σε οργανώσεις του ΟΗΕ όσο και σε κρατικές αρχές με τη μορφή 
δημοσιονομικής στήριξης. 
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ανάπλασης του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou. Η συγκεκριμένη προσέγγιση 

συνίστατο στην πρόσληψη ατόμων από τον τοπικό πληθυσμό για την υλοποίηση 

βασικών δραστηριοτήτων αστικής ανάπλασης. Σκοπός είναι η αποκατάσταση των 

υποδομών με παράλληλη παροχή εισοδήματος στις πλέον ευάλωτες ομάδες.  

γ) Έργο σχετικά με την επισιτιστική ασφάλεια που δρομολογήθηκε το 2014 στο πλαίσιο 

του δέκατου ΕΤΑ στη συνέχεια ακυρώθηκε. Το έργο προβλεπόταν να χρηματοδοτήσει 

τον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών για την υλοποίηση 

προγραμμάτων ανάπτυξης ανθεκτικότητας (caisses de resilience) στις τοπικές 

κοινότητες, την προώθηση του διακοινοτικού διαλόγου σχετικά με τις διαδρομές των 

νομάδων βοσκών, καθώς και τη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας στις περιοχές 

γύρω από το Bangui, παρόμοια με το έργο επισιτιστικής ασφάλειας του 

καταπιστευματικού ταμείου Bêkou. Πέντε συμβάσεις που υπεγράφησαν από το 2014 

με τον συγκεκριμένο οργανισμό και με ΜΚΟ στο πλαίσιο του Μέσου Αναπτυξιακής 

Συνεργασίας της ΕΕ αφορούσαν παρόμοιες δραστηριότητες (στήριξη των εκτροφέων 

βοοειδών, διακοινοτικό διάλογο, επισιτιστική ανθεκτικότητα). 

δ) Ένα έργο του καταπιστευματικού ταμείου B êkou αποσκοπούσε στην προστασία των 

οικοσυστημάτων των ζώων στις βορειοανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές της 

ΚΑΔ. Του έργου αυτού προηγήθηκε ένα έργο στο πλαίσιο του δέκατου ΕΤΑ, το οποίο 

είχε υλοποιήσει παρόμοιες δραστηριότητες στις βορειοανατολικές περιοχές της χώρας.  

26. Η κοινότητα των χορηγών βοήθειας και οι αναπτυσσόμενες χώρες περιέγραψαν την 

εταιρική σχέση μεταξύ των χορηγών βοήθειας ως σημαντική στο πλαίσιο της κατάστασης 

αστάθειας και κρίσης19. Πριν από τη δημοσίευση του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και 

οικοδόμησης της ειρήνης, τον Οκτώβριο του 2016, δεν υπήρχε κοινό στρατηγικό πλαίσιο 

μεταξύ των χορηγών βοήθειας στην ΚΑΔ. Οι πρωτοβουλίες που βρίσκονται εν εξελίξει βάσει 

του συγκεκριμένου εθνικού σχεδίου ανάκαμψης μπορεί να καταλήξουν σε σαφέστερο 

καταμερισμό των εργασιών κατά τη διάρκεια του 2017 (βλέπε πλαίσιο 3

                                                      

19 Βλέπε συγκεκριμένα τις αρχές του ΟΟΣΑ για τη χρηστή διεθνή αντιμετώπιση των ασταθών 
κρατών και καταστάσεων, τις οποίες ενέκριναν υπουργοί και προϊστάμενοι υπηρεσιών στο 
Φόρουμ υψηλού επιπέδου του 2007 της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας, οι οποίες 
αναφέρουν ότι είναι σημαντικό να υπάρχει συμφωνία σχετικά με τους πρακτικούς 
μηχανισμούς συντονισμού των διεθνών φορέων μεταξύ τους, ακόμη και όταν δεν υπάρχει 
ισχυρή κυβέρνηση. 

).  
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Πλαίσιο 3– Το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και οικοδόμησης της ειρήνης για την περίοδο 2017-2021: 

βάση για τον μελλοντικό καταμερισμό των εργασιών 

Μια νέα εθνική στρατηγική για την ΚΑΔ, το επονομαζόμενο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και 

οικοδόμησης της ειρήνης για την περίοδο 2017-2021, καταρτίστηκε από την κυβέρνηση της ΚΑΔ με 

την υποστήριξη της ΕΕ, των Ηνωμένων Εθνών και της Παγκόσμιας Τράπεζας και δημοσιεύθηκε τον 

Οκτώβριο του 2016. Η στρατηγική αυτή προτείνει τρεις πυλώνες προτεραιότητας: i) την προώθηση 

της ειρήνης, της ασφάλειας και της συμφιλίωσης, ii) την ανανέωση του κοινωνικού συμβολαίου 

μεταξύ του κράτους και των πολιτών, και iii) τη διευκόλυνση της ανάκαμψης του οικονομικού και 

παραγωγικού τομέα20. Το σχέδιο διαιρείται σε ένδεκα στρατηγικούς στόχους, με το σύνολο των 

αναγκών να υπολογίζεται στα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ21

27. Το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou θα χρηματοδοτήσει ενδεχομένως δράσεις και 

στους τρεις πυλώνες του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και οικοδόμησης της ειρήνης. Όπως 

αναφέρθηκε ήδη στο σημείο 14, όταν δημιουργήθηκε το ταμείο, η χορήγηση της βοήθειας 

από το ΕΤΑ προσέκρουσε στην απουσία εθνικού ενδεικτικού προγράμματος (ΕΕΠ) για την 

ΚΑΔ. Η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης βρίσκεται στη διαδικασία κατάρτισης ΕΕΠ 

στο πλαίσιο του ενδέκατου ΕΤΑ. Το ΕΕΠ αφορά ποσό ύψους 382 εκατομμυρίων ευρώ, με 

208 εκατομμύρια ευρώ να αποτελούν νέα κεφάλαια. Θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει 

παρεμβάσεις στο πλαίσιο καθενός εκ των τριών πυλώνων. Ένα μέρος των κονδυλίων του 

ΕΕΠ θα μεταβιβαστεί στο καταπιστευματικό ταμείο Bêkou. Συνολικά, 31 χορηγοί βοήθειας 

στην ΚΑΔ σκοπεύουν να χρηματοδοτήσουν τουλάχιστον έναν πυλώνα του εθνικού σχεδίου 

ανάκαμψης και οικοδόμησης της ειρήνης. Τον Μάρτιο του 2017, ο καταμερισμός των 

εργασιών μεταξύ του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou, άλλων μέσων της ΕΕ και άλλων 

χορηγών βοήθειας για την εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδίου δεν είχε καθοριστεί 

λεπτομερώς.  

. 

                                                      

20 «Central African Republic: National Recovery and Peacebuilding Plan 2017–2021 (RCPCA)», 
καταρτισθέν από υπαλλήλους της ΚΑΔ με την υποστήριξη της ΕΕ, των Ηνωμένων Εθνών και της 
Παγκόσμιας Τράπεζας, σ. 26-41.  

21 Αυτόθι, πίνακας 0.1, παράρτημα 2. 
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Η διαχείριση του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou δεν έχει ακόμη αναπτύξει το πλήρες 

δυναμικό της 

28. Εξετάσαμε τη διαχείριση του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou όσον αφορά τρεις 

πτυχές: τον συντονισμό του με άλλους χορηγούς βοήθειας και τις αρχές της ΚΑΔ, τη 

διαφάνεια και την ταχύτητα των διαδικασιών, καθώς και την οικονομική αποδοτικότητα της 

παροχής βοήθειας, και, τέλος, τους μηχανισμούς παρακολούθησης και αξιολόγησης.  

Το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou επηρέασε ελάχιστα τον συντονισμό μεταξύ των 

ενδιαφερομένων 

29. Η πείρα έχει δείξει ότι στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και στις καταστάσεις 

μετά την παρέλευση της έκτακτης ανάγκης, η ανταπόκριση της διεθνούς κοινότητας μπορεί 

να είναι ανοργάνωτη και κατακερματισμένη, εξαιτίας της αδυναμίας των τοπικών 

διοικήσεων και της ξαφνικής αύξησης του αριθμού των χορηγών βοήθειας. Αυτό αποτελεί 

πρόσκομμα στην αποτελεσματική και βιώσιμη συμβολή στην ανασυγκρότηση μιας χώρας. 

Τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ έχουν σχεδιαστεί συγκεκριμένα για τέτοιες 

καταστάσεις. Τα ταμεία αυτά μπορεί να αποτελούν την ενδεδειγμένη λύση, επειδή 

προβλέπεται να δρουν συλλογικά εκ μέρους της ΕΕ και των εκάστοτε δωρητών22

30. Δεδομένου του πλήθους των χορηγών βοήθειας και των φορέων που 

δραστηριοποιούνται στην ΚΑΔ, είναι σημαντικό να υπάρχει συντονισμός. Τα 

καταπιστευματικά ταμεία μπορούν επίσης να αποδειχθούν χρήσιμη πλατφόρμα για τη 

βελτίωση του συντονισμού με έργα που χρηματοδοτούνται ανεξάρτητα από το ταμείο. 

Αυτό ισχύει κυρίως για τον συντονισμό μεταξύ δωρητών του ταμείου, αλλά, ενδεχομένως, 

και για τον ευρύτερο συντονισμό με άλλους χορηγούς βοήθειας. Το καταπιστευματικό 

ταμείο Bêkou αναμενόταν να αποτελέσει έναν μηχανισμό συντονισμού που θα επιτρέπει 

στη διεθνή κοινότητα να συμβάλει με συντονισμένο τρόπο στη σταθεροποίηση της ΚΑΔ

.  

23

                                                      

22 Συστατική συμφωνία, αιτιολογικές σκέψεις 4-6. 

. 

Σκοπός του ταμείου ήταν να προχωρήσει πέρα από τον συντονισμό μεταξύ των κρατών 

23 Συστατική συμφωνία, αιτιολογικές σκέψεις 3 και 5.  
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μελών και να θέσει σε εφαρμογή έναν πραγματικό κοινό οργανισμό24

31. Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η δημιουργία του 

καταπιστευματικού ταμείου Bêkou βοήθησε στην ενοποίηση της δράσης των χορηγών 

βοήθειας στην ΚΑΔ σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο σημείο 29, είτε αμέσως μετά τη 

σύστασή του είτε στο διάστημα κατά το οποίο ανέπτυξε τη δράση του (βλέπε 

, με ιδέες όπως η 

συγκέντρωση πόρων και ικανοτήτων ανάλυσης, ο προσδιορισμός και η υλοποίηση έργων, 

οι κοινές αποστολές, η ειδική μονάδα για τον συντονισμό των διαφόρων χορηγών βοήθειας 

και τη σύνδεση με τους εταίρους ή οι κοινές θεματικές ομάδες εργασίας.  

πλαίσιο 4

Πλαίσιο 4– Ορισμένοι δωρητές ενέτειναν την εκτός ταμείου δράση τους μετά το 2014  

). Η 

εκτός ταμείου δραστηριότητα των δωρητών παρέμεινε σε παρόμοια επίπεδα από το 2014 ή 

και αυξήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις (βλέπε επίσης σημεία 55 έως 61 για τη συμμετοχή 

άλλων χορηγών βοήθειας). Οι διαχειριστές του ταμείου θεωρούν τον κατακερματισμό των 

μέσων και των φορέων βοήθειας στην ΚΑΔ ως μεγάλη πρόκληση. 

Η Γερμανία αυξάνει τη διμερή δράση της στην ΚΑΔ. Το 2016 το ομοσπονδιακό Υπουργείο 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης επέλεξε την ΚΑΔ ως έναν από τους διμερείς εταίρους της. 

Η γερμανική τράπεζα ανάπτυξης Kreditanstalt für Wiederaufbau δρομολόγησε πρόσφατα έργο στον 

τομέα της υγείας, αξίας 11 εκατομμυρίων ευρώ.  

Τον Οκτώβριο του 2016, η Ιταλία εγκαινίασε το δικό της γραφείο αναπτυξιακής συνεργασίας στο 

Bangui. 

Η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης θα επανεκκινήσει τη χορήγηση βοήθειας από το ΕΤΑ 

βάσει ενός ΕΕΠ.  

Εκτός από τους δωρητές του καταπιστευματικού ταμείου B êkou, η Παγκόσμια Τράπεζα σχεδιάζει 

επίσης να συστήσει το δικό της καταπιστευματικό ταμείο για την ΚΑΔ.  

32. Οι μηχανισμοί συντονισμού για την αναπτυξιακή βοήθεια στην ΚΑΔ δεν είχαν τεθεί σε 

εφαρμογή έως το τέλος του 2016. Οι ομάδες ανθρωπιστικής βοήθειας, με επικεφαλής 

οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών και διεθνείς ΜΚΟ, είναι αφοσιωμένες στο έργο της 

                                                      

24 http://ec.europa.eu/europeaid/bekou-trust-fund-introduction_en 

http://ec.europa.eu/europeaid/bekou-trust-fund-introduction_en�
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παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Η μεταβατική κυβέρνηση της ΚΑΔ είχε δημιουργήσει τις 

σχετικές δομές συντονισμού της αναπτυξιακής βοήθειας από το 2014, οι οποίες, ωστόσο, 

δεν τέθηκαν ποτέ σε λειτουργία. Οι αρχές της ΚΑΔ και η κοινότητα των χορηγών βοήθειας 

ασχολούνται επί του παρόντος με τη θέσπιση ενός θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση 

της αναπτυξιακής βοήθειας που προβλέπεται στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και 

οικοδόμησης της ειρήνης που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 201625

33. Το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou δεν έχει καθορίσει διαδικασίες με τις οποίες να 

διασφαλίζεται ο συστηματικός συντονισμός των έργων του με εκείνα των άλλων δωρητών 

του ταμείου. Το ταμείο χρησιμοποίησε ως μηχανισμούς συντονισμού τις δικές τους δομές 

διακυβέρνησης (διοικητικό συμβούλιο του καταπιστευματικού ταμείου και επιχειρησιακή 

επιτροπή). Μολονότι ένας από τους ρόλους της επιτροπής αυτής είναι η έγκριση έργων, 

αυτό δεν διευκόλυνε τις συζητήσεις για τον συντονισμό με άλλα έργα χρηματοδοτούμενα 

από τους δωρητές του ταμείου. Τα καταρτιζόμενα έγγραφα προγραμματισμού δεν 

λαμβάνουν συστηματικά υπόψη όλα τα άλλα έργα που υλοποιούνται στο αυτό πεδίο. 

. Το συγκεκριμένο 

πλαίσιο θα περιλαμβάνει μηχανισμό συντονισμού της βοήθειας, ο οποίος θα αναθέσει 

ρόλο λήψης αποφάσεων στο καταπιστευματικό ταμείο Ezingo των Ηνωμένων Εθνών και στο 

πιθανό μελλοντικό καταπιστευματικό ταμείο της Παγκόσμιας Τράπεζας, ενώ ο ρόλος του 

καταπιστευματικού ταμείου Bêkou θα είναι μόνον συμβουλευτικός.  

34. Ακόμη και χωρίς επίσημους μηχανισμούς, ο εκπρόσωπος του καταπιστευματικού 

ταμείου Bêkou στο Bangui εξασφάλισε ως έναν βαθμό, εφαρμόζοντας ορισμένες ορθές 

πρακτικές, τον συντονισμό για κάθε έργο χωριστά (βλέπε πλαίσιο 5

                                                      

25 «Central African Republic: National Recovery and Peacebuilding Plan 2017–2021 (RCPCPA)», 
καταρτισθέν από υπαλλήλους της ΚΑΔ με την υποστήριξη της ΕΕ, των Ηνωμένων Εθνών και της 
Παγκόσμιας Τράπεζας, κεφάλαιο V, γράφημα 5.2, σ. 45. 

). Ωστόσο, ο 

συντονισμός του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou μπορεί να βελτιωθεί ώστε να καταστεί 

συστηματικότερος, τόσο εσωτερικά μεταξύ των δωρητών του, όσο και, ενδεχομένως, 

εξωτερικά με τη διεθνή κοινότητα.  
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Πλαίσιο 5- Τρία παραδείγματα ορθών πρακτικών όσον αφορά τον συντονισμό των έργων μεταξύ 

των χορηγών βοήθειας 

Δημιουργήθηκαν συνεργίες μεταξύ του έργου του καταπιστευματικού ταμείου B êkou που αφορά 

την οικονομική ανάκαμψη και δύο έργων που χρηματοδοτήθηκαν από αναπτυξιακό οργανισμό 

κράτους μέλους της ΕΕ. Μολονότι, κατά το στάδιο σχεδιασμού του έργου, ο συντονισμός ήταν 

ελάχιστος, ισχυροποιήθηκε μετά την εκκίνηση του έργου το 2016. Διοργανώθηκαν αρκετές 

συνεδριάσεις μεταξύ του προαναφερόμενου οργανισμού, του εκπροσώπου του καταπιστευματικού 

ταμείου Bêkou στο Bangui και των οργανισμών υλοποίησης, με σκοπό να συζητηθούν τρόποι 

δημιουργίας συνεργιών μεταξύ των τριών έργων.  

Τον Οκτώβριο του 2016, ο εκπρόσωπος του καταπιστευματικού ταμείου B êkou στο Bangui 

συγκέντρωσε τους χορηγούς βοήθειας και τις αρχές της ΚΑΔ σε εργαστήριο σχετικά με την 

επισιτιστική ασφάλεια. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου αυτού, η ομάδα του καταπιστευματικού 

ταμείου Bêkou δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βασιζόμενη στο αποτέλεσμα 

των εν λόγω συζητήσεων.  

Στο πλαίσιο του έργου στον τομέα της υγείας χορηγήθηκε τεχνική βοήθεια για τον συντονισμό, 

μέσω μηνιαίων συνεδριάσεων, των έξι ΜΚΟ που αναπτύσσουν δράση σε διάφορες εγκαταστάσεις 

υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη τη χώρα. Μολονότι δεν προβλεπόταν αρχικά, ο συντονισμός 

αυτός υπερέβη ορισμένες φορές πέραν τους συμμετέχοντες στο καταπιστευματικό ταμείο B êkou, 

γεγονός που συνέβαλε στην παρακολούθηση ενδεχόμενων περιπτώσεων αλληλοεπικαλύψεων με 

άλλους χορηγούς βοήθειας. Αυτό είχε επίσης ως αποτέλεσμα την εναρμόνιση των μεθόδων 

εργασίας των ΜΚΟ. 
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Το έργο για την επισιτιστική ασφάλεια επιδιώκει τη βιώσιμη ανάπτυξη της επισιτιστικής και 

διατροφικής ασφάλειας. 

© Γαλλικός Ερυθρός Σταυρός. 

35. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται ότι το καταπιστευματικό 

ταμείο Bêkou λειτουργεί σε συντονισμό με τις αρχές της ΚΑΔ (βλέπε παράδειγμα 

στο πλαίσιο 5

Οι διαδικασίες θα μπορούσαν να είναι περισσότερο διαφανείς, ταχύτερες και οικονομικά 

αποδοτικότερες 

). Η κυβέρνηση της ΚΑΔ εξετάζει το ενδεχόμενο ενίσχυσης του ρόλου της με 

τη συμμετοχή της στη μελλοντική διαχείριση του ταμείου, συμβάλλοντας συστηματικότερα 

στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των έργων του.  

36. Ο δημοσιονομικός κανονισμός26

                                                      

26 Άρθρο 187 του δημοσιονομικού κανονισμού. 

 ορίζει ότι τα καταπιστευματικά ταμεία πρέπει να 

εφαρμόζονται σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας. Στη συμφωνία σύστασης του 

καταπιστευματικού ταμείου Bêkou προβλέπεται η χρήση ευέλικτων διαδικασιών, με τις 

οποίες διασφαλίζεται η ικανότητα άμεσης ανταπόκρισης του ταμείου και η ταχεία 

οργάνωση της βοήθειας. Ο δημοσιονομικός κανονισμός ορίζει επίσης ότι, για την κάλυψη 
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των δαπανών διαχείρισης ενός καταπιστευματικού ταμείου, μπορεί να διατεθεί έως το 5 % 

των ποσών που συγκεντρώθηκαν σε αυτό. Αξιολογήσαμε τη διαφάνεια και την ταχύτητα 

των διαδικασιών επιλογής, καθώς και την οικονομική αποδοτικότητα του 

καταπιστευματικού ταμείου Bêkou σε σύγκριση με άλλους διαύλους παροχής βοήθειας.  

37. Οι διαδικασίες που εφαρμόζει το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou για την επιλογή των 

οργανισμών που θα υλοποιήσουν τα έργα δεν έχουν τυποποιηθεί στις κατευθυντήριες 

οδηγίες σχετικά με τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ. Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν 

βασίστηκαν στις διαδικασίες που ορίζονται στον οδηγό με τίτλο «Procurement and Grants 

for European Union External Actions – A Practical Guide (PRAG)»

Διαφάνεια των διαδικασιών επιλογής 

27

38.  Εκτός από περιορισμένο αριθμό συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, το 

καταπιστευματικό ταμείο Bêkou χρησιμοποίησε τρεις διαφορετικές μεθόδους για την 

επιλογή των οργανισμών που θα υλοποιούσαν τα έργα: τέσσερις συμφωνίες 

κατ’ εξουσιοδότηση συνεργασίας, δέκα απευθείας αναθέσεις και δώδεκα αναθέσεις 

κατόπιν κλειστής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

, με ορισμένες πρόσθετες 

εξαιρέσεις. 

28. Ο ορισμός κάθε μεθόδου, 

καθώς και τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους παρουσιάζονται 

στον πίνακα 1

                                                      

27 Στον πρακτικό οδηγό περιγράφονται οι διαδικασίες για τη σύναψη σύμβασης που 
εφαρμόζονται στις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ, τις οποίες χρηματοδοτεί ο γενικός 
προϋπολογισμός της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Ο πρακτικός οδηγός 
χρησιμοποιείται από τις γενικές διευθύνσεις και τις υπηρεσίες της Επιτροπής που 
διαχειρίζονται τα μέσα χρηματοδότησης και υλοποίησης εξωτερικών δράσεων. 

.  

28 Συνολικά, ελέγξαμε τις διαδικασίες επιλογής για 26 συμβάσεις. Τρεις από τις υπόλοιπες πέντε 
αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών (συμβάσεις αριθ. 7, 8 και 29), ενώ οι άλλες δύο ήταν 
αναθέσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Υγεία II» (συμβάσεις αριθ. 12 και 14), των οποίων 
οι διαδικασίες επιλογής βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη στο τέλος του 2016.  
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Πίνακας 1 - 

Είδος 

Ορισμός και κύρια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαδικασιών 

επιλογής που χρησιμοποιούνται από το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou για την παροχή 

επιχορηγήσεων 

Συμφωνίες 
κατ’ εξουσιοδότηση 
συνεργασίας 

Απευθείας αναθέσεις Αναθέσεις κατόπιν 
κλειστής πρόσκλησης 
εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος του 
καταπιστευματικού 
ταμείου Bêkou 

Ορισμός Η Επιτροπή αναθέτει τη 
διαχείριση των πόρων σε 
εξουσιοδοτημένο φορέα 
κράτους μέλους (ή σε 
άλλον χορηγό βοήθειας 
από τρίτη χώρα). 

Ο οργανισμός 
επιλέγεται χωρίς την 
προκήρυξη 
διαγωνισμού. 

Ζητείται η κατάρτιση 
πρότασης από ορισμένους 
προεπιλεγμένους 
οργανισμούς. 

Πλεονεκτήματα • Ταχύτητα της 
διαδικασίας 

• Διαθεσιμότητα 
υψηλού επιπέδου 
εμπειρογνωσίας 

• Ταχύτητα της 
διαδικασίας 

• Διαθεσιμότητα 
υψηλού επιπέδου 
εμπειρογνωσίας 

• Περισσότερο διαφανείς 
από τις άλλες δύο 
διαδικασίες 

• Επικεντρώνονται σε 
γνωστούς 
εμπειρογνώμονες του 
αντικειμένου 

Μειονεκτήματα • Περιορισμένη 
διαφάνεια, λόγω 
έλλειψης 
δημοσιότητας 

• Πρόσθετο επίπεδο 
διοικητικών 
διαδικασιών 

• Ενδεχόμενες 
συγκρούσεις 
συμφερόντων 

• Περιορισμένη 
διαφάνεια, λόγω 
έλλειψης 
δημοσιότητας 

• Περιορισμένη 
πρόσβαση των 
νεότερων 
οργανισμών στη 
χρηματοδότηση 

• Περιορισμένη 
πρόσβαση των 
νεότερων οργανισμών 
στη χρηματοδότηση 

Πηγή: PRAG. 

39. Δεδομένου ότι δεν έχουν καθοριστεί οι διαδικασίες επιλογής που πρέπει όντως να 

εφαρμόζει το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou, ούτε ο βαθμός της επιτρεπόμενης ευελιξίας 

τους βάσει του οδηγού PRAG, δεν υπήρχε πλήρης διαφάνεια στον τρόπο επιλογής των 

οργανισμών υλοποίησης. 

40. Η χρήση συμφωνιών κατ’ εξουσιοδότηση συνεργασίας αναφέρεται στο άρθρο 10 της 

συστατικής συμφωνίας, όπου ορίζεται ότι οι συμφωνίες αυτές αποτελούν την προτιμώμενη 

επιλογή όταν προσφέρουν την κατάλληλη λύση από άποψη κόστους, αποτελεσματικότητας 

και προβολής της ευρωπαϊκής διάστασης των δράσεων που χρηματοδοτεί το ταμείο. 
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Εντούτοις, μολονότι οι οργανισμοί που επελέγησαν διέθεταν πείρα στους σχετικούς τομείς, 

η χρήση των συγκεκριμένων οργανισμών δεν αιτιολογήθηκε, ιδίως κατά τον χρόνο της 

έγκρισής τους. Επιπροσθέτως, είναι δυνατόν να ανακύψουν συγκρούσεις συμφερόντων 

λόγω της παρουσίας ορισμένων από τους οργανισμούς αυτούς στην επιχειρησιακή 

επιτροπή του ταμείου, στο πλαίσιο της οποίας επιλέγονται τα έργα και, εν προκειμένω, οι 

οργανισμοί υλοποίησης29

41. Πέντε από τις άμεσες αναθέσεις αποτελούσαν το δεύτερο στάδιο προηγούμενων 

εργασιών. Οι υπόλοιπες έγιναν έπειτα από επισκόπηση των οργανισμών που 

δραστηριοποιούνταν ήδη στην ΚΑΔ και των αντίστοιχων δυνατοτήτων τους. Η προσέγγιση 

αυτή είναι κατανοητή, δεδομένων των δυσχερών συνθηκών που επικρατούσαν στη χώρα 

κατά τον χρόνο ανάθεσης των συγκεκριμένων συμβάσεων. Εντούτοις, εντοπίσαμε 

συγκεκριμένα μία περίπτωση, κατά την οποία θα έπρεπε να είχε εφαρμοστεί μια 

περισσότερο ανταγωνιστική διαδικασία, επειδή υπήρχαν περισσότεροι του ενός οργανισμοί 

που μπορούσαν να υλοποιήσουν τις εργασίες,

.  

30

42. Για κάθε κλειστή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εφαρμόστηκε ειδική 

διαδικασία επιλογής, η οποία χρησιμοποιούσε μεν ορισμένα στοιχεία από τον οδηγό PRAG, 

εφάρμοζε, ωστόσο, κάποιες περισσότερο ευέλικτες διαδικασίες σε διάφορα στάδια. 

Κατόπιν όλων των προεκτεθέντων, δεν είναι σαφής ο τρόπος επιλογής των οργανισμών 

υλοποίησης. 

. 

43. Οι περί ευελιξίας διατάξεις που ισχύουν για το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou θα 

μπορούσαν να παρέχουν ευκαιρίες για την εξοικονόμηση χρόνου σε σύγκριση με τις 

περισσότερο παραδοσιακές προσεγγίσεις που εφαρμόζει η Επιτροπή. Η δομή και η 

διαδικασία λήψης αποφάσεων που επελέγησαν, μαζί με το σχετικά σύντομο διάστημα 

Ταχύτητα των διαδικασιών επιλογής 

                                                      

29 Συγκρούσεις συμφερόντων θα μπορούσαν να ανακύψουν, δεδομένου ότι η επιχειρησιακή 
επιτροπή είναι αυτή που επιλέγει αρχικά τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν: τα έργα αυτά 
μπορεί να ανατεθούν σε οργανισμούς, των οποίων υπάλληλοι συμμετέχουν στην 
επιχειρησιακή επιτροπή.  

30 Αφορά τη σύμβαση αριθ. 15.  
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ύπαρξης του ταμείου, στερούν νοήματος οποιαδήποτε σύγκριση με τις διαδικασίες που 

εφαρμόζονται σε άλλες περιπτώσεις χορηγούμενης από την ΕΕ βοήθειας. Παρ’ όλα αυτά, 

εντοπίσαμε ορισμένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες θα μπορούσε να είχε εξοικονομηθεί 

χρόνος στην επιλογή των οργανισμών υλοποίησης.  

44. Το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou θα μπορούσε να είχε εξοικονομήσει επιπλέον 

χρόνο στο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, παραδείγματος χάριν, κατά τη συζήτηση του 

περιεχομένου των έργων με τους οργανισμούς. Και για τα τρία είδη διαδικασιών που 

ακολουθήθηκαν, η διάρκεια και ο αριθμός των συζητήσεων θα μπορούσαν να είχαν 

περιοριστεί. Σε 14 από τις 26 αναθέσεις, οι συζητήσεις για το περιεχόμενο των έργων 

διήρκεσαν περισσότερες από 100 ημέρες. Ο μέσος χρόνος που απαιτούνταν ήταν 

148 ημέρες, ενώ ο μεγαλύτερος ήταν 503 ημέρες31 και ο μικρότερος μόλις 1832

45. Σε πέντε περιπτώσεις, εξαιτίας των εκτεταμένων συζητήσεων, κατέστη αναγκαία η 

αναδρομική έγκριση δαπανών

. Μολονότι 

οι συζητήσεις που αφορούσαν τις κλειστές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

χρειάζονταν κατά μέσο όρο μόλις 50 ημέρες, εκείνες που αφορούσαν τις συμφωνίες 

κατ’ εξουσιοδότηση συνεργασίας και τις άμεσες αναθέσεις διήρκεσαν κατά μέσο όρο 197 

και 245 ημέρες αντίστοιχα. Εάν οι συζητήσεις είχαν διεξαχθεί με διαφορετικό τρόπο, οι 

συμφωνίες θα είχαν ολοκληρωθεί σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Παραδείγματος 

χάριν, διαφορετικοί υπάλληλοι της Επιτροπής έθεσαν περισσότερες από μία φορές 

ορισμένα ζητήματα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την ανταλλαγή πολυάριθμων 

μηνυμάτων μεταξύ των δύο πλευρών. Εάν υπήρχε καλύτερος συντονισμός μεταξύ των 

υπαλλήλων της Επιτροπής πριν από τις ανταλλαγές αυτές, οι συζητήσεις θα ήταν 

συντομότερες.  

33

                                                      

31 Αφορά τη σύμβαση αριθ. 31. 

. Αυτό επηρέασε αρνητικά την εφαρμογή των 

συγκεκριμένων έργων στα αρχικά στάδιά τους, επειδή η απουσία υπογεγραμμένης 

συμφωνίας προκάλεσε νομική αβεβαιότητα για τους οργανισμούς υλοποίησης. 

32 Αφορά τη σύμβαση αριθ. 3. 

33 Συμβάσεις αριθ. 9, 10, 11, 13 και 30· αναδρομική έγκριση δαπανών θα χρειαστεί επίσης για τις 
συμβάσεις αριθ. 12 και 14. 
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46. Οι οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών, η Παγκόσμια Τράπεζα και η Αφρικανική Τράπεζα 

Ανάπτυξης εισπράττουν καθεμία διαφορετικά τέλη για τη διαχείριση των 

καταπιστευματικών ταμείων. Καμία δεν προσφέρει ποσοστό χαμηλότερο του 5 %, όπως 

προβλέπεται για το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou

Οικονομική αποδοτικότητα της παροχής της βοήθειας 

34

47. Στα έξοδα διαχείρισης του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou δεν περιλαμβάνονται ο 

μισθός του υπευθύνου διαχείρισης και οι δαπάνες υποστήριξης. Αυτό σημαίνει ότι οι 

συνολικές δαπάνες για τη διαχείριση του ταμείου είναι υψηλότερες από εκείνες που 

αναφέρονται στους λογαριασμούς του. Το συνολικό κόστος διαχείρισης του 

καταπιστευματικού ταμείου Bêkou δεν έχει υπολογιστεί ακόμη. Τα προβλήματα αυτά 

επιβεβαιώθηκαν από εσωτερικό έλεγχο που διενήργησε η Επιτροπή.  

. Όσον αφορά τη λοιπή εξωτερική 

βοήθεια της ΕΕ στο πλαίσιο του ΕΤΑ και του γενικού προϋπολογισμού, τα συνολικά 

ποσοστά που επιβάλλονται υπερβαίνουν επίσης το 5 %. 

48. Όπως ισχύει για το σύνολο της αναπτυξιακής βοήθειας, το συνολικό κόστος παροχής 

της δεν περιλαμβάνει μόνο τα τέλη διαχείρισης. Στην περίπτωση του καταπιστευματικού 

ταμείου Bêkou, πέραν του τέλους αυτού, οι συμβεβλημένες διεθνείς οργανώσεις και ΜΚΟ 

επιβάλλουν τα δικά τους διοικητικά τέλη. Πρόκειται, κατά κανόνα, για ποσοστό της αξίας 

της σύμβασης, με ανώτατο όριο το 7 %. Εντούτοις, οι εν λόγω διεθνείς οργανώσεις και 

ΜΚΟ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της σύμβασης, μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω 

καθήκοντα σε άλλους οργανισμούς, προσθέτοντας κατ’ αυτό τον τρόπο νέα επίπεδα 

διοικητικών δαπανών. Ιδιαιτέρως οι συμφωνίες κατ’ εξουσιοδότηση συνεργασίας 

αποτελούν δαπανηρή λύση, επειδή δημιουργούν αυτόματα ένα πρόσθετο επίπεδο 

διοικητικών δαπανών (βλέπε πίνακα 1

                                                      

34 Οι οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών δικαιούνται επιστροφής των έμμεσων δαπανών για την 
υποστήριξη σε πρόγραμμα έως το 7 % του ποσού που συγκεντρώθηκε στο καταπιστευματικό 
ταμείο, καθώς και πρόσθετο διοικητικό τέλος 1 %. Η Παγκόσμια Τράπεζα επιβάλλει 
κατ’ αποκοπήν ή κατά περίπτωση τέλη, με το βασικό τέλος να είναι τουλάχιστον 5 %. Η 
Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης χρεώνει επί του παρόντος ελάχιστο τέλος 5 %. 

 ανωτέρω). Τα οφέλη από τον συγκεκριμένο τρόπο 

διάθεσης της χρηματοδότησης πρέπει να σταθμίζονται πάντοτε έναντι των πρόσθετων 

δαπανών.  
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49. Το άρθρο 3.8 της συστατικής συμφωνίας του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou 

προβλέπει ότι όλοι οι υπάλληλοί του θα έχουν τελικά ως έδρα τους το Bangui. Επί του 

παρόντος, μόνο ένας εκπρόσωπος του ταμείου είναι εγκατεστημένος στο Bangui, ενώ επτά 

άλλοι είχαν το 2016 την έδρα τους στις Βρυξέλλες. Ο αριθμός των εκπατρισμένων 

υπαλλήλων με έδρα στην αντιπροσωπεία της ΕΕ είναι περιορισμένος λόγω της κατάστασης 

που επικρατεί από άποψη ασφάλειας. Καθώς η κατάσταση της χώρας θα βελτιώνεται, ο 

αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί. Δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί κάποιος 

υπολογισμός από τον οποίο να προκύπτει αν η μετάθεση όλων των υπαλλήλων στην ΚΑΔ 

μπορεί να επιτευχθεί εντός του πλαισίου του ανώτατου ορίου του 5 % (βλέπε σημείο 36)35

Οι μηχανισμοί παρακολούθησης και αξιολόγησης δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως  

.  

50. Οι μηχανισμοί παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι σημαντικοί προκειμένου να 

αξιολογούνται οι επιδόσεις του ταμείου και να εγκρίνονται διορθωτικά μέτρα, εφόσον αυτό 

κρίνεται αναγκαίο. Δεδομένου ότι το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou ήταν το πρώτο 

καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορεί να 

παράσχει πολύτιμα διδάγματα για τη μελλοντική χρήση τέτοιου είδους μέσων παροχής 

βοήθειας. 

51. Το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou δεν διαθέτει κάποιο πλαίσιο για τη μέτρηση των 

επιδόσεών του σε επίπεδο ταμείου, επειδή δεν υπάρχει κάποια ολοκληρωμένη αλυσίδα 

αποτελεσμάτων, η οποία να συνθέτει τον γενικό στόχο του και με την οποία να 

καθορίζονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα (εκροές, επακόλουθα, αντίκτυπος) μαζί με 

τους αντίστοιχους δείκτες36

                                                      

35 Οι δαπάνες που προκύπτουν στην περίπτωση που οι υπάλληλοι έχουν την έδρα τους στην 
αντιπροσωπεία είναι υψηλότερες από τις δαπάνες που θα προέκυπταν εάν οι υπάλληλοι είχαν 
την έδρα τους στις Βρυξέλλες. 

. Παραδείγματος χάριν, μολονότι στη συστατική συμφωνία του 

36 Το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou χρηματοδοτείται από το ΕΤΑ και τα διάφορα μέσα του 
προϋπολογισμού της ΕΕ (βλέπε γράφημα 2). Τα μέσα αυτά διαθέτουν πλαίσια 
παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και αξιολόγησης (τα επονομαζόμενα «πλαίσια MORE»), 
τα οποία περιλαμβάνουν γενικούς και ειδικούς στόχους, δείκτες, ορόσημα και τιμές-στόχους. 
Στις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων περιλαμβάνεται, συγκεκριμένα, η ετήσια έκθεση προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των μέσων της ΕΕ για τη 
χρηματοδότηση εξωτερικών δράσεων. Επί του παρόντος, η σχέση μεταξύ της συγκεκριμένης 
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ταμείου και τα λοιπά έγγραφα παρέχονται ορισμένες ενδείξεις του τι αναμένεται από αυτό 

(ενίσχυση της ανθεκτικότητας, βελτίωση του συντονισμού, ταχύτερη παροχή βοήθειας, 

κινητοποίηση κρίσιμης μάζας χρηματοδότησης, εξασφάλιση πολιτικής προβολής), τα 

στοιχεία αυτά δεν μετεξελίχθηκαν σε στόχους SMART37

52. Έως το τέλος του 2016, δεν εφαρμοζόταν συστηματικά κάποια διαδικασία για τη 

συγκέντρωση των διδαγμάτων που θα μπορούσαν να αντληθούν από την εμπειρία με το 

καταπιστευματικό ταμείο Bêkou και θα βοηθούσαν την Επιτροπή στη βελτίωση του 

σχεδιασμού και της διαχείρισης των καταπιστευματικών ταμείων. Εντούτοις, έχουν 

αναληφθεί διάφορες δράσεις οι οποίες είναι συναφείς με μια τέτοια διαδικασία. Στις 

συγκεκριμένες δράσεις περιλαμβάνονται η δημοσίευση διαφόρων άρθρων για το 

καταπιστευματικό ταμείο Bêkou, η διοργάνωση διασκέψεων, εργαστηρίων και 

συνεδριάσεων, ιδίως με εκπροσώπους των καταπιστευματικών ταμείων της ΕΕ, καθώς και η 

πραγματοποίηση σχετικών παρουσιάσεων.  

.  

53. Σε επίπεδο έργου, καθορίζονται στόχοι, αποτελέσματα και δραστηριότητες. Εντούτοις, 

δύο από τα ένδεκα έργα δεν διαθέτουν δείκτες και σε οκτώ έργα οι δείκτες είναι ασαφείς ή 

δεν έχουν τιμές-στόχος. Παρόμοια προβλήματα διαπιστώνονται σε επίπεδο σύμβασης: 

ορισμένοι στόχοι είναι μόνον εν μέρει SMART, ενώ ορισμένες φορές οι δείκτες είναι 

ασαφείς ή δεν διαθέτουν τις αντίστοιχες τιμές-στόχο (βλέπε παράρτημα III

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, τα επιτεύγματα που έχει να επιδείξει συνολικά μέχρι σήμερα 

το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou είναι θετικά 

 για 

λεπτομέρειες). 

54. Εξετάσαμε τα επιτεύγματα του ταμείου όσον αφορά τρεις πτυχές: τη βοήθεια που 

προσέλκυσε, τις εκροές που παρήγαγαν τα έργα του και την προβολή της ΕΕ που 

                                                                                                                                                                      
αναφοράς αποτελεσμάτων και της αντίστοιχης του καταπιστευματικού ταμείου B êkou είναι 
περιορισμένη.  

37 Σύμφωνα με το άρθρο 30 του δημοσιονομικού κανονισμού, για όλους τους τομείς 
δραστηριοτήτων που καλύπτει ο προϋπολογισμός, πρέπει να τίθενται στόχοι συγκεκριμένοι, 
μετρήσιμοι, εφικτοί, ουσιαστικοί και χρονικά προσδιορισμένοι [στόχοι SMART (specific, 
measurable, achievable, relevant and timed)]. 
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εξασφάλισε. Αυτά είναι ορισμένα από τα αναμενόμενα πλεονεκτήματα του 

καταπιστευματικού ταμείου Bêkou.  

Το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou προσέλκυσε βοήθεια, αλλά λίγους νέους δωρητές 

55. Το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou αναμενόταν να ενθαρρύνει νέους δωρητές να 

παράσχουν βοήθεια στην ΚΑΔ, καθώς και να συγκεντρώσει πρόσθετη βοήθεια. Όσον 

αφορά τη βοήθεια για την ΚΑΔ, χώρα η οποία αρχικά θεωρούνταν «ορφανή» σε αυτό τον 

τομέα, αυτή προσέγγιζε ετησίως περίπου τα 250 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για την 

περίοδο που προηγήθηκε της κρίσης του 2012-2013 (βλέπε γράφημα 1). Η βοήθεια 

κορυφώθηκε το 2014, φθάνοντας τα 610 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ38.  

Γράφημα 1 - 

 

Συνολική βοήθεια προς την ΚΑΔ κατά την περίοδο 2006-2015 (σε 

εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) 

Πηγή: Το σύνολο δεδομένων από τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), καθώς 
και οι εκταμιεύσεις βοήθειας (ODA) σε χώρες και περιφέρειες [DAC2a] για την περίοδο 2006–2015 διατίθενται 
στη διεύθυνση www.oecd.org/dac/stats/idsonline. 

56. Η αναπτυξιακή βοήθεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου 

ανάκαμψης και οικοδόμησης της ειρήνης θα ανέλθει περίπου σε 3,2 δισεκατομμύρια 

δολάρια ΗΠΑ κατά τη διάρκεια μίας πενταετίας (2017-2021). Στη διάσκεψη των χορηγών 

βοήθειας τον Νοέμβριο του 2016, αυτοί δεσμεύθηκαν να καταβάλουν περισσότερα από 

2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ως αναπτυξιακή βοήθεια στην ΚΑΔ, καλύπτοντας κατ’ αυτό 

τον τρόπο ένα σημαντικό τμήμα των ανωτέρω αναγκών.  

                                                      

38 Τα τρία τέταρτα αποτελούσαν ανθρωπιστική βοήθεια, με σκοπό την άμεση παροχή έκτακτης 
βοήθειας. Ο στόχος της αναπτυξιακής βοήθειας είναι περισσότερο δομημένος και 
μακροπρόθεσμος. 
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57. Το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou έχει προσελκύσει βοήθεια, με τις συνολικές 

δεσμεύσεις να ανέρχονται σε 146 εκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2016 

(βλέπε γράφημα 2). Το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο από εκείνο του καταπιστευματικού 

ταμείου Ezingo των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο είχε συγκεντρώσει 25 εκατομμύρια ευρώ 

(βλέπε παράρτημα II), και συγκρίσιμο με τα διμερή κονδύλια που θα διατεθούν στο 

πλαίσιο του ενδέκατου ΕΤΑ, τα οποία αναμένεται να ανέλθουν σε 208 εκατομμύρια ευρώ39. 

Γράφημα 2

Πηγή 

 - Δεσμεύσεις για συνεισφορές στο καταπιστευματικό ταμείο Bêkou  

εκατ. ευρώ 

 

ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης – Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάπτυξης 

68 

ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης – θεματικά κονδύλια 
του προϋπολογισμού  

40,2 

ΓΔ Ανθρωπιστικής Βοήθειας και 
Πολιτικής Προστασίας  3 

Γαλλία 15 
Γερμανία 15 
Κάτω Χώρες 3 
Ιταλία 1 
Ελβετία  0,9 
Σύνολο  146 

Πηγή: Στοιχεία που παρέσχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

58. Τα τρία τέταρτα των πόρων του ταμείου προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 

και το ΕΤΑ. Περισσότερο από το ένα τρίτο της συγκεκριμένης συνεισφοράς αποτελεί 

πρόσθετη βοήθεια για την ΚΑΔ, πέραν αυτής που είχε προηγουμένως δεσμευθεί για τη 

χώρα στο πλαίσιο άλλων διαύλων χρηματοδότησης της ΕΕ. 

59. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες και η Ελβετία παρείχαν βοήθεια στην 

ΚΑΔ και πριν από τη σύσταση του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou, ωστόσο, πριν από το 

2014, τα ποσά αυτά ήταν συγκριτικά χαμηλά. Από το 2014 και μετά, η βοήθεια παρέχεται, 

αφενός, μέσω του ταμείου και, αφετέρου, μέσω άλλων διαύλων βοήθειας (βλέπε πλαίσιο 4

                                                      

39 Το συνολικό ποσό του ΕΕΠ ανέρχεται στα 382 εκατομμύρια ευρώ, με τα 208 εκατομμύρια ευρώ 
να αποτελούν νέα κεφάλαια. 

 

για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δραστηριότητα των χορηγών βοήθειας στην 

ΚΑΔ).  
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60. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε δύο φορές τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις 

συνεισφορές τους προς το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou. Το 2016, στο πλαίσιο της 

συζήτησης για τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 

ΕΤΑ για το οικονομικό έτος 2014 ζήτησε «[…] μεγαλύτερη συμμετοχή των κρατών μελών 

προκειμένου το ταμείο αυτό να καταστεί πλήρως λειτουργικό»40

61. Ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να υποστηρίζουν τα καταπιστευματικά ταμεία 

του ΟΗΕ, όπως έπρατταν πριν από τη σύσταση του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou 

(βλέπε 

.  

παράρτημα II

Τα περισσότερα έργα παρήγαγαν τις προβλεπόμενες εκροές τους σε ένα αντίξοο 

περιβάλλον 

). Το Ανθρωπιστικό Ταμείο του ΟΗΕ για την ΚΑΔ έχει ένδεκα δωρητές, 

συμπεριλαμβανομένων του Βελγίου, της Δανίας, της Γερμανίας, της Ιρλανδίας, του 

Λουξεμβούργου, των Κάτω Χωρών, της Σουηδίας, της Ελβετίας και του Ηνωμένου 

Βασιλείου. Η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες είναι δωρητές και του καταπιστευματικού ταμείου 

Ezingo του ΟΗΕ.  

62. Η υλοποίηση 20 από τις 31 συμβάσεις που αφορούσαν τα ένδεκα έργα βρισκόταν σε 

επαρκώς προχωρημένο στάδιο, ώστε το Συνέδριο να είναι σε θέση να αξιολογήσει 

τουλάχιστον εν μέρει τις επιδόσεις. Μολονότι η αξιολόγησή μας προσέκρουσε σε 

ορισμένους περιορισμούς41

                                                      

40 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Έκθεση της 12.4.2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2014, A8-0137/2016», σημείο 38. Σε ψήφισμα του 
2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και τους άλλους δωρητές, 
να κλιμακώσουν τις συνεισφορές τους στο […] καταπιστευματικό ταμείο Bêkou» (Ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2015, 2015/2874(RSP), σημείο 23). 

, θεωρούμε ότι τα περισσότερα έργα παρήγαγαν τις 

προβλεπόμενες εκροές τους.  

41 Βλέπε σημείο 53 για τις αδυναμίες που διαπιστώθηκαν στον ορισμό των στόχων και των 
δεικτών. Η ανάλυσή μας για το συγκεκριμένο κεφάλαιο βασίστηκε κυρίως σε έλεγχο βάσει 
εγγράφων των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων, δεδομένου ότι επιτόπια επίσκεψη 
μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε μόνο σε τρία έργα. Χρησιμοποιήσαμε αποδεικτικά 
στοιχεία από τρεις πηγές: εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης, ενδιάμεσες εκθέσεις που 
κατάρτισαν οι ανάδοχοι και έναν πίνακα παρακολούθησης των δεικτών των συμβάσεων, τον 
οποίο κατάρτισε το καταπιστευματικό ταμείο B êkou.  
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63. Τρεις συμβάσεις (δύο μελέτες και μια σύμβαση τεχνικής βοήθειας) παρήγαγαν πλήρως 

τις προβλεπόμενες εκροές τους. Όσον αφορά ένδεκα συμβάσεις, η πλειονότητα των εκροών 

τους υλοποιήθηκε (βλέπε παράδειγμα στο πλαίσιο 6). Έως το τέλος του 2016, έξι εν εξελίξει 

συμβάσεις δεν είχαν παραγάγει τις εκροές τους, και υπάρχει κίνδυνος οι εκροές να μην 

επιτευχθούν έως τη λήξη του έργου (βλέπε σημείο 65 για λεπτομέρειες). Στο παράρτημα III

Πλαίσιο 6 - Παράδειγμα εκροών: έργο στον τομέα της υγείας 

 

παρατίθεται λεπτομερέστερη αξιολόγηση κάθε σύμβασης. 

Έξι ΜΚΟ έλαβαν βοήθεια από το καταπιστευματικό ταμείο B êkou, προκειμένου να υποστηρίξουν 

80 εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης στην ΚΑΔ να παράσχουν καλύτερες υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας υγείας στον τοπικό πληθυσμό.  

Η εν λόγω βοήθεια συνέβαλε στην πραγματοποίηση περίπου 2 εκατομμυρίων ιατρικών 

επισκέψεων. Οι ΜΚΟ υπερέβησαν τις καθορισμένες τιμές-στόχο για ορισμένους δείκτες, όπως τον 

αριθμό των επισκέψεων, τον αριθμό των τοκετών που υποβοήθησαν και τον αριθμό των γυναικών 

που πραγματοποίησαν ιατρική επίσκεψη. Στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις παρέχονταν δωρεάν 

υγειονομική περίθαλψη, φάρμακα και εργαστηριακές δοκιμές σε παιδιά, εγκύους, θηλάζουσες 

μητέρες και σε επείγοντα περιστατικά που απειλούσαν ζωές. 

Οι προβλεπόμενες δραστηριότητες σε επίπεδο εγκατάστασης, όπως η ανακαίνιση, η επιμόρφωση 

του προσωπικού, η παροχή βασικών φαρμάκων και εργαστηριακού εξοπλισμού και οι 

δραστηριότητες συντονισμού και επίβλεψης συγκεκριμένης περιοχής υλοποιήθηκαν εγκαίρως ή με 

ελάχιστες καθυστερήσεις. Παραδείγματος χάριν, στη Bria ανακαινίστηκαν έξι από τις οκτώ 

εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, ενώ στη Vakaga ανακαινίστηκαν και εξοπλίστηκαν επτά.  
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Παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε διάφορες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης σε όλη τη 

χώρα, μέσω του έργου στον τομέα της υγείας. 

© Γαλλικός Ερυθρός Σταυρός. 

64. Στις περιπτώσεις που οι στόχοι δεν επιτεύχθηκαν, αυτό οφειλόταν σε ευρύ φάσμα 

εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων, με σημαντικότερη αιτία το δυσχερές πλαίσιο ως 

προς την ασφάλεια, εντός του οποίου υλοποιήθηκαν τα έργα (βλέπε παράρτημα III

65. Μολονότι παρήχθησαν πολλές απτές εκροές, τα αποτελέσματα με περισσότερο 

μακροπρόθεσμες ουσιαστικές συνέπειες απαιτούν, κατά κανόνα, περισσότερο χρόνο για 

την επίτευξή τους. Παραδείγματος χάριν, για το έργο που αφορά την επισιτιστική 

ασφάλεια, οι εκστρατείες εμβολιασμού του ζωικού κεφαλαίου ήταν επιτυχείς, ενώ η 

πρόληψη των συγκρούσεων και ο επανασχεδιασμός των διαδρομών των νομάδων βοσκών 

ενδεχομένως να πρέπει να συνεχιστούν σε δεύτερο στάδιο. Όσον αφορά το έργο στον 

τομέα της υγείας, μολονότι το πρώτο στάδιο της παροχής των υπηρεσιών υγείας από τις έξι 

ΜΚΟ ήταν επιτυχές και μια μελέτη για τη μεταρρύθμιση του εθνικού οργανισμού αγοράς 

φαρμακευτικών προϊόντων διεξήχθη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, οι δράσεις για τη 

μεταρρύθμιση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας απαιτούν περισσότερο χρόνο. 

).  
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Οι «paillottes» είναι παραδοσιακές αχυροκαλύβες και χρησιμεύουν ως κεντρικά σημεία 

συνάντησης για τις τοπικές κοινότητες. 

© Γαλλικός Ερυθρός Σταυρός. 

Το ταμείο εξασφαλίζει την αυξημένη προβολή της ΕΕ 

66. Το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou αναμενόταν να εξασφαλίσει την προβολή της ΕΕ, 

τόσο μέσω δράσεων που θα αναλαμβάνονταν σε επίπεδο έργου όσο και μέσω της 

πολιτικής προβολής στο επίπεδο του ταμείου.  

67. Οι εταίροι των έργων ανέλαβαν πολλές επιτόπιες δραστηριότητες. Σε αυτές 

περιλαμβάνονταν η παραγωγή προωθητικού υλικού, ντοκιμαντέρ και επιστημονικών 

άρθρων, καθώς και η διοργάνωση εθνικών εργαστηρίων για τα αποτελέσματα των 

δραστηριοτήτων, τελετών και μαθημάτων κατάρτισης, η πραγματοποίηση ραδιοφωνικών 

εκπομπών, επισκέψεων από δημοσιογράφους κ.λπ., σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια περί 

προβολής. 
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68. Για το σύνολο του ταμείου ανελήφθησαν περισσότερες από 30 δραστηριότητες 

προβολής, για τις οποίες δαπανήθηκαν περί τα 191 000 ευρώ. Στην ετήσια έκθεση 

δραστηριοτήτων του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou για το έτος 2015 περιλαμβάνεται 

ενότητα που αφορά τις δραστηριότητες προβολής και παρουσιάζει τους κύριους στόχους 

επικοινωνίας, τις γενικές δημόσιες εκδηλώσεις, τα έργα, τον ιστότοπο «capacity4dev»42

69. Διοργανώθηκαν αρκετές διασκέψεις, οι οποίες προέβαλαν την ΕΕ (βλέπε 

παραδείγματα στο 

 και 

επικοινωνιακό υλικό.  

πλαίσιο 7

Πλαίσιο 7 - Το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou διοργάνωσε αρκετές εκδηλώσεις 

). Αντιπροσωπείες από περισσότερες από 80 χώρες από όλο 

τον κόσμο συμμετείχαν σε διάσκεψη τον Νοέμβριο του 2016 στις Βρυξέλλες, μαζί με 

εκπροσώπους υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών, της Παγκόσμιας Τράπεζας και 

άλλων φορέων. Η συγκεκριμένη διάσκεψη είχε ως αποτέλεσμα την ανάληψη δεσμεύσεων 

ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. 

Το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou διοργάνωσε σειρά εργαστηρίων, διασκέψεων, δημοσιεύσεων 

και δελτίων Τύπου, τόσο στo Bangui όσο και στις Βρυξέλλες, που έτυχαν μεγάλης κάλυψης από τα 

μέσα ενημέρωσης.  

Παραδείγματος χάριν, το εργαστήριο «Resilience and Recovery, Path to Development» (Bangui, 

Ιούνιος 2016) προσέλκυσε περισσότερους από 200 συμμετέχοντες από εθνικές αρχές, οργανώσεις 

της κοινωνίας των πολιτών, χορηγούς βοήθειας, οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών, διεθνείς ΜΚΟ 

και μέσα ενημέρωσης, και παρείχε επισκόπηση της κατάστασης στην ΚΑΔ, των προκλήσεων που 

θέτει και των αναγκών του πληθυσμού. Το εργαστήριο κατέληξε στη διατύπωση δώδεκα συστάσεων 

που απευθύνονται στην κυβέρνηση της ΚΑΔ, σε εταίρους έργων και σε χορηγούς βοήθειας στη 

χώρα.  

Άλλο παράδειγμα ήταν η υψηλού επιπέδου διεθνής διάσκεψη σχετικά με την ΚΑΔ (Βρυξέλλες, 

Μάιος 2015), με περισσότερους από 300 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου της 

ΚΑΔ, υπουργών και βουλευτών της χώρας, εκπροσώπων των Ηνωμένων Εθνών και ΜΚΟ. Η 

διάσκεψη κατέληξε σε νέες οικονομικές δεσμεύσεις υπέρ της χώρας και στην προσθήκη δύο νέων 

δωρητών στο καταπιστευματικό ταμείο Bêkou, την Ιταλία και την Ελβετία. 

                                                      

42 https://europa.eu/capacity4dev/ 

https://europa.eu/capacity4dev/�
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70. Το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou δημιουργήθηκε σε ένα δύσκολο πλαίσιο για τη 

χώρα, με ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές προκλήσεις, καθώς και ασταθείς κρατικές αρχές 

που δεν ήταν σε θέση να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του πληθυσμού. Μολονότι θεωρούμε 

ότι ο σχεδιασμός και η διαχείριση του ταμείου θα μπορούσαν να βελτιωθούν σύμφωνα με 

τα κατωτέρω προτεινόμενα, προκειμένου το ταμείο να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό 

του, αναγνωρίζουμε ότι η σύσταση του ταμείου ήταν ορθή ως επιλογή και ότι το ταμείο έχει 

να επιδείξει ορισμένα θετικά επιτεύγματα.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Σύσταση του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou 

71. Το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou δημιουργήθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα. Μολονότι ο δημοσιονομικός κανονισμός επιβάλλει ορισμένους όρους για τη 

σύσταση ενός καταπιστευματικού ταμείου, η Επιτροπή δεν έχει μεταφράσει τους όρους 

αυτούς σε ένα αναλυτικό πλαίσιο το οποίο θα επέτρεπε τη διενέργεια τυποποιημένης 

αξιολόγησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των καταπιστευματικών ταμείων έναντι 

άλλων μέσων χρηματοδότησης (βλέπε σημεία 13 έως 20).  

72. Το πεδίο παρέμβασης του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou δεν βασίστηκε σε 

ολοκληρωμένη ανάλυση αναγκών. Μια τέτοια ανάλυση θα κατεδείκνυε σαφέστερα με 

ποιον τρόπο και γιατί οι δραστηριότητες του ταμείου είναι συναφείς με τον στόχο του, 

καθώς και ποια συγκεκριμένα κενά προβλέπεται να καλύψει (βλέπε σημεία 21 έως 27).  

Σύσταση 1 – Ανάπτυξη περαιτέρω καθοδήγησης για την επιλογή του μέσου βοήθειας και 

για τις αναλύσεις αναγκών, με σκοπό τον καθορισμό του πεδίου παρέμβασης των 

καταπιστευματικών ταμείων 

Η Επιτροπή οφείλει να βελτιώσει τις κατευθυντήριες οδηγίες της σχετικά με τα 

καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ μέσω 

• της ανάπτυξης αναλυτικού πλαισίου με κατευθυντήριες αρχές για τη διενέργεια 

συνοπτικής και τυποποιημένης αξιολόγησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των 

καταπιστευματικών ταμείων έναντι άλλων μέσων βοήθειας, 
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• της εισαγωγής μεθόδων για τη διενέργεια αναλύσεων αναγκών, με τις οποίες να 

καταδεικνύεται, αφενός, ότι το πεδίο παρέμβασης που προορίζεται να καλύψει ένα 

καταπιστευματικό ταμείο είναι το ενδεδειγμένο και, αφετέρου, ποια συγκεκριμένα κενά 

θα καλύψει.  

Η συγκεκριμένη καθοδήγηση πρέπει να αναπτυχθεί ώστε να μην επιμηκύνεται 

αδικαιολόγητα η διαδικασία δημιουργίας καταπιστευματικών ταμείων ούτε να περιορίζεται 

η ευελιξία τους. 

 

Προθεσμία: Οκτώβριος 2018  

Διαχείριση του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou 

73. Το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou άσκησε περιορισμένη επιρροή στον συντονισμό 

μεταξύ των ενδιαφερομένων, τόσο εσωτερικά μεταξύ των δωρητών του όσο και εξωτερικά 

με τη διεθνή κοινότητα. Εντούτοις, ακόμη και χωρίς επίσημους μηχανισμούς, ο εκπρόσωπος 

του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou στo Bangui εξασφάλισε ως έναν βαθμό, 

εφαρμόζοντας ορισμένες ορθές πρακτικές, τον συντονισμό για κάθε έργο χωριστά (βλέπε 

σημεία 29 έως 35).  

74. Η απουσία λεπτομερών στοιχείων σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής που όντως 

εφαρμόζονται για το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou σημαίνει ότι δεν είναι απολύτως 

διαφανής ο τρόπος επιλογής των οργανισμών υλοποίησης. Ενδεχόμενες συγκρούσεις 

συμφερόντων ανέκυψαν στο πλαίσιο των συμφωνιών κατ’ εξουσιοδότηση συνεργασίας. Θα 

μπορούσε να είχε εξοικονομηθεί επιπλέον χρόνος στη συζήτηση του περιεχομένου των 

έργων (βλέπε σημεία 36 έως 44).  

75. Συνολικά, το 5 % που επιβάλλει ως τέλος διαχείρισης το καταπιστευματικό ταμείο 

Bêkou συμβαδίζει με το αντίστοιχο τέλος που επιβάλλεται από άλλους διαύλους 

αναπτυξιακής βοήθειας, ωστόσο, δεν έχει ακόμη υπολογιστεί το συνολικό κόστος 

διαχείρισης. Επιπλέον, όπως ισχύει για το σύνολο της αναπτυξιακής βοήθειας, το συνολικό 

κόστος παροχής της βοήθειας είναι υψηλότερο από τα τέλη διαχείρισης του ταμείου και 

μόνο (βλέπε σημεία 46 έως 49). Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να είναι γνωστό το συνολικό 

κόστος χρήσης του καταπιστευματικού ταμείου ως μέσου, ώστε η Επιτροπή να μπορεί στο 
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μέλλον να αξιολογήσει αν το μέσο αυτό είναι οικονομικώς αποδοτικό σε σύγκριση με 

άλλους τρόπους διοχέτευσης της βοήθειας της ΕΕ. 

76. Σε επίπεδο ταμείου, το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou δεν διαθέτει πλαίσιο για τη 

μέτρηση των επιδόσεών του, καθώς δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί οι συγκεκριμένοι στόχοι 

του με τους αντίστοιχους δείκτες τους. Κατά συνέπεια, είναι δυσχερής η παρακολούθηση 

του ταμείου και η αξιολόγηση των επιτευγμάτων του. Η Επιτροπή δεν έχει θεσπίσει ακόμη 

κάποια συστηματική διαδικασία για την άντληση διδαγμάτων από την εμπειρία με το 

καταπιστευματικό ταμείο Bêkou, τα οποία θα βοηθούσαν την Επιτροπή στη βελτίωση του 

σχεδιασμού και της διαχείρισης των καταπιστευματικών ταμείων (βλέπε σημεία 50 έως 53). 

Σύσταση 2 – Βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των χορηγών βοήθειας, των διαδικασιών 

επιλογής και μέτρησης των επιδόσεων, καθώς και βελτιστοποίηση των διοικητικών 

δαπανών 

Η Επιτροπή οφείλει 

• να συντονίζει συστηματικότερα τη βοήθεια που παρέχεται μέσω του καταπιστευματικού 

ταμείου Bêkou με την υπόλοιπη διμερή βοήθεια που παρέχουν οι χορηγοί βοήθειας,  

• να διασφαλίζει ότι, όταν εφαρμόζονται οι κανόνες και οι διαδικασίες της Επιτροπής για 

την επιλογή των οργανισμών υλοποίησης, αναφέρονται σαφώς τυχόν εξαιρέσεις από 

τους κανόνες αυτούς, εισάγονται διατάξεις για την αποφυγή των συγκρούσεων 

συμφερόντων και διερευνούνται οι τρόποι επιτάχυνσης των διαδικασιών επιλογής, ιδίως 

στο στάδιο συζήτησης του περιεχομένου του έργου, 

• να υπολογίσει το συνολικό κόστος διαχείρισης του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou 

και να εξεύρει τρόπους μεγιστοποίησης του ποσού της βοήθειας που φθάνει στους 

τελικούς δικαιούχους, 

• να ορίσει στόχους SMART για το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou με αντίστοιχους 

δείκτες, προκειμένου να μπορεί να παρακολουθεί και να αναδεικνύει τα 

εξασφαλιζόμενα πλεονεκτήματα, καθώς και να εισαγάγει διαδικασία άντλησης 

διδαγμάτων στις κατευθυντήριες οδηγίες της σχετικά με τα καταπιστευματικά ταμεία της 

EΕ.  

 

Προθεσμία: Οκτώβριος 2018  
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Επιτεύγματα του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou 

77. Το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou έχει προσελκύσει βοήθεια, με τις συνολικές 

δεσμεύσεις να ανέρχονται σε 146 εκατομμύρια ευρώ έως σήμερα. Εντούτοις, τα 

περισσότερα κονδύλια προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Ανάπτυξης. Όλοι οι υπόλοιποι δωρητές είχαν παράσχει βοήθεια στην ΚΑΔ πριν από 

τη σύσταση του ταμείου, ωστόσο, πριν από το 2014, τα ποσά αυτά ήταν σχετικά χαμηλά 

(βλέπε σημεία 55 έως 61). 

78. Σε επίπεδο έργου, παρά το συχνά δυσχερές πλαίσιο ως προς την ασφάλεια, 14 από τις 

20 συμβάσεις παρήγαγαν όλες ή τις περισσότερες προβλεπόμενες εκροές τους (βλέπε 

σημεία 62 έως 65). 

79. Το ταμείο εξασφαλίζει αυξημένη προβολή για την ΕΕ. Οι εταίροι των έργων ανέλαβαν 

επιτόπιες δραστηριότητες προβολής, ενώ για το ταμείο στο σύνολό του ανελήφθησαν 

περισσότερες από 30 τέτοιες δραστηριότητες (βλέπε σημεία 66 έως 69). 

 

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα ΙΙI, του οποίου προεδρεύει ο Karel PINXTEN, 

Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του 

της 20ής Ιουνίου 2017. 

 Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 Πρόεδρος 
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Κατάσταση έργων και συμβάσεων 

Παράρτημα Ι 

α/α Έργο Τίτλος της σύμβασης Είδος 
εταίρου 

Είδος 
σύμβασης 

Ημερομηνία 
έναρξης 

Διάρκεια (σε 
μήνες) Διαδικασία χορήγησης 

Βοήθεια 
της ΕΕ (σε 

ευρώ) 
Γεωγραφική περιοχή Περιγραφή 

1 Υγεία 
I  Appui au District sanitaire des Castors  ΜΚΟ επιχορήγηση 16.1.2015 18 

απευθείας ανάθεση κατόπιν 
πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 
2 300 000  Bangui, 3ο διαμέρισμα Υποστήριξη σε εγκαταστάσεις 

υγειονομικής περίθαλψης 

2 Υγεία 
I  

Assistance médico-nutritionnelle pour les 
populations affectées et relance du système de 

santé  
ΜΚΟ επιχορήγηση 10.2.2015 18 

απευθείας ανάθεση κατόπιν 
πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 
1 421 800  Bangui, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 

8ο διαμέρισμα 
Υποστήριξη σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης 

3 Υγεία 
I  

Strengthening the health system in the North-
eastern Central African Republic ΜΚΟ επιχορήγηση 6.1.2015 18 

απευθείας ανάθεση κατόπιν 
πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 
3 020 000  Περιοχές Bria και Birao Υποστήριξη σε εγκαταστάσεις 

υγειονομικής περίθαλψης 

4 Υγεία 
I  

Appui à la restauration du système de santé de 
base  ΜΚΟ επιχορήγηση 11.2.2015 18 

απευθείας ανάθεση κατόπιν 
πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 
3 493 959  Περιοχές Bangassou και 

Bossangoa 
Υποστήριξη σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης 

5 Υγεία 
I  

Assistance médico-nutritionnelle auprès des 
populations résidentes et déplacées  ΜΚΟ επιχορήγηση 11.2.2015 18 

απευθείας ανάθεση κατόπιν 
πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 
2 215 051  Bangui, 6ο διαμέρισμα Υποστήριξη σε εγκαταστάσεις 

υγειονομικής περίθαλψης 

6 Υγεία 
I  

Appui à la restauration du système de santé de 
base ΜΚΟ επιχορήγηση 2.7.2015 18 απευθείας ανάθεση 1 740 000  Ndelé Υποστήριξη σε εγκαταστάσεις 

υγειονομικής περίθαλψης 

7 Υγεία 
I  AT Santé ιδιωτική 

εταιρεία υπηρεσίες 4.9.2015 15 διαδικασία με διαπραγμάτευση 494 800  Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία Τεχνική βοήθεια 

8 Υγεία 
I  Etude médicaments  ιδιωτική 

εταιρεία υπηρεσίες 23.9.2015 3 διαδικασία με διαπραγμάτευση 53 298  Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία 

Μελέτη για την παροχή 
φαρμακευτικών προϊόντων 

 Υγεία I ΣΥΝΟΛΟ 14 738 908    
    

9 Υγεία 
II  

Projet d'assistance médico-nutritionnelle pour 
les populations vulnérables et renforcement du 

système de santé 
ΜΚΟ επιχορήγηση 19.11.2016 18 απευθείας ανάθεση 1 800 000  Bangui, 1ο, 2ο και 

4ο διαμέρισμα 
Υποστήριξη σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης 
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10 Υγεία II  Projet d’assistance médico-nutritionnelle 
auprès des populations résidentes et déplacées ΜΚΟ επιχορήγηση 7.12.2016 18 απευθείας ανάθεση 2 116 851  Bangui, 6ο διαμέρισμα, 

Bimbo 

Υποστήριξη σε 
εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης 

11 Υγεία II  Strengthening the health system in North-
eastern Central African Republic  ΜΚΟ επιχορήγηση 9.12.2016 18 απευθείας ανάθεση 3 000 000  Περιοχές Bria και Birao 

Υποστήριξη σε 
εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης 

12 Υγεία II  Appui à la restauration du système de santé  ΜΚΟ επιχορήγηση   18 απευθείας ανάθεση 3 189 644  Περιοχές Bangassou και 
Bossangoa 

Υποστήριξη σε 
εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης 

13 Υγεία II  Soutien au district de Castors pour la 
consolidation durable du système sanitaire  ΜΚΟ επιχορήγηση 22.12.2016 18 απευθείας ανάθεση 1 800 000  Bangui, 3ο διαμέρισμα 

Υποστήριξη σε 
εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης 

14 Υγεία II  Appui à la restauration du système de santé de 
base en faveur des populations vulnérables  ΜΚΟ επιχορήγηση   18 απευθείας ανάθεση   Ndelé 

Υποστήριξη σε 
εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης 

  Υγεία ΙI ΣΥΝΟΛΟ 11 906 495    
    

15 Φύλο I 
Programme d'amélioration de la situation 

économique et sociale des femmes et de leurs 
familles  

ΜΚΟ επιχορήγηση 15.1.2015 18 + 1,5 
(παράταση) απευθείας ανάθεση 1 379 967  Bangui, Bimbo, Nana Gribizi, 

Ouham Pendé, La Kémo 

Υποστήριξη σε γυναίκες 
(δραστηριότητες 
δημιουργίας εισοδήματος, 
αλφαβητισμός) 

    

16 Αστική 
ανάπλαση I 

Programme de reconstruction économique et 
sociale en milieu urbain - PRESU I 

διμερής 
οργανισμός 

κράτους 
μέλους 

κατ’ εξουσιοδότηση 
συνεργασία 1.6.2015 36 / 4 400 000  Bangui, 3ο και 

5ο διαμέρισμα 
Έργο με υψηλή ένταση 
εργασίας  

17 Αστική 
ανάπλαση IΙ 

Programme de reconstruction économique et 
sociale en milieu urbain - PRESU I 

διμερής 
οργανισμός 

κράτους 
μέλους 

κατ’ εξουσιοδότηση 
συνεργασία 1.1.2017 36 / 11 660 000   Bangui, 3ο και 

5ο διαμέρισμα 
Έργο με υψηλή ένταση 
εργασίας  

    

18 Πρόσφυγες  
Programme de réponse à court et moyen terme 

à l'afflux de réfugiés de République 
centrafricaine  

διμερής 
οργανισμός 

κράτους 
μέλους 

κατ’ εξουσιοδότηση 
συνεργασία 28.4.2015 18 / 4 380 000  Καμερούν, περιοχές 

Bertoua και Adamoua  

Υποστήριξη στους 
πρόσφυγες της ΚΑΔ και τον 
τοπικό πληθυσμό 

    

19 Επισιτιστική 
ασφάλεια 

Contribuer à l'amélioration de la sécurité 
alimentaire et au relèvement socio-économique 

des communautés paysannes par le 
renforcement de leurs capacités de résilience 

ΜΚΟ επιχορήγηση 12.6.2015 18 

απευθείας ανάθεση 
κατόπιν πρόσκλησης 

εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος 

1 500 000  Ouham Pendè, Ouham 

Παροχή συντελεστών 
παραγωγής (σπόροι, 
εργαλεία) σε 
αγροτοποιμένες 

20 Επισιτιστική 
ασφάλεια 

Appui à la participation des OSC et populations 
locales et autochtones dans la gouvernance des 

ressources naturelles et le relèvement socio-
économique du Sud-ouest de la RCA 

ΜΚΟ επιχορήγηση 19.8.2015 18 

απευθείας ανάθεση 
κατόπιν πρόσκλησης 

εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος 

374 794  Νομοί Sangha-Mbaéré και 
Lobaye 

Διακυβέρνηση των 
δασικών πόρων μέσω της 
κοινωνίας των πολιτών 

21 Επισιτιστική 
ασφάλεια 

Cohabitation, synergie et résilience 
agropastorale ΜΚΟ επιχορήγηση 7.11.2015 18 

απευθείας ανάθεση 
κατόπιν πρόσκλησης 

εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος 

362 164  
Koui, Ngaoundaye, Paoua, 
Bocaranga, Ouham, Ouham 
Pendè, Bamingui Bangoran 

Εκστρατεία εμβολιασμού, 
κοινωνική συνοχή  

22 Επισιτιστική 
ασφάλεια 

Contribution à la paix sociale et à la sécurité 
alimentaire durable à travers la restauration du 

dialogue et la relance du secteur élevage en 
ΜΚΟ επιχορήγηση 13.11.2015 24 

απευθείας ανάθεση 
κατόπιν πρόσκλησης 

εκδήλωσης 
450 088  Nana-Gribizi, Ouham Εκστρατεία εμβολιασμού, 

κοινωνική συνοχή  
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RCA ενδιαφέροντος 

23 Επισιτιστική 
ασφάλεια 

Appui à la résilience des populations en matière 
de sécurité alimentaire, à travers une approche 

"Caisse de résilience"  

διεθνής 
οργανισμός 

επιχορήγηση 
PAGODA 18.4.2015 18 σημείωμα αναδρομικής 

έγκρισης 1 700 000  Περιοχές παρέμβασης των 
εταίρων ΜΚΟ 

Παροχή συντελεστών 
παραγωγής (σπόροι, 
εργαλεία)  

24 Επισιτιστική 
ασφάλεια 

Renforcement de la résilience des éleveurs à 
travers la réorganisation des réseaux de 
transhumance et le rétablissement des 

échanges intercommunautaires entre éleveurs 
et agriculteurs 

ΜΚΟ επιχορήγηση 6.11.2015 20 

απευθείας ανάθεση 
κατόπιν πρόσκλησης 

εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος 

495 000  Νομοί Basse Kotto, 
Mbomou και Haut Mbomou 

Εκστρατεία εμβολιασμού, 
κοινωνική συνοχή  

25 Επισιτιστική 
ασφάλεια Transhumance διεθνής 

οργανισμός 
επιχορήγηση 

PAGODA 1.12.2015 18   500 000  Περιοχές παρέμβασης των 
εταίρων ΜΚΟ 

Εκστρατεία εμβολιασμού, 
κοινωνική συνοχή  

26 Επισιτιστική 
ασφάλεια Transhumance ΜΚΟ επιχορήγηση 29.2.2016 15   497 422  Περιοχές παρέμβασης των 

εταίρων ΜΚΟ 
Εκστρατεία εμβολιασμού, 
κοινωνική συνοχή  

  Επισιτιστική ασφάλεια ΣΥΝΟΛΟ 5 879 468    
       

27 Συμφιλίωση 3R 

διμερής 
οργανισμός 

κράτους 
μέλους 

κατ’ εξουσιοδότηση 
συνεργασία 2.5.2016 30   3 700 000    

Τοπικές υπηρεσίες, 
κοινωνική συνοχή, ταχεία 
ανάκαμψη 

28 Συμφιλίωση Radio Ndeke Luka ΜΚΟ επιχορήγηση 31.5.2016 24   1 500 000    Υποστήριξη σε 
ραδιοφωνικό σταθμό 

29 Συμφιλίωση Étude - "promouvoir la réconciliation et le 
dialogue en République centrafricaine" 

ιδιωτική 
εταιρεία υπηρεσίες 28.6.2016 3 σύμβαση χαμηλής αξίας 19 500    Μελέτη για τις 

διακοινοτικές εντάσεις 
  Συμφιλίωση ΣΥΝΟΛΟ 5 219 500    

     

30 ECOFAUNE+ Ecosystèmes faunistiques du Nord-est 
RCA/Tchad et du Sud-est de la RCA - volet nord ΜΚΟ επιχορήγηση 1.7.2016 24   3 834 750  

Βορειοανατολικές και 
νοτιοανατολικές περιοχές 
της ΚΑΔ 

Προστασία των 
οικοσυστημάτων πανίδας 

    

31 Οικονομική 
ανάκαμψη 

Fini Bangondo Ti Mai (Nouvelle vision pour le 
développement) ΜΚΟ επιχορήγηση 1.9.2016 24 διαδικασία με 

διαπραγμάτευση 7 467 455    
Οικονομική ανάκαμψη 
μέσω πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση  

       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  70 886 543   
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Κατάσταση επτά καταπιστευματικών ταμείων των Ηνωμένων Εθνών που δραστηριοποιούνται στην ΚΑΔ 
Παράρτημα II 

Ονομασία Θεματικό πεδίο Γεωγραφικό 
πεδίο 

Έτος 
σύστασης Κονδύλια για την ΚΑΔ Σύνολο κονδυλίων Δωρητές Έργα στην 

ΚΑΔ Μηχανισμοί 

Ανθρωπιστικό 
Ταμείο για την 
ΚΑΔ 

Ανθρωπιστική 
βοήθεια, 
συνδρομή σε 
ευάλωτες 
κοινότητες που 
αντιμετωπίζουν 
καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης  

ΚΑΔ 2008 
(πριν: 
Κοινό 
Ανθρωπιστ
ικό 
Ταμείο) 

δέσμευση 
156,7 εκατομμυρίων 
δολαρίων ΗΠΑ (2008-2018), 
κατάθεση 
149,5 εκατομμυρίων 
δολαρίων ΗΠΑ, 
έγκριση 
140,1 εκατομμυρίων 
δολαρίων ΗΠΑ  

ομοίως 11 δωρητές: Βέλγιο, Καναδάς, Δανία, DFID, 
Γερμανία, Irish aid, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, 
Νορβηγία, Σουηδία, Ελβετία 

139 από το 
2008, 
122 από το 
2014 

Επιλέξιμες είναι 
οργανώσεις των 
Ηνωμένων Εθνών 
και ΜΚΟ στο 
πλαίσιο του 
συντονισμένου 
προγράμματος 
βοήθειας  

Καταπιστευματι
κό ταμείο 
πολλαπλών 
εταίρων Ezingo  

Σταθεροποίηση/ 
ανάκαμψη στην 
ΚΑΔ 

ΚΑΔ 2014 δέσμευση 
26,2 εκατομμυρίων 
δολαρίων ΗΠΑ (2014-2015), 
κατάθεση 
24,9 εκατομμυρίων 
δολαρίων ΗΠΑ, 
έγκριση 20,7 εκατομμυρίων 
δολαρίων ΗΠΑ 

ομοίως Γαλλία, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Ταμείο 
Οικοδόμησης της Ειρήνης, Γραφείο των ΗΠΑ για τις 
διεθνείς υποθέσεις ναρκωτικών και επιβολής του 
νόμου (INL) 

9 δύο πτυχές: 
οργανώσεις των 
Ηνωμένων Εθνών 
και δημοσιονομική 
στήριξη· ταχεία 
διαδικασία 

Κεντρικό 
Ταμείο 
Αντιμετώπισης 
Επειγουσών 
Καταστάσεων 
(CERF) 

Ταχεία 
ανθρωπιστική 
αντίδραση για τη 
στήριξη ανθρώπων 
που πλήττονται 
από φυσικές 
καταστροφές και 
ένοπλες 
συγκρούσεις 

παγκοσμίως 2005 
(πριν: 
Κεντρικό 
Αποθεματι
κό Ταμείο 
Έκτακτης 
Ανάγκης 

108,5 εκατομμύρια δολάρια 
ΗΠΑ (2006-2017):  
6 (2017) 
12 (2016), 
11,6 (2015), 
25,1 (2014) 

4,8 δισεκατομμύρια 
δολάρια ΗΠΑ 
(2006-2017) 

126 δωρητές, συμπεριλαμβανομένων της 
Αυστραλίας, του Βελγίου, του Καναδά, της Δανίας, 
της Γαλλίας, της Φινλανδίας, της Γερμανίας, της 
Ιρλανδίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, των 
Κάτω Χωρών, της Νορβηγίας, της Ισπανίας, της 
Σουηδίας, της Ελβετίας, του Ηνωμένου Βασιλείου 
και των ΗΠΑ 

 δύο πτυχές: ταχεία 
αντίδραση και 
υποχρηματοδοτού
μενες καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης· 
για τις 
οργανώσεις, 
ταμεία και 
προγράμματα των 
Ηνωμένων Εθνών 
και τον ΔΟΜ 

Ταμείο 
Οικοδόμησης 
της Ειρήνης  

Πρωτοβουλίες 
οικοδόμησης της 
ειρήνης μετά τη 
σύγκρουση 

παγκοσμίως (επί 
του παρόντος 35 
χώρες) 

2006 έγκριση 56,2 εκατομμυρίων 
δολαρίων ΗΠΑ (2007-2017): 
268 000 (2016),  
8,1 εκατομμύρια (2015), 
13,5 εκατομμύρια (2014) 

δέσμευση 
779 εκατομμυρίων 
δολαρίων ΗΠΑ, 
κατάθεση 736 
εκατομμυρίων 
δολαρίων ΗΠΑ, 
(2006-2019) 

59 δωρητές, συμπεριλαμβανομένων της Αυστρίας, 
του Βελγίου, της Κροατίας, της Κύπρου, της 
Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δανίας, της Εσθονίας, 
της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της 
Ιρλανδίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, των 
Κάτω Χωρών, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της 
Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας, της 
Σλοβενίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της 
Ελβετίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ 

35 από το 
2007,  
8 από το 
2014  

Μηχανισμός 
Οικοδόμησης της 
Ειρήνης και 
Ανάκαμψης (PRF), 
Μηχανισμός 
Άμεσης 
Αντίδρασης (IRF) 
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Ταμείο για την 
καταπολέμηση 
της 
σεξουαλικής 
βίας στο 
πλαίσιο 
συγκρούσεων 

Εξάλειψη της 
σεξουαλικής βίας 
κατά τη διάρκεια 
ένοπλων 
συγκρούσεων και 
μετά από αυτές 

επί του 
παρόντος ο ΟΗΕ 
και 4 χώρες 

2009 853 550 δολάρια ΗΠΑ 
(2009-2016) 

δέσμευση 
42,9 εκατομμυρίων 
δολαρίων ΗΠΑ,  
κατάθεση 41,2 
εκατομμυρίων 
δολαρίων ΗΠΑ, 
έγκριση 37,6 
εκατομμυρίων 
δολαρίων ΗΠΑ 
(2009-2017) 

13 δωρητές: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 
Μπαχρέιν, Βέλγιο, Εσθονία, Φινλανδία, Ιρλανδία, 
Ιαπωνία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία, 
Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο 

1 
(Δικαιοσύν
η, UNDP) 

Επιλέξιμες είναι οι 
οργανώσεις των 
Ηνωμένων Εθνών 
που αναφέρονται 
στο μνημόνιο 
συνεννόησης 

Σύμπραξη των 
Ηνωμένων 
Εθνών για τους 
αυτόχθονες 
λαούς (UNIPP) 

Προώθηση των 
δικαιωμάτων των 
αυτόχθονων λαών 

επί του 
παρόντος ο ΟΗΕ 
και 6 χώρες 

2011 180 000 δολάρια ΗΠΑ 
(2011-2016) 

δέσμευση 
2,1 εκατομμυρίων 
δολαρίων ΗΠΑ,  
κατάθεση των 
εγκεκριμένων 1,4 
εκατομμυρίων 
δολαρίων ΗΠΑ  
(2011-2016) 

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία 1 (ΔΟΕ, 
UNFPA) 

Συνεργασία 
μεταξύ των εξής 
οργανώσεων: ΔΟΕ, 
OHCHR, UNICEF, 
UNFPA, UNDP  

Καταπιστευματι
κό ταμείο 
πολλαπλών 
χορηγών 
σχετικά με την 
Πρωτοβουλία 
για το δάσος 
της Κεντρικής 
Αφρικής (CAFI) 

Αντιμετώπιση της 
αποψίλωσης των 
δασών 

Καμερούν, ΚΑΔ, 
Κονγκό, ΛΔΚ, 
Ισημερινή 
Γουινέα, 
Γκαμπόν 

2015 1 εκατομμύρια δολάρια 
ΗΠΑ (2015) 

δέσμευση 
252,3 εκατομμυρίω
ν δολαρίων ΗΠΑ, 
έγκριση 
43,2 εκατομμυρίων 
δολαρίων ΗΠΑ 
(2015-2020) 

Βραζιλία, ΕΕ, Γαλλία, Γερμανία, Νορβηγία, 
Ηνωμένο Βασίλειο 

1 
(προπαρασ
κευαστικό 
έργο) 

Μέσω εθνικών 
ταμείων ή μέσω 
εθνικών 
προγραμμάτων 

Πηγές: http://mptf.undp.org, www.unocha.org/cerf στις 16 Μαρτίου 2017.  
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Εκροές των έργων: αξιολόγηση με χρωματική κωδικοποίηση 

Παράρτημα ΙΙΙ 

Σύμβαση 
αριθ. 

Στόχοι 
SMART  

Σαφείς 
δείκτες 

Τιμές-
στόχος 

Παρήχθησαν 
οι εκροές Εγκαίρως Εντός του 

προϋπολογισμού 
Παραδείγματα παραγόντων που επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων 

Εξωγενείς παράγοντες Ενδογενείς παράγοντες 
1 Εν μέρει Ναι Ναι  Ναι Ναι 

Ασταθής κατάσταση ως προς την ασφάλεια· δύσκολη 
πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές· ελλιπείς υποδομές 
(τηλεπικοινωνίες, διαδίκτυο κ.λπ.) που έχουν ως αποτέλεσμα 
δυσκολίες στην επικοινωνία· έλλειψη εξοπλισμού· 
ενδεχόμενες παρατυπίες· παροχή «προστασίας» έναντι 
χρημάτων. 

Υπερβολικά φιλόδοξοι στόχοι / τιμές 
βάσης· δεν πραγματοποιήθηκαν 
διαγνωστικές 
μελέτες/προκαταρκτικές μελέτες 
σκοπιμότητας για να διαπιστωθεί η 
κατάσταση επιτόπου και να 
σχεδιαστούν οι σχετικοί 
δείκτες/ειδικοί στόχοι· προβλήματα 
σχεδιασμού, συντονισμού και 
παρακολούθησης μεταξύ των αρχών 
της ΚΑΔ και των φορέων που 
δραστηριοποιούνται επιτόπου. 

2 Εν μέρει Ναι Ναι  Όχι Ναι 
3 Εν μέρει Ναι Εν μέρει  Όχι Ναι 
4 Εν μέρει Ναι Εν μέρει  Ναι Ναι 
5 Εν μέρει Ναι Ναι  Ναι Όχι 
6 Εν μέρει Εν μέρει Ναι  Ναι Ναι 
7 Εν μέρει Ναι Εν μέρει  Ναι Ναι 

8 Ναι ά.α. ά.α.  Όχι Όχι 

15 Εν μέρει Ναι Εν μέρει  Ναι Ναι 

Ασταθής κατάσταση ως προς την ασφάλεια· έλλειψη τοπικών 
προμηθευτών που να παρέχουν συντελεστές παραγωγής που 
είναι αναγκαίοι για τις δραστηριότητες· ελάχιστοι πόροι 
τεχνολογίας των πληροφοριών. 

 

16 Εν μέρει Εν μέρει Όχι  Ναι Ναι 

Ασταθής κατάσταση ως προς την ασφάλεια· περιορισμένο 
ανθρώπινο δυναμικό δεδομένου ότι οι εκτοπισθέντες δεν 
έχουν επιστρέψει στις εστίες τους· χαμηλό επίπεδο 
κοινωνικής συνοχής· έλλειψη κοινοτικού διαλόγου· έλλειψη 
οικονομικών πόρων των δημόσιων ιδρυμάτων· εικαζόμενη 
απάτη στην επιλογή των δικαιούχων. 

Ελλιπής επικοινωνία· υπερβολικά 
πολλοί συγκεκριμένοι στόχοι (4) και 
αποτελέσματα (6) που συγχέουν τα 
επακόλουθα με τις εκροές. 

18 Εν μέρει Ναι Ναι  Όχι Ναι 
Εντάσεις μεταξύ του τοπικού πληθυσμού και των 
προσφύγων, επειδή το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας 
διοχετεύεται στους πρόσφυγες. 

Καθυστερημένη απόφαση του 
καταπιστευματικού ταμείου Bêkou· 
προβλήματα στην επικοινωνία. 

19 Εν μέρει Ναι Ναι  Ναι Ναι Ασταθής κατάσταση ως προς την ασφάλεια· δύσκολη 
πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές και περιορισμένοι 
υλικοτεχνικοί πόροι· έλλειψη εκπαιδευμένων ανθρώπινων 
πόρων· απουσία κράτους δικαίου (απουσία χάρτη εποχικής 
μετακίνησης ποιμνίων, δυσκολίες στον εντοπισμό των 
διαδρόμων εποχικής μετακίνησης ποιμνίων)· δύσκολη 
πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες· κλοπή/ 
ληστεία ζωικού κεφαλαίου. 

Υπερβολικά φιλόδοξοι στόχοι, 
ιδιαίτερα λαμβανομένης υπόψη της 
αστάθειας του κράτους και της 
ανασφάλειας. 

20 Εν μέρει Εν μέρει Ναι  Ναι Ναι 
21 Εν μέρει Ναι Ναι  Ναι Ναι 
22 Εν μέρει Ναι Ναι  Ναι Ναι 
23 Εν μέρει Ναι Ναι  Ναι Ναι 
24 Εν μέρει Ναι Ναι  Ναι Ναι 
25 Εν μέρει Εν μέρει Εν μέρει  Ναι Ναι 
26 Εν μέρει Εν μέρει Εν μέρει  Ναι Ναι 
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27 Εν μέρει Εν μέρει Όχι  Ναι Ναι 
ά.α. ά.α. 28 Εν μέρει Εν μέρει Εν μέρει  Ναι Ναι 

29 Ναι ά.α. ά.α.  Ναι Ναι 
30 Εν μέρει Εν μέρει Όχι  Ναι Ναι ά.α. ά.α. 

Υπόμνημα: πράσινο – επιτεύχθηκαν πλήρως, κίτρινο – επιτεύχθηκαν ως επί το πλείστον, πορτοκαλί – ως επί το πλείστον δεν έχουν (ακόμη) επιτευχθεί, κόκκινο – δεν επιτεύχθηκαν, γκρι – δεν 
αξιολογήθηκαν επειδή η υλοποίηση δεν έχει προχωρήσει επαρκώς. 
 
Λεπτομέρειες: Σύμβαση αριθ. 2: η διάρκεια παρατάθηκε κατά 1,5 μήνες· Σύμβαση αριθ. 3: η διάρκεια παρατάθηκε κατά ένα μήνα· Σύμβαση 5: η συνεισφορά της ΕΕ αυξήθηκε από 1,7 εκατομμύρια 
ευρώ σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ· Σύμβαση αριθ. 8: η συνεισφορά της ΕΕ αυξήθηκε από 47 000 σε 53 000 ευρώ και η διάρκεια παρατάθηκε κατά 5 μήνες· Σύμβαση αριθ. 18: η διάρκεια παρατάθηκε 
κατά οκτώ μήνες. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

«ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ “BÊKOU” ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ 

ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ» 

ΣΥΝΟΨΗ 

II. Την περίοδο 2013-2014 στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΚΑΔ) ξέσπασε μια κρίση 

πρωτοφανούς μεγέθους, η οποία οδήγησε αφενός σε διακοινοτική βία που χαρακτηρίστηκε «προ-

γενοκτονία» από αναλυτές ως προς τα χαρακτηριστικά της και, αφετέρου, στην αποδυνάμωση 

βασικών λειτουργιών του κράτους. Πέρα από την ανθρωπιστική δράση, υπήρχε επείγουσα ανάγκη 

για αποφασιστική στήριξη της ανθεκτικότητας. 

III. Η ΚΑΔ έχει γνωρίσει επαναλαμβανόμενες κρίσεις. Περίκλειστη και παραμελημένη από τη 

διεθνή κοινότητα («ορφανή» από την άποψη της χορήγησης βοήθειας), η ΚΑΔ βρίσκεται 

αντιμέτωπη με διαρθρωτικές προκλήσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας. 

IV. Το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou (BTF) είναι το πρώτο καταπιστευματικό ταμείο που 

συστάθηκε από την ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, τα επιτεύγματα και οι επιδόσεις του στηρίζονται στη 

συνεχή βελτίωση, καινοτομία και μάθηση. Το BTF αξιοποιεί τα διδάγματα που αντλήθηκαν από 

παρόμοιους φορείς βάσει υφιστάμενων μελετών και αξιολογήσεων ανθεκτικότητας και 

αναπτυξιακής συνεργασίας σε καταστάσεις αστάθειας. 

V. Η ανάλυση που διενεργήθηκε πριν από τη σύσταση του BTF κατέγραψε διάφορες μελέτες και 

αναλύσεις τις οποίες κατάρτισαν οι εταίροι που έχουν δεσμευτεί περισσότερο σχετικά με την ΚΑΔ 

και με καταστάσεις αστάθειας.  

VI. Το BTF εισήγαγε έναν νέο τρόπο συντονισμού των δράσεων που υλοποιούν η ΕΕ και τα κράτη 

μέλη της, ο οποίος δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως στην παρούσα φάση.  

Κατά την άποψη της Επιτροπής, λαμβανομένης υπόψη ολόκληρης της διάρκειας του κύκλου του 

έργου, η συνολική ταχύτητα του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou είναι μεγαλύτερη από αυτή 

άλλων μέσων της ΕΕ σε καταστάσεις κρίσης. Παρόλα αυτά, η Επιτροπή συμφωνεί να διερευνήσει 

τρόπους περαιτέρω επιτάχυνσης των διαδικασιών επιλογής πέρα από τα τρέχοντα επιτρεπόμενα 

όρια των εσωτερικών κανόνων, επιτυγχάνοντας τη σωστή ισορροπία μεταξύ ταχύτητας και 

διαφάνειας. 

Οι μηχανισμοί παρακολούθησης και αξιολόγησης αναπτύσσονται σε επίπεδο έργων και σταδιακά 

θα αναβαθμιστούν σε επίπεδο ταμείου.  

VIII. Αναφορικά με τη δεύτερη περίπτωση, το BTF παρέχει στα μέλη του την ευκαιρία για 

περαιτέρω συντονισμό. Όσον αφορά τον γενικό συντονισμό μεταξύ των δωρητών, η κατάσταση 

έχει εξελιχθεί θετικά: η διαδικασία Relèvement et Consolidation de la Paix en Centrafrique 

(RCPCA) που δρομολογήθηκε τον Νοέμβριο του 2016 μετά τη διάσκεψη των δωρητών στις 

Βρυξέλλες έχει πλέον ξεκινήσει και ο συντονισμός όλων των δωρητών πραγματοποιείται από την 

κυβέρνηση της ΚΑΔ με την υποστήριξη μιας «μόνιμης γραμματείας».  

Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες επιλογής και τη μέτρηση των επιδόσεων, το BTF έχει εισαγάγει και 

συνεχίζει να εισάγει σταδιακά βελτιώσεις, καινοτομία και διαδικασίες μάθησης. 

Όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες, η Επιτροπή, κατόπιν σύστασης που εξέδωσε η Υπηρεσία 

Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της, έχει ήδη καταρτίσει σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση 

αυτού του ζητήματος και βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο υλοποίησης των δράσεων που 

έχουν σχεδιαστεί.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Για την ΕΕ, ως σημαντικότερο χορηγό ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας, η μοναδική 

επιλογή που έχει στη διάθεσή της εδώ και πολύ καιρό για την απόκριση σε φυσικές καταστροφές 

και ανθρωπογενείς κρίσεις είναι η χρηματοδότηση καταπιστευματικών ταμείων που διαχειρίζονται 

η Παγκόσμια Τράπεζα ή τα Ηνωμένα Έθνη. Παρά την προστιθέμενη αξία που ενδέχεται να έχουν 

τα εν λόγω καταπιστευματικά ταμεία, η ΕΕ, στηριζόμενη στη Συνθήκη της Λισαβόνας, την 

«ολοκληρωμένη προσέγγιση» και τη «συνολική στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και 

την πολιτική ασφαλείας», έχει θεσπίσει τα δικά της εργαλεία ούτως ώστε να διαδραματίζει ενεργό 

ρόλο σε τέτοιες καταστάσεις, ιδίως στην ΚΑΔ, όπου η ΕΕ έχει αναλάβει σημαντική δέσμευση 

έχοντας κινητοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα της. 

4. Τα ιδρυτικά μέλη του BTF συμφώνησαν, βάσει της ανάλυσης που διεξήγαγαν σχετικά με τις 

ανάγκες και το προφίλ τρωτότητας της χώρας, ότι η ανθεκτικότητα ήταν το πεδίο που έχει 

χρηματοδοτηθεί λιγότερο, αλλά και το πεδίο που είναι πιο συναφές στο πλαίσιο μιας προσέγγισης 

Σύνδεσης Αρωγής, Αποκατάστασης και Ανάπτυξης (ΣΑΑΑ) που θα βοηθήσει την ΚΑΔ να μεταβεί 

από την κατάσταση στην οποία βρέθηκε μετά την κρίση στη σταθερότητα. 

7. Η ΚΑΔ είναι «ορφανή» χώρα από την άποψη της χορήγησης βοήθειας εδώ και πολλά χρόνια. Η 

αύξηση της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ODA) προς την ΚΑΔ μεταξύ του 2015 και του 2016 

οφείλεται κυρίως στην απότομη αύξηση των αναγκών λόγω της κρίσης και της επακόλουθης 

ενίσχυσης της ανθρωπιστικής παρέμβασης. Σε επίπεδο μακροπρόθεσμης προγραμματιζόμενης 

βοήθειας, οι ανάγκες της χώρας υποχρηματοδοτούνται. Στο πλαίσιο αυτό, το BTF αποτελεί 

καταλύτη για τη βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη δέσμευση χορηγών 

βοήθειας. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

13. Η ΕΕ, σημαντικός αναπτυξιακός εταίρος της ΚΑΔ επί σειρά ετών, ουδέποτε σταμάτησε τις 

διμερείς δράσεις της, ακόμα και στη χειρότερη φάση της κρίσης. Το γραφείο της για την 

ανθρωπιστική βοήθεια παρέμεινε ανοιχτό κατά την κρίση και διατέθηκαν επιπλέον κονδύλια για να 

καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες. Παράλληλα, εγκαινιάστηκε στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ 

(EUFOR) για τη σταθεροποίηση της χώρας. Για να στηριχθεί η ΚΑΔ κατά τη μετάβασή της από 

την κατάσταση στην οποία βρέθηκε μετά την κρίση προς τη σταθερότητα, υπήρχε επείγουσα 

ανάγκη για δραστηριότητες με βάση την ανθεκτικότητα, εξ ου και η δημιουργία ενός ειδικού 

εργαλείου με σκοπό τον προσδιορισμό και την υλοποίηση τέτοιων έργων προς όφελος του 

πληθυσμού και προς ενίσχυση των ικανοτήτων των δημόσιων αρχών. 

14. Το BTF λειτουργεί βάσει κεντρικής διαχείρισης λόγω της ανάγκης για γρήγορα αποτελέσματα 

σε μια περίοδο κατά την οποία η μεταβατική κυβέρνηση δεν ήταν σε θέση να αναλάβει όλες τις 

ευθύνες και τις δράσεις μιας αποκεντρωμένης διαχείρισης.  

15. Υπήρξε αμέσως συναίνεση μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της ως προς i) την αρχή 

παρέμβασης στην ΚΑΔ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και ii) την ανάγκη απομάκρυνσης 

από τις συνήθεις πρακτικές λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της κρίσης και της εύθραυστης 

κατάστασης. 

Πλαίσιο 1 - Τα Φόρα υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας συνιστούν 

αυτοσυγκράτηση όσον αφορά τη δημιουργία νέων διαύλων βοήθειας 

Το θεματολόγιο για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας έχει αποδείξει την προστιθέμενη αξία 

του σε «κανονικές» καταστάσεις και έχει καθοριστική σημασία για την ΕΕ. Παρόλα αυτά, το 

θεματολόγιο αυτό δεν απαγορεύει στους χορηγούς βοήθειας να αντιμετωπίζουν τις επείγουσες 

ανάγκες μιας χώρας που έχει διέλθει από κατάσταση «προ-γενοκτονίας», με το ένα πέμπτο του 

πληθυσμού της να οδηγείται σε εκτόπιση/μετανάστευση, ιδίως όταν οι υφιστάμενοι δίαυλοι 
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βοήθειας δεν μπορούν να αποφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα ή δεν μπορούν να 

εξασφαλίσουν τη ΣΑΑΑ στην ΚΑΔ. 

Η ΕΕ εξέτασε πολύ προσεκτικά την κατάσταση προτού συστήσει το BTF, προηγήθηκαν δε πολλές 

επισκέψεις της τότε Επιτρόπου Georgieva στην ΚΑΔ το 2013 και το 2014 και μια σειρά 

εργαστηρίων για την εξεύρεση των καλύτερων τρόπων αντιμετώπισης της πρόκλησης της 

ανθεκτικότητας/ΣΑΑΑ στη χώρα, καθώς η ανθρωπιστική βοήθεια δεν επαρκούσε ούτε ήταν 

σχεδιασμένη για να έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο. 

19. Η Επιτροπή, από κοινού με τους κύριους εταίρους που έχουν δεσμευτεί σχετικά, αξιολόγησε 

δεόντως την προστιθέμενη αξία ενός καταπιστευματικού ταμείου και τη συνάφεια μιας 

προσέγγισης ανθεκτικότητας/ΣΑΑΑ στην ΚΑΔ.  

Παρότι διενήργησε την απαραίτητη ανάλυση πριν από τη δημιουργία του BTF, η Επιτροπή δεν 

ήταν σε θέση να ξεκινήσει μια μακρά αξιολόγηση/διαδικασία η οποία θα έθετε εν αμφιβόλω την 

ικανότητα της ΕΕ να αντιμετωπίζει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με τρόπο αξιόπιστο, φερέγγυο 

και αποτελεσματικό.  

Η Επιτροπή θα ήθελε να υπογραμμίσει τις διαφορές ανάμεσα στη χρήση και τους σκοπούς των 

καταπιστευματικών ταμείων της Παγκόσμιας Τράπεζας και των Ηνωμένων Εθνών, αφενός, και του 

επιδιωκόμενου σκοπού του νομοθέτη κατά την ένταξη των καταπιστευματικών ταμείων της ΕΕ 

στον δημοσιονομικό κανονισμό, αφετέρου. 

Το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou της ΕΕ είναι «καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης», 

γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ταχεία σύσταση και υλοποίησή του. 

Η διαχείριση καταπιστευματικών ταμείων συγκαταλέγεται στις βασικές δραστηριότητες της 

Παγκόσμιας Τράπεζας. Η Παγκόσμια Τράπεζα διαχειρίζεται εκατοντάδες καταπιστευματικά 

ταμεία, ενώ για την Επιτροπή δεν αποτελεί σύνηθες εργαλείο υλοποίησης. 

Δεδομένου ότι τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, οι 

παραλληλισμοί με τα καταπιστευματικά ταμεία των Ηνωμένων Εθνών και της Παγκόσμιας 

Τράπεζας ενδέχεται να μην έχουν απόλυτη συνάφεια στην παρούσα χρονική στιγμή. 

20. Ο δημοσιονομικός κανονισμός δεν απαιτεί τη διενέργεια διαρθρωμένης και τεκμηριωμένης 

ανάλυσης. Το άρθρο 187 παράγραφος 3 ορίζει μόνο ότι τα καταπιστευματικά ταμεία πρέπει να 

πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Δεν απαιτείται τυποποίηση, με κανέναν τρόπο, του τρόπου 

εξακρίβωσης της εκπλήρωσης των εν λόγω προϋποθέσεων.  

Η Επιτροπή έχει ακολουθήσει και τηρήσει τις διατάξεις του νομοθετικού της πλαισίου, ήτοι του 

δημοσιονομικού κανονισμού. Οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό 

έχουν μεταφερθεί στις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα καταπιστευματικά ταμεία της EΕ που 

δημοσιεύτηκαν στο εγχειρίδιο της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO). Οι εν λόγω 

κατευθυντήριες οδηγίες καταρτίστηκαν πριν από τη σύσταση του πρώτου καταπιστευματικού 

ταμείου της ΕΕ με σκοπό να επικαιροποιούνται τακτικά βάσει των διδαγμάτων που αντλούνται από 

τα υφιστάμενα καταπιστευματικά ταμεία. 

Η απόφαση σύστασης του καταπιστευματικού ταμείου βασίζεται στην ανάλυση της κρίσης και της 

απαιτούμενης απόκρισης και τεκμηριώνεται στην απόφαση σύστασης του καταπιστευματικού 

ταμείου. 

Βλέπε επίσης απάντηση στο σημείο 19. 

21. Το 2014, η ΚΑΔ ήταν «ορφανή» χώρα από την άποψη της χορήγησης βοήθειας και βρισκόταν 

στις χαμηλότερες θέσεις του δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης του Αναπτυξιακού Προγράμματος των 

Ηνωμένων Εθνών (UNDP). Βάσει διαφόρων μελετών και αναλύσεων, συμπεριλαμβανομένων 

αυτών που διενήργησε το UNDP (ιδίως των δεικτών υγείας και της έλλειψης πρόσβασης σε 
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βασικές υπηρεσίες), σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ανθεκτικότητα προσδιορίστηκε ως το πεδίο 

που έχει χρηματοδοτηθεί λιγότερο στην ΚΑΔ, η εντολή του BTF διαμορφώθηκε προς την 

κατεύθυνση της παροχής στήριξης στις βασικές υπηρεσίες, τη συμφιλίωση (ως κατάσταση μετά 

την κρίση) και τη δημιουργία θέσεων εργασίας (για να απομακρυνθούν οι νέοι από τον πειρασμό 

να γίνουν μέλη ένοπλων ομάδων).  

22. Η Επιτροπή θεωρεί ότι πραγματοποιήθηκε επαρκής ανάλυση στο πλαίσιο του εργαστηρίου του 

Φεβρουαρίου του 2014.  

Επιπλέον, το εργαστήριο αυτό στηρίχθηκε σε κοινή ανάλυση συγκρούσεων της ΕΕ και των 

Ηνωμένων Εθνών που είχε διενεργηθεί λίγες μέρες νωρίτερα. 

Εξάλλου, το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής «Programme d'Urgence et de Relevement Durable» 

(PURD), το οποίο θεσπίστηκε τον Ιούλιο του 2014 και διέπει όλες τις δραστηριότητες των χορηγών 

βοήθειας για την περίοδο 2014-2016, καθορίζει μια σαφή αξιολόγηση αναγκών. 

Τον Ιούλιο του 2014, σε συνάρτηση με το PURD, εκπονήθηκε ένας πίνακας αναγκών 

(τομέας/θέμα) με σαφή καθορισμό προτεραιοτήτων 

(βραχυπρόθεσμες/μεσοπρόθεσμες/μακροπρόθεσμες), ο οποίος προτείνει δράσεις προς 

χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ΣΑΑΑ και ορίζει τον καταμερισμό εργασιών μεταξύ των μέσων 

της ΕΕ και άλλων χορηγών βοήθειας.  

Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου χρονικού διαστήματος σύστασης του καταπιστευματικού 

ταμείου Bêkou, που υπαγορεύτηκε από την κατάσταση κρίσης στην ΚΑΔ, η διενέργεια διεξοδικής 

ανάλυσης θα απαιτούσε πρόσθετο χρόνο και πόρους. Μια τέτοια ανάλυση πραγματοποιήθηκε 

αργότερα σε συνεννόηση με τα Ηνωμένα Έθνη, την Παγκόσμια Τράπεζα και την κυβέρνηση της 

ΚΑΔ και οδήγησε στη διαμόρφωση του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και οικοδόμησης της ειρήνης 

για την περίοδο 2017-2021.  

23. Η ανθεκτικότητα δεν αποτελεί νέο ζήτημα στην αναπτυξιακή συνεργασία. Η ανθεκτικότητα 

έχει καθοριστεί και αξιολογηθεί ενδελεχώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (βλ. COM(2012)586 

όσον αφορά την ανθεκτικότητα) με στόχο την αντιμετώπιση των κενών και τη σύνδεση μεταξύ 

ανθρωπιστικής δράσης και αναπτυξιακής συνεργασίας. Η εν λόγω ανακοίνωση βασίζεται στην 

πείρα που απέκτησε η Επιτροπή στο Σαχέλ με την πρωτοβουλία «AGIR» και στο Κέρας της 

Αφρικής μέσω του σχεδίου «SHARE». 

24. Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη θετική αξιολόγηση του Συνεδρίου.  

25. Η ανάληψη από το BTF ορισμένων ανθρωπιστικών έργων που είχαν χρηματοδοτηθεί στο 

παρελθόν από την Επιτροπή αποτελεί καλή πρακτική ΣΑΑΑ. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα έργα 

στον τομέα της υγείας. Η επικρατούσα λογική εν προκειμένω είναι ότι, όταν υπάρχει βελτίωση της 

κατάστασης, με ορισμένες περιοχές της χώρας να εξέρχονται από την κατάσταση οξείας κρίσης και 

να κινούνται προς τη σταθεροποίηση, τότε ενδείκνυται η απομάκρυνση της ανθρωπιστικής 

βοήθειας από αυτές τις περιοχές και η επικέντρωσή της σε περιοχές με πιο επείγουσες 

ανάγκες/μεγαλύτερη αστάθεια, όπου οι ανάγκες διάσωσης είναι εντονότερες. Η ανάληψη 

πρωτοβουλιών από το BTF σε αυτές τις περιπτώσεις επιτρέπει τη συνέχεια των υπηρεσιών και 

παρέχει την ευκαιρία παρέμβασης με πιο δομημένο τρόπο και με την αυξημένη συμμετοχή των 

αρμόδιων υπουργείων. 

Πλαίσιο 2 - Παραδείγματα έργων του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou, τα οποία 

ανταποκρίνονται σε ανάγκες παρόμοιες με εκείνες τις οποίες κάλυπταν έργα που είχαν επίσης 

χρηματοδοτηθεί με βοήθεια της ΕΕ 

3) Το BTF έχει καθήκον να προσαρμόζει τις παρεμβάσεις του με βάση την εξέλιξη της 

ευμετάβλητης κατάστασης και να λειτουργεί σε συντονισμό με τους άλλους χορηγούς βοήθειας. 
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Αυτό ακριβώς συνέβη στα παρακάτω δύο παραδείγματα: τα έργα που προβλέφθηκαν στο πλαίσιο 

άλλων μέσων (προϋπολογισμός για επισιτιστική ασφάλεια και ΕΤΑ για το Ecofaune) δεν θα 

μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή με τα αρχικά τους χαρακτηριστικά. Τα έργα αυτά 

μεταφέρθηκαν στο BTF προκειμένου να υλοποιηθούν με στοιχεία/στόχους που έχουν 

προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στο πρόγραμμα δράσης στον τομέα της 

ανθεκτικότητας. 

Σε ό,τι αφορά τον λόγο ύπαρξης των καταπιστευματικών ταμείων της ΕΕ, δεν συγκεντρώθηκαν 

κεφάλαια στο καταπιστευματικό ταμείο των Ηνωμένων Εθνών ούτε μεταφέρθηκαν στα Ηνωμένα 

Έθνη [Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO)], αλλά κατανεμήθηκαν 

απευθείας στους εταίρους υλοποίησης, γεγονός που επιτρέπει την παρακολούθηση των 

δραστηριοτήτων από την ΕΕ. Επιπλέον, στις περιπτώσεις όπου ο FAO αποδείχτηκε μοναδικός 

εταίρος, το BTF κατάφερε να διαπραγματευτεί διοικητικά τέλη μόλις 5 % έναντι 7 %. 

4) Όσον αφορά το ECOFAUNE+, το έργο είναι κάτι περισσότερο από απλή συνέχεια του 

ECOFAUNE-RCA που τέθηκε σε εφαρμογή το 2012. Το πρώην έργο ECOFAUNE στηριζόταν 

κυρίως σε δραστηριότητες εποχιακής μετακίνησης ποιμνίων, ενώ το νέο ECOFAUNE+ καλύπτει i) 

τη χωροταξία («aménagement du territoire») σε σχέση με τη διαδικασία αποκέντρωσης και ii) τις 

δυνατότητες εξασφάλισης μέσων διαβίωσης (επαγγελματική κατάρτιση και μικροέργα). Επιπλέον, 

δεν άλλαξε ριζικά μόνο το πλαίσιο μετά το 2012, αλλά χρειάστηκε να αλλάξει και ο τρόπος 

υλοποίησης, από προϋπολογιζόμενη δαπάνη (DP) σε επιχορήγηση.  

26. Ο συντονισμός των χορηγών βοήθειας αποτελεί ευθύνη της κυβέρνησης· στην περίπτωση της 

ΚΑΔ, μέχρι τώρα δεν είχε θεσπιστεί πλαίσιο συντονισμού, λόγω της υφιστάμενης κρίσης και της 

κατάστασης που ακολούθησε την κρίση. 

Η αξιολόγηση της ανάκαμψης και της οικοδόμησης της ειρήνης (γνωστή ως RCPCA), που 

ξεκίνησε στα μέσα του 2016 και εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της ΚΑΔ, έχει οδηγήσει πλέον στη 

δημιουργία γραμματείας επιφορτισμένης με τον συντονισμό όλων των χορηγών βοήθειας που 

δραστηριοποιούνται στην ΚΑΔ και με την παρακολούθηση της διάσκεψης. Το BTF διαδραματίζει 

ενεργό ρόλο σε αυτή την παρακολούθηση, πιο πρόσφατα κατά την επιτόπια αποστολή του στην 

ΚΑΔ από τις 16 έως τις 23 Μαΐου 2017.  

27. Το BTF θα εστιάσει κυρίως στον δεύτερο πυλώνα («κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ του κράτους 

και των πολιτών») μέσω της υγείας και της επισιτιστικής ασφάλειας, καθώς και της αγροτικής 

ανάπτυξης, και στον τρίτο πυλώνα (δημιουργία θέσεων εργασίας) για να διασφαλίσει καλύτερη 

βιωσιμότητα. Η κυβέρνηση της ΚΑΔ θα πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο στην κατανομή εργασιών· 

ωστόσο, η νέα κυβέρνηση που προέκυψε από τις εκλογές του Μαρτίου του 2016 δημιουργεί σιγά-

σιγά τις κατάλληλες δομές που θα έχουν επαρκή ικανότητα για να αναλάβουν αυτό το έργο, κάτι 

που όμως απαιτεί χρόνο. Η ίδια η ύπαρξη του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και οικοδόμησης της 

ειρήνης είναι η πιο σημαντική βάση για την ευθυγράμμιση των χορηγών βοήθειας με τις 

προτεραιότητες της ΚΑΔ. Η ΕΕ τηρεί αυτές τις προτεραιότητες σε όλα τα μέσα υλοποίησής της, 

συμπεριλαμβανομένου του BTF. 

29. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η σύσταση καταπιστευματικού ταμείου σε καταστάσεις μετά την 

κρίση μπορεί να παρέχει εξαιρετικές ευκαιρίες σε χορηγούς βοήθειας που επιθυμούν να 

βοηθήσουν, να δράσουν με τρόπο λιγότερο κατακερματισμένο και πιο συντονισμένο. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι να αποδεχτούν όλοι οι χορηγοί βοήθειας με παρουσία στη χώρα 

(και ιδίως τα κράτη μέλη της ΕΕ) να χρησιμοποιήσουν το καταπιστευματικό ταμείο ως το μόνο (ή 

τουλάχιστον το σημαντικότερο) μέσο διοχέτευσης της βοήθειάς τους. 

30. Ο κύριος στόχος του καταπιστευματικού ταμείου, όπως αναφέρεται στον δημοσιονομικό 

κανονισμό, ορίζεται στη συμφωνία σύστασής του και έχει ως εξής: «να παρέχει συνεκτική και 

στοχευμένη βοήθεια για την ανθεκτικότητα των ευάλωτων ομάδων και υποστήριξη για την από 
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κάθε άποψη έξοδο της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας από την κρίση και για την 

ανασυγκρότηση της χώρας, να συντονίζει δράσεις βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα, καθώς και να βοηθά τις γειτονικές χώρες να αντεπεξέλθουν στις συνέπειες της 

κρίσης». 

Ο συντονισμός μεταξύ των δωρητών είναι εγγενής στη δομή διακυβέρνησης του 

καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ και μέρος του στόχου του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ 

είναι η μείωση του κατακερματισμού της βοήθειας. Ο στόχος αυτός εκπληρώνεται από την ίδια την 

ύπαρξη ενός καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ που παρέχει στους άλλους χορηγούς βοήθειας τη 

δυνατότητα να διοχετεύουν τα κεφάλαιά τους μέσω της Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν μπορεί να 

επιβάλει σε άλλους χορηγούς βοήθειας την αποτελεσματική χρήση ή μη αυτής της δυνατότητας. 

31. Η Επιτροπή έχει δημιουργήσει τα μέσα για να συγκεντρώνουν τα κράτη μέλη ή οποιοσδήποτε 

χορηγός βοήθειας τα κεφάλαιά τους, ευνοώντας έτσι τον επιτόπου συντονισμό. Εντούτοις, δεν είναι 

σε θέση να εμποδίσει τα κράτη μέλη ή οποιουσδήποτε χορηγούς βοήθειας να δρομολογήσουν, να 

συνεχίσουν ή να αποφασίσουν για τις δραστηριότητές τους στην ΚΑΔ. 

Πλαίσιο 4– Ορισμένοι δωρητές ενέτειναν την εκτός ταμείου δραστηριότητά τους από το 2014 

Το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα (ΕΕΠ) εστιάζει σε δύο τομείς που δεν καλύπτονται από το BTF 

(δημοσιονομική στήριξη και διακυβέρνηση). Παρόλα αυτά, ο τρίτος τομέας, η αγροτική 

ανθεκτικότητα και η δημιουργία θέσεων εργασίας, θα υλοποιηθούν μέσω του BTF ειδικά για 

σκοπούς συνοχής και για να αξιοποιηθεί η πείρα που στηρίζεται στη βάση συνεχιζόμενων έργων 

του BTF στον τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας. 

Μέχρι στιγμής η Παγκόσμια Τράπεζα δεν έχει συστήσει ακόμα το δικό της καταπιστευματικό 

ταμείο. Το σχεδιαζόμενο ταμείο θα εστιάσει πιθανέστερα στις υποδομές, που δεν καλύπτονται από 

το BTF. 

32. Το BTF διαθέτει τη δική του διαδικασία λήψης αποφάσεων και διακυβέρνηση βάσει της 

συμφωνίας σύστασής του. Ως εκ τούτου, έχει αποφασιστεί να μην διαταραχθεί αυτή η 

διακυβέρνηση καθιστώντας το πλαίσιο συντονισμένης λήψης αποφάσεων υποχρεωτικό για το BTF. 

33. Κατά τις συνεδριάσεις της επιχειρησιακής επιτροπής, ζητείται ενημέρωση από όλους τους 

συμμετέχοντες σχετικά με τα πιθανά νέα έργα, ώστε να διευκολυνθεί ο ορθός συντονισμός μεταξύ 

των μελών του καταπιστευματικού ταμείου. Ωστόσο, η εν λόγω ευκαιρία για βελτιωμένο 

συντονισμό δεν αξιοποιείται πάντα. 

Πλαίσιο 5- Τρία παραδείγματα ορθών πρακτικών όσον αφορά τον συντονισμό των έργων των 

χορηγών βοήθειας 

Τον Φεβρουάριο του 2016, το BTF διοργάνωσε εργαστήριο για την υγεία με στόχο την άντληση 

διδαγμάτων από τα φάση 1 και το σχεδιασμό της φάσης 2. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε από 

το BTF και το Υπουργείο Υγείας, με τη συμμετοχή όλων των άλλων χορηγών βοήθειας και των 

εταίρων υλοποίησης. 

Αυτό το είδος ad hoc συντονισμού πριν από την έγκριση όλων των έργων του συνιστά τον τρόπο 

λειτουργίας του BTF. 

35. Πραγματοποιούνται επί του παρόντος διαβουλεύσεις ώστε να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος για να 

διασφαλιστεί ένας πιο διευρυμένος ρόλος της κυβέρνησης της ΚΑΔ στο BTF.  

36. Πράγματι, το μέσο σχεδιάστηκε ειδικά με γνώμονα την ταχύτερη οργάνωση της βοήθειας και, 

επιπλέον, επιτράπηκε η χρήση ευέλικτων διαδικασιών επιλογής. Αυτές οι ευέλικτες διαδικασίες 

επιλογής είναι οι ίδιες με αυτές που εφαρμόζονται σε άλλα μέσα της ΕΕ σε καταστάσεις κρίσης. Ως 

εκ τούτου, η ταχύτητα αναμένεται να είναι ίδια σε όλα αυτά τα μέσα.  
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37. Η μόνη σχετική διαδικασία η οποία δεν έχει τυποποιηθεί ούτε στον οδηγό PRAG ούτε στις 

κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα μέσα της ΕΕ είναι η ειδική για το BTF πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος (CEI). Μάλιστα η διαδικασία αυτή απορρέει απευθείας από τις 

εσωτερικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής σχετικά με καταστάσεις κρίσης, οι οποίες 

καλούν την αναθέτουσα αρχή να εξετάσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές για να «αυξήσει» το επίπεδο 

του ανταγωνισμού (σε σύγκριση με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης/με διαπραγμάτευση). Για 

παράδειγμα, η αναθέτουσα αρχή ενθαρρύνεται να καλεί περισσότερους από έναν υποψηφίους στη 

διαδικασία με διαπραγμάτευση ή στην απευθείας ανάθεση.  

38. Η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι, κατά τη σύγκριση των πλεονεκτημάτων ή των 

μειονεκτημάτων των τριών διαδικασιών, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι αυτές οι τρεις 

διαδικασίες είναι ορισμένες από τις διαδικασίες που είναι γνωστές για την αποτελεσματικότητά 

τους σε καταστάσεις κρίσης.  

Ως εκ τούτου, τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματά τους θα πρέπει επίσης να εξετάζονται 

σε σύγκριση με τις άλλες διαδικασίες της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης οι οποίες, όπως 

αναγνωρίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με καταστάσεις κρίσης, δεν παρέχουν επαρκή 

ευελιξία για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων σε καταστάσεις κρίσης ή σε περιπτώσεις 

μακροχρόνιας διαρθρωτικής αστάθειας.  

39. Οι διαδικασίες είναι είτε οι συνήθεις διαδικασίες που παρουσιάζονται στον οδηγό PRAG είτε, 

στην περίπτωση της ειδικής για το BTF πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μια διαδικασία 

που απορρέει από τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με καταστάσεις κρίσης (που περιλαμβάνει 

μια διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν ευρύτερης διαβούλευσης με σκοπό την αύξηση της 

διαφάνειας και του ανταγωνισμού). 

Στην περίπτωση της ειδικής για το BTF πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η διαφάνεια 

διασφαλίζεται με την επεξηγηματική σημείωση που διευκρινίζει τα επιμέρους βήματα της 

επιλογής. 

Όταν καθοριστεί η διαδικασία επιλογής και επιλεγεί το είδος του οργανισμού/των οργανισμών 

υλοποίησης (ήτοι βάσει του οδηγού PRAG/εγχειριδίου ή βάσει του ίδιου του εγγράφου της 

διαδικασίας), η Επιτροπή θεωρεί ότι συμμορφώνεται με την απαίτηση διαφάνειας του 

δημοσιονομικού κανονισμού, αξιοποιώντας παράλληλα τις περί ευελιξίας διατάξεις της συμφωνίας 

σύστασης. 

40. Η Επιτροπή πιστεύει ότι υπήρχαν αιτιολογήσεις, οι οποίες όμως δεν έχουν λάβει τυπική μορφή.  

41. Αυτή η μία περίπτωση που σχετίζεται με το Φύλο I πρέπει να συνδεθεί με το ευρύτερο πλαίσιο. 

Το 2014 η αντιπροσωπεία της ΕΕ προσδιόρισε δύο ΜΚΟ ως τις μόνες διεθνείς ΜΚΟ με δράση 

στον τομέα του φύλου στην ΚΑΔ – ιδίως όσον αφορά δραστηριότητες δημιουργίας εισοδήματος. 

Προσεγγίστηκαν και οι δύο σε μια προσπάθεια ένταξής τους σε μια κοινοπραξία. Κατά τη διάρκεια 

της διαπραγμάτευσης, μία από τις ΜΚΟ αποχώρησε από τις συζητήσεις καθώς θεώρησε το ποσό 

της δράσης, ύψους 1,5 εκατ. EUR, πολύ περιορισμένο για μια κοινοπραξία. 

Το 2016 στην ΚΑΔ δραστηριοποιήθηκαν νέες διεθνείς ΜΚΟ. Πραγματοποιήθηκε πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Φύλο II για να ληφθεί υπόψη η πιθανή συμμετοχή νέων εταίρων 

και για να καλυφθεί το νέο στοιχείο «volet politique» που δεν υπήρχε στο Φύλο I. 

42. Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι σαφής ο τρόπος επιλογής των οργανισμών υλοποίησης. 

Όπως αναφέρεται στο σημείο 38, εκτός από περιορισμένο αριθμό συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, 

το BTF χρησιμοποίησε τρεις διαφορετικές μεθόδους για την επιλογή των οργανισμών που θα 

υλοποιούσαν τα έργα. Ο τρόπος επιλογής του οργανισμού/των οργανισμών υλοποίησης ορίζεται 
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είτε στον οδηγό PRAG/σε άλλους εσωτερικούς κανόνες της Επιτροπής είτε στο ίδιο το έγγραφο της 

διαδικασίας – βλ. σημείο 37).  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έχει τηρήσει την απαίτηση διαφάνειας του δημοσιονομικού κανονισμού, 

αξιοποιώντας παράλληλα τις περί ευελιξίας διατάξεις της συμφωνίας σύστασης. 

43. Οι περί ευελιξίας διατάξεις έχουν συμβάλει στην εξοικονόμηση χρόνου σε σύγκριση με τις 

περισσότερο παραδοσιακές προσεγγίσεις. Η ταχύτητα των διαδικασιών επιλογής στο Bêkou μπορεί 

να συγκριθεί μόνο με άλλους μηχανισμούς βοήθειας της ΕΕ σε καταστάσεις κρίσης, καθώς 

απορρέουν από τους ίδιους κανόνες. Για να λειτουργούν ταχύτερα, τα καταπιστευματικά ταμεία της 

ΕΕ θα πρέπει να μπορούν να υλοποιούν διαδικασίες για καταστάσεις κρίσης με τον πιο 

απλοποιημένο τρόπο, διατηρώντας ισορροπία μεταξύ ταχύτητας και διαφάνειας. 

44. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο αριθμός των ημερών συζήτησης δεν αποδεικνύει ότι οι συζητήσεις θα 

μπορούσαν να ήταν συντομότερες. Για παράδειγμα, οι 503 μέρες αφορούν την οικονομική 

ανάκαμψη, που αποτελεί το πλέον καινοτόμο και πολύπλοκο έργο του BTF, αλλά και αυτό του 

οποίου η υλοποίηση δεν επείγει τόσο.  

Η αναφερθείσα επανάληψη των συζητήσεων θα πρέπει να τεθεί στις πραγματικές της διαστάσεις. 

Στα πρώιμα στάδια του BTF, η εναλλαγή προσωπικού ήταν σχετικά υψηλή. Συνεπώς, υπήρξαν 

ενδεχομένως ορισμένα ζητήματα με τα οποία ασχολήθηκαν σε διαφορετικές στιγμές διαφορετικοί 

υπάλληλοι. 

45. Η αναδρομικότητα σε έργα στον τομέα της υγείας είχε προβλεφθεί, είχε συμφωνηθεί με τους 

εταίρους υλοποίησης και είχε θεσπιστεί. Διατηρήθηκε δε για να επιτραπεί η διενέργεια συζητήσεων 

με άξονα τα αποτελέσματα αντί του χρόνου. Τα αποτελέσματα που αναφέρονται στα σημεία 78-79 

φαίνεται να επαληθεύουν αυτή την απόφαση. 

Η επιλογή της αναδρομικότητας πρέπει να συγκριθεί με άλλες διαθέσιμες επιλογές, δηλαδή με το 

να μην γίνει καμία ενέργεια. Η Επιτροπή θεώρησε ότι ήταν καλύτερο να αποφευχθεί ένα κενό στις 

δραστηριότητες αξιοποιώντας την αναδρομικότητα από το να διακοπεί η δράση. 

Το ίδιο ισχύει και για την τελευταία περίπτωση αναδρομικότητας, για την οποία η αναδρομικότητα 

είχε προβλεφθεί, είχε συμφωνηθεί με τους εταίρους υλοποίησης και είχε θεσπιστεί δεόντως. 

46. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι αυτό το ποσοστό είναι χαμηλό σε σχέση με το τέλος διαχείρισης 

άλλων οργανώσεων/μέσων. Είναι επομένως ουσιαστικής σημασίας να διατηρηθεί ως το ελάχιστο 

αναγκαίο για να διασφαλιστούν τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του καταπιστευματικού ταμείου, 

ιδίως δεδομένου ότι η διαχείριση του καταπιστευματικού ταμείου είναι κάτι περισσότερο από απλή 

διαχείριση έργου. 

47. Η πρακτική αυτή είναι συνήθης και στα καταπιστευματικά ταμεία των Ηνωμένων Εθνών, όπου 

οι δαπάνες προσωπικού και τα έξοδα γραφείου είναι άμεσες δαπάνες που προστίθενται στα έξοδα 

διαχείρισης ύψους 7-8 %. 

Οι δαπάνες που προκύπτουν καταχωρίζονται στους ετήσιους λογαριασμούς του BTF. Οι εν λόγω 

ετήσιοι λογαριασμοί καταρτίζονται σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο 

τομέα (IPSAS) και συνοδεύονται από ανεπιφύλακτη εξωτερική ελεγκτική γνώμη από τη σύσταση 

του καταπιστευματικού ταμείου και μετά. 

Οι συστάσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής, στις οποίες 

βασίζονται οι παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης. 

48. Η άμεση διαχείριση ενέχει επίσης κόστος, καθώς τα καθήκοντα πρέπει να τελούν υπό τη 

διαχείριση του προσωπικού του καταπιστευματικού ταμείου, γεγονός που απαιτεί επαρκείς πόρους. 

Ο προϋπολογισμός για τις δαπάνες προσωπικού του καταπιστευματικού ταμείου εξαρτάται από δύο 

κύριους παράγοντες: 1) τις συνολικές συνεισφορές και 2) το ποσοστό των διοικητικών τελών. Το 
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ποσοστό αυτό ορίστηκε στη συμφωνία σύστασης στο 5 % για όλες τις συνεισφορές λαμβανομένου 

υπόψη του μικρού μεγέθους του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou και της πιθανής μετάθεσης των 

υπαλλήλων του στην ΚΑΔ (οι δαπάνες προσωπικού στην αντιπροσωπεία είναι υψηλότερες από ό,τι 

στις Βρυξέλλες).  

Όσον αφορά το κόστος της κατ’ εξουσιοδότηση συνεργασίας, η παρατήρηση δεν αφορά 

συγκεκριμένα το BTF, αλλά συνιστά γενική παρατήρηση που ισχύει στους τρόπους διαχείρισης της 

αναπτυξιακής συνεργασίας. Σχετικά με τον πίνακα 1 που αναφέρεται στο σημείο 48, βλ. τις 

παρατηρήσεις μας στο σημείο 38. 

49. Προκειμένου να υπολογιστεί αν μπορεί να επιτευχθεί η μετάθεση όλων των υπαλλήλων στην 

ΚΑΔ, χρειάζονται τα παρακάτω στοιχεία: 

1) το χρονικό σημείο κατά το οποίο η κατάσταση ασφαλείας επιτρέπει τη μετάθεση αυτή, 

2) το επίπεδο των συνεισφορών τη δεδομένη χρονική στιγμή ώστε να υπολογιστεί το ποσό των 

διαθέσιμων τελών διαχείρισης, 

3) το ποσοστό των τελών διαχείρισης που επιτρέπουν οι συνεισφορές (μένει ακόμα να συμφωνηθεί 

το διοικητικό ανώτατο όριο με τη ΓΔ Προϋπολογισμού).  

Θα επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα αφού έχει διευθετηθεί τουλάχιστον το πρώτο στοιχείο. 

51. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το BTF έχει εισαγάγει μηχανισμούς παρακολούθησης σε επίπεδο έργου. 

Η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης έχει ήδη συμφωνήσει με την Υπηρεσία Εσωτερικού 

Λογιστικού Ελέγχου (IAS) για τη θέσπιση ενός γενικού πλαισίου επιδόσεων για τα 

καταπιστευματικά ταμεία έχοντας υπόψη τους ότι πρόκειται για σταδιακή διαδικασία. Η ΓΔ 

Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης θα αξιολογήσει αυτή τη σημαντική πτυχή όταν θα έχει 

αποκτηθεί περισσότερη πείρα. 

52. Μετά τον έλεγχο, η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης έχει δρομολογήσει δύο νέες 

πρωτοβουλίες: 

- σύσταση διευθύνουσας επιτροπής για το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ υπό την προεδρία του 

Γενικού Διευθυντή της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης με τη συμμετοχή διευθυντών και 

του υπευθύνου διαχείρισης κάθε καταπιστευματικού ταμείου με στόχο την αντιμετώπιση 

ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος και την ανταλλαγή διδαγμάτων σε διάφορες πτυχές 

(διακυβέρνηση, διαδικασία λήψης αποφάσεων κ.λπ.). Αυτή η διευθύνουσα επιτροπή του 

καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ έχει ήδη συνέλθει δύο φορές από τη σύστασή της τον Μάρτιο 

του 2017· 

- καταγραφή της πείρας που αποκτήθηκε μέχρι σήμερα και αναθεώρηση των κατευθυντήριων 

οδηγιών και των προτύπων της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης. 

Επιπλέον, το 2015 ξεκίνησαν οι τακτικές συναντήσεις των ομάδων που είναι επιφορτισμένες με 

οικονομικά ζητήματα και ζητήματα ανάθεσης στα διάφορα καταπιστευματικά ταμεία. Οι 

συναντήσεις αυτές διακόπηκαν κατά τη διάρκεια του 2016 με την αναχώρηση του προσωπικού 

οικονομικών θεμάτων στα άλλα καταπιστευματικά ταμεία. Τον Απρίλιο του 2017 έγινε επανέναρξη 

των συναντήσεων. 

53. Δεν ορίστηκαν τιμές-στόχοι για τους δείκτες για τους οποίους δεν υπήρχαν καθόλου ή υπήρχαν 

μη αξιόπιστες τιμές αναφοράς. Παρόλα αυτά, αυτό δεν εμπόδισε το BTF να λάβει υπόψη του τις 

συστάσεις παρακολούθησης κατά τον σχεδιασμό έργων όπως το Santé II και κατά τη 

διαπραγμάτευση μεμονωμένων συμβάσεων. 

55. Αυτή η κορύφωση στη χρηματοδότηση το 2014 πρέπει να αποδοθεί στην ανθρωπιστική 

χρηματοδότηση. Η αναπτυξιακή χρηματοδότηση ήταν συγκριτικά μέτρια το 2014. 
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56. Το έγγραφο της RCPCA επισημαίνει δύο χρονικούς ορίζοντες, έναν στα τρία έτη και έναν στα 

πέντε, με ανάγκες χρηματοδότησης ύψους 1,6 δισ. δολαρίων ΗΠΑ και 3,2 δισ. δολαρίων ΗΠΑ 

αντίστοιχα. Στη διάσκεψη των Βρυξελλών αναλήφθηκε δέσμευση για περίπου 2,3 δισ. δολάρια 

ΗΠΑ, καλύπτοντας επομένως τα πρώτα 3 έτη των αναγκών της RCPCA. 

58. Η «συγκέντρωση πόρων» είναι ένα από τα πλεονεκτήματα των καταπιστευματικών ταμείων, 

συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων της ΕΕ από διάφορες πηγές. 

59. Η Επιτροπή πιστεύει ότι μέρος της γερμανικής συνεισφοράς στην ΚΑΔ είναι νέα και πρόσθετη 

στο πεδίο της αναπτυξιακής συνεργασίας. Η γαλλική συνεισφορά αυξήθηκε επίσης τόσο εντός όσο 

και εκτός του BTF. 

61. Στις προκαταρκτικές εργασίες για τα μελλοντικά καταπιστευματικά ταμεία προβλέπεται ότι 

αυτά δεν πρέπει να εμποδίζουν τους δωρητές να στηρίζουν δράσεις εκτός του καταπιστευματικού 

ταμείου της ΕΕ.  

65. Η αλληλουχία των δραστηριοτήτων στο ίδιο πρόγραμμα είναι επίσης ειδικό χαρακτηριστικό 

του BTF. Επιτρέπει την αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων που έχουν σχέση με τον ίδιο τομέα/την 

ίδια περιοχή, με διαφορετικό ρυθμό. 

Όσον αφορά την υγεία, το BTF και η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Bangui διεξάγουν διάλογο με το 

Υπουργείο Υγείας σχετικά με το σύστημα προμήθειας φαρμάκων και όχι το σύστημα υγείας 

συνολικά. Οι συζητήσεις συνεχίζονται, αλλά δεν έχει υπάρξει συμφωνία για κάποια λύση σε αυτό 

το στάδιο. 

Πλαίσιο 7 - Το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou διοργάνωσε αρκετές εκδηλώσεις  

Αυτού του είδους το εργαστήριο παρέχει την ευκαιρία για καλύτερο συντονισμό δραστηριοτήτων 

ΣΑΑΑ. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

72. Η Επιτροπή, από κοινού με τους κύριους εταίρους που έχουν δεσμευτεί σχετικά, αξιολόγησε 

την προστιθέμενη αξία ενός καταπιστευματικού ταμείου και τη συνάφεια μιας προσέγγισης 

ανθεκτικότητας/ΣΑΑΑ στην ΚΑΔ.  

Παρότι διενήργησε την απαραίτητη ανάλυση πριν από τη δημιουργία του BTF, η Επιτροπή δεν 

ήταν σε θέση να ξεκινήσει μια μακρά αξιολόγηση/διαδικασία η οποία θα έθετε εν αμφιβόλω την 

ικανότητα της ΕΕ να αντιμετωπίζει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με τρόπο αξιόπιστο, φερέγγυο 

και αποτελεσματικό.  

Πράγματι, η Επιτροπή έχει ακολουθήσει και τηρήσει τις διατάξεις του νομοθετικού της πλαισίου, 

ήτοι του δημοσιονομικού κανονισμού.  

Σύσταση 1 – Ανάπτυξη περαιτέρω καθοδήγησης για την επιλογή του μέσου βοήθειας, καθώς 

και για τις αναλύσεις αναγκών με σκοπό τον καθορισμό του πεδίου παρέμβασης των 

καταπιστευματικών ταμείων  

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση η οποία θα υλοποιηθεί ως ακολούθως: 

Η Επιτροπή έχει αναπτύξει τις κατευθυντήριες οδηγίες του καταπιστευματικού ταμείου οι οποίες 

περιλαμβάνουν ενότητα για τους όρους σύστασης καταπιστευματικών ταμείων. 

Η Επιτροπή είναι διατεθειμένη να επανεξετάσει το πεδίο εφαρμογής των κατευθυντηρίων οδηγιών 

για να συμπεριλάβει πιο λεπτομερή περιγραφή των κριτηρίων που καθορίζονται στον 

δημοσιονομικό κανονισμό για την αξιολόγηση των όρων σύστασης καταπιστευματικών ταμείων 

της ΕΕ.  
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Εν προκειμένω, η Επιτροπή θεωρεί ότι με την αξιολόγηση των όρων σύστασης καταπιστευματικών 

ταμείων της ΕΕ θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα των συγκριτικών πλεονεκτημάτων άλλων μέσων 

βοήθειας. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν μπορεί να είναι υπερβολικά περιοριστικές, 

ιδίως σε ό,τι αφορά τα καταπιστευματικά ταμεία έκτακτης ανάγκης.  

73. Το BTF έχει θεσπίσει διαδικασίες ad hoc συντονισμού που συνδέουν όλα τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη, ανά τομέα (υγεία, επισιτιστική ασφάλεια κ.λπ.). Παρόλα αυτά, η απόφαση 

κάθε δωρητή να συνεχίσει τα διμερή προγράμματα αποτελεί κυρίαρχη επιλογή του. 

74. Η Επιτροπή έχει διαφορετική άποψη.  

Οι διαδικασίες είναι είτε οι συνήθεις διαδικασίες που παρουσιάζονται στον οδηγό PRAG είτε, στην 

περίπτωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εφαρμόζει το BTF, μια διαδικασία που 

στηρίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με καταστάσεις κρίσης (διαδικασία απευθείας 

ανάθεσης κατόπιν ευρύτερης διαβούλευσης με σκοπό ακριβώς την αύξηση της διαφάνειας και του 

ανταγωνισμού). 

Στην περίπτωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εφαρμόζει το BTF, η διαφάνεια 

διασφαλίζεται με την επεξηγηματική σημείωση για κάθε έργο που διευκρινίζει τα επιμέρους 

βήματα της επιλογής. 

Έχοντας καθορίσει τη διαδικασία επιλογής που χρησιμοποιείται και, στις περιπτώσεις όπου δεν 

ορίζεται στον οδηγό PRAG/εγχειρίδιο, τον τρόπο επιλογής του οργανισμού/των οργανισμών 

υλοποίησης βάσει του ίδιου του εγγράφου της διαδικασίας, η Επιτροπή θεωρεί ότι συμμορφώνεται 

με την απαίτηση διαφάνειας του δημοσιονομικού κανονισμού, αξιοποιώντας παράλληλα τις περί 

ευελιξίας διατάξεις της συμφωνίας σύστασης. 

Ως προς την ταχύτητα, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο αριθμός των ημερών συζήτησης δεν αποδεικνύει 

ότι οι συζητήσεις θα μπορούσαν να ήταν συντομότερες (βλ. σημείο 44). 

75. Η εκτίμηση του συνόλου των δαπανών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δαπανών 

διαχείρισης των οργανισμών υλοποίησης εκτός ΕΕ, δεν αποτελεί συνήθη πρακτική των 

σημαντικών χορηγών βοήθειας, όπως τα Ηνωμένη Έθνη ή η Παγκόσμια Τράπεζα. Αυτή η εκτίμηση 

του συνόλου των δαπανών δεν θα ήταν συγκρίσιμη με τις δαπάνες άλλων μέσων και άλλων 

χορηγών βοήθειας (ήτοι των Ηνωμένων Εθνών ή της Παγκόσμιας Τράπεζας) και δεν θα ήταν 

σύμφωνη με τις δαπάνες που υπολογίζονται στους ετήσιους λογαριασμούς του καταπιστευματικού 

ταμείου, που ακολουθούν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα (βλ. απάντηση στο 

σημείο 37). 

76. Παρόλο που δεν υπάρχει συγκεκριμένο γενικό πλαίσιο επιδόσεων για το BTF, η πλειονότητα 

των έργων απέφεραν τα περισσότερα ή όλα τα αναμενόμενα αποτελέσματά τους (βλ. σημείο 78). 

Επιπλέον, αντί της κατάρτισης ενός ειδικού για το BTF πλαισίου επιδόσεων, η Επιτροπή θα 

προτιμούσε να βασιστεί στο σύνηθες πλαίσιο επιδόσεων της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης. 

Σύσταση 2 – Βελτίωση του συντονισμού των χορηγών βοήθειας, των διαδικασιών επιλογής 

και μέτρησης των επιδόσεων, καθώς και βελτιστοποίηση των διοικητικών δαπανών  

Η Επιτροπή αποδέχεται αυτή τη σύσταση, αλλά τονίζει ότι άλλοι φορείς διαδραματίζουν ρόλο στην 

παρακολούθησή της. 

Όσον αφορά την πρώτη περίπτωση, το BTF ήδη συντονίζει τις δραστηριότητές του με άλλους 

σχετικούς χορηγούς βοήθειας και φορείς. Η Επιτροπή συμφωνεί, ωστόσο, ότι ο συντονισμός θα 
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μπορούσε να τυποποιηθεί καλύτερα και ότι όλοι οι συμμετέχοντες στο BTF θα πρέπει να 

αξιοποιούν τις δυνατότητες συντονισμού. 

 

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη περίπτωση, η Επιτροπή εφαρμόζει τους συνήθεις κανόνες και τις 

διαδικασίες της, καθώς και τους εσωτερικούς κανόνες που επιτρέπουν στους υπευθύνους 

διαχείρισης του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ να παρεκκλίνουν από αυτούς τους συνήθεις 

κανόνες υπό ορισμένες προϋποθέσεις (εσωτερικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με καταστάσεις 

κρίσης και κατευθυντήριες οδηγίες του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ). Για παράδειγμα, οι 

κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με καταστάσεις κρίσης αναγνωρίζουν δεσμεύσεις και 

περιορισμούς στην ανάθεση και την υλοποίηση έργων σε καταστάσεις κρίσης, επιτρέποντας τη 

χρήση «ευέλικτων διαδικασιών», όταν σε μια χώρα έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης.  

Αναφορικά με την τρίτη περίπτωση, η Επιτροπή συμφωνεί να διερευνήσει τρόπους περαιτέρω 

αύξησης της ταχύτητας των διαδικασιών επιλογής πέρα από τα τρέχοντα επιτρεπόμενα όρια των 

εσωτερικών κανόνων, επιτυγχάνοντας τη σωστή ισορροπία μεταξύ ταχύτητας και διαφάνειας. 

Η Επιτροπή, κατόπιν σύστασης που εξέδωσε η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της, 

έχει ήδη καταρτίσει σχέδιο δράσης για να ανταποκριθεί στη σύσταση και βρίσκεται επί του 

παρόντος στο στάδιο υλοποίησης των δράσεων που έχουν σχεδιαστεί. 

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών ασφαλείας και των διδαγμάτων από καταστάσεις κρίσης 

που αντικατοπτρίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με καταστάσεις κρίσης, η Επιτροπή 

θεωρεί ότι το BTF ήδη μεγιστοποιεί το ποσό της βοήθειας που φθάνει στους τελικούς δικαιούχους. 

Όπου είναι δυνατό, το BTF ήδη επιδιώκει να μειώσει τις δαπάνες υλοποίησης, όπως για 

παράδειγμα στην περίπτωση της σύμβασης του FAO όπου διαπραγματεύτηκε τέλη διαχείρισης 5 % 

έναντι 7 %. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το BTF έχει εισαγάγει μηχανισμούς παρακολούθησης σε επίπεδο έργου και 

ότι έχει αποδείξει τα πλεονεκτήματά του ιδίως ως προς την ταχύτητα, οι δε μηχανισμοί θα 

αναβαθμιστούν σταδιακά σε επίπεδο ταμείου.  



Το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou της ΕΕ για την 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το πρώτο υπό τη 
διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συστάθηκε τον 
Ιούλιο του 2014 για να βοηθήσει μια από τις λιγότερο 
αναπτυγμένες χώρες παγκοσμίως. Αξιολογήσαμε την 
αιτιολόγηση για τη σύσταση του ταμείου, τη διαχείρισή 
του, καθώς και τη μέχρι σήμερα επίτευξη των στόχων του. 
Παρά την ύπαρξη ορισμένων αδυναμιών, καταλήγουμε 
στο συμπέρασμα ότι η απόφαση για τη σύσταση του 
ταμείου ήταν υπό τις δεδομένες συνθήκες ορθή επιλογή.  
Η διαχείριση του ταμείου δεν έχει ακόμη αναπτύξει το 
πλήρες δυναμικό της από τρεις απόψεις: τον συντονισμό 
των ενδιαφερόμενων μερών μεταξύ τους, τη διαφάνεια, 
την ταχύτητα και την οικονομική αποδοτικότητα των 
διαδικασιών, καθώς και τους μηχανισμούς 
παρακολούθησης και αξιολόγησης. Ωστόσο, μέχρι 
σήμερα, το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou έχει να 
επιδείξει συνολικά θετικά επιτεύγματα. Οι συστάσεις μας 
θα βοηθήσουν στη βελτίωση του σχεδιασμού και της 
διαχείρισης του συγκεκριμένου ταμείου, καθώς και άλλων 
καταπιστευματικών ταμείων της ΕΕ.
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