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Svěřenský fond pro Středoafrickou republiku přinesl podle 
auditorů EU pozitivní výsledky 

Zcela první svěřenský fond EU zřízený v Africe lze podle nové zprávy Evropského účetního dvora 
označit za pozitivní výsledek. Svěřenský fond EU Bêkou pro Středoafrickou republiku přilákal 
pomoc a většina jeho projektů vytvořila předpokládané výstupy, ačkoli se k fondu připojilo jen 
málo dalších dárců. Auditoři dále uvádějí, že fond zajišťuje pro EU zvýšenou viditelnost 
v regionu. 

Fond Bêkou zahájil činnost v červenci 2014 a je prvním svého druhu, který řídí Evropská komise. 
Jeho dárci jsou EU, Francie, Německo, Nizozemsko, Itálie a Švýcarsko, které přislíbili celkem 
146 milionů EUR na podporu Středoafrické republiky při překonávání krize a při rekonstrukci. 

Auditoři posuzovali, zda bylo zřízení fondu odůvodněné, jak dobře byl fond spravován a zda plnil 
své cíle. Zjistili, že rozhodnutí fond zřídit a jeho koncepce byly náležité, ačkoli neexistovala ani 
formálně strukturovaná analýza pro výběr nástroje financování, ani komplexní analýza potřeb. Při 
řízení fondu nebylo zatím využito všech jeho možností, konstatují auditoři. Fond sice přilákal 
pomoc a většina projektů vytvořila předpokládané výstupy, měl však jen malý vliv na koordinaci 
zainteresovaných subjektů. Jeho postupy lze ještě zlepšovat a monitorování a hodnocení ještě 
nejsou plně rozpracovány. 

„Bêkou znamená v jazyce Středoafrické republiky sango naději,“ uvedla členka Evropského 
účetního dvora odpovědná za tuto zprávu Bettina Jakobsenová. „Velmi doufáme, že fond bude 
moci přispět k budování základů pro lepší budoucnost země.“ 

Aby se zlepšila koncepce a řízení fondu Bêkou i dalších svěřenských fondů EU, auditoři 
doporučují, aby Evropská komise vypracovala další pokyny pro výběr nástroje pomoci a pro 
analýzy potřeb, aby bylo možno rozsah působnosti svěřenských fondů vymezit. Komise by také 
měla zlepšit koordinaci dárců, výběrová řízení a měření výkonnosti. 

Poznámky pro redaktory 

Svěřenský fond je fond založený ke konkrétnímu rozvojovému účelu s finančními příspěvky od 
jednoho či více dárců a často se zřizuje jako reakce na krize, jako jsou přírodní pohromy nebo 
konflikty. Od roku 2013 má Komise možnost zřizovat „svěřenské fondy Unie pro vnější akce“ pro 
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akce v případě mimořádných událostí, akce po odeznění mimořádných událostí a pro tematicky 
zaměřené akce. 

Středoafrická republika je jednou z nejméně rozvinutých a nejchudších zemí na světě a v indexu 
lidského rozvoje UNDP jí v roce 2016 patřilo poslední místo, přestože má významná ložiska 
nerostných surovin a další zdroje, jako jsou rezervy uranu, ropy, zlata, diamantů, kobaltu, dřeva a 
hydroelektrické energie. Jejích 4,5 milionu obyvatel žije na rozsáhlém území o rozloze 
623 000 km2 (přibližně velikosti Francie a Belgie dohromady). Od získání nezávislosti v roce 1960 
trpí země konflikty, špatnou správou, vysokou mírou chudoby a nerovností a nedostatkem 
investic ze soukromého sektoru. Většina obyvatel se nyní nachází v nejisté situaci a více než její 
polovina potřebuje humanitární pomoc. V zemi je přibližně 450 000 vnitřně vysídlených osob a 
podobné množství uprchlo do sousedních zemí. 

Zvláštní zpráva č. 11/2017: „Svěřenský fond EU Bêkou pro Středoafrickou republiku: navzdory 
určitým nedostatkům nadějný začátek“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) 
ve 23 jazycích EU. 

 


