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EU:n tarkastajat: Keski-Afrikan tasavallassa toimiva erityisrahasto 
on myönteinen askel 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tuoreessa kertomuksessa todetaan, että Afrikkaan 
perustettua ensimmäistä EU:n erityisrahastoa voidaan pitää myönteisenä askeleena. EU:n 
Bêkou-erityisrahastolla Keski-Afrikan tasavallassa on saatu houkuteltua tukea, ja useimmissa 
sen hankkeissa tuotostavoitteet on saavutettu, vaikkakin uusia rahoittajia on löytynyt vain 
vähän. Tarkastajat toteavat, että rahasto on myös lisännyt EU:n näkyvyyttä alueella. 

Heinäkuussa 2014 käyttöön otettu Bêkou-rahasto oli ensimmäinen Euroopan komission 
hallinnoima EU:n erityisrahasto. Rahoittajia ovat EU, Ranska, Saksa, Alankomaat, Italia ja Sveitsi. 
Ne ovat luvanneet osoittaa Keski-Afrikan tasavallalle yhteensä 146 miljoonaa euroa tukea kriisistä 
selviytymiseen ja jälleenrakentamiseen. 

Tarkastajat arvioivat, oliko erityisrahaston perustaminen aiheellista, miten hyvin sitä hallinnoitiin 
ja onko se tähän mennessä saavuttanut tavoitteensa. He havaitsivat, että rahaston 
perustamispäätös ja rakenne olivat asianmukaiset, vaikka rahoitusvälinettä ei ollut valittu 
virallisen arvioinnin perusteella eikä tarpeita ollut arvioitu kattavasti. Tarkastajat toteavat, että 
kaikkia rahaston hallinnointimahdollisuuksia ei ole vielä hyödynnetty täysimääräisesti. Se on 
saanut houkuteltua tukea, ja useimmissa hankkeissa tuotostavoitteet on saavutettu, mutta sillä 
on ollut vähän vaikutusta sidosryhmien väliseen koordinointiin. Sen menettelyjä voitaisiin 
parantaa ja sen seuranta- ja arviointimekanismeja ei ole vielä kehitetty täysin valmiiksi. 

"Bêkou tarkoittaa “toivoa” Keski-Afrikan tasavallassa puhutulla sangon kielellä", toteaa 
kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Bettina Jakobsen. 
"Toivomme todellakin, että rahaston avulla maalle luodaan paremman tulevaisuuden perusta." 

Tarkastajat suosittavat, että Bêkou-rahaston ja muiden EU:n erityisrahastojen rakenteen ja 
hallinnoinnin parantamista edesautetaan siten, että Euroopan komissio laatii lisää ohjeistusta 
tukivälineen valintaa ja erityisrahastojen toiminta-alan määrittämiseen tarvittavia 
tarveanalyyseja varten. Komission olisi myös parannettava rahoittajien koordinointia, 
valintamenettelyjä ja tuloksellisuuden mittaamista. 
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Toimittajille tiedoksi 

Erityisrahasto perustetaan usein tiettyä kehitystavoitetta varten yhdeltä tai useammalta 
rahoittajalta saaduilla rahoitusosuuksilla kriisitilanteissa, esim. luonnonkriisien tai konfliktien 
yhteydessä. Euroopan komissio on vuodesta 2013 alkaen voinut perustaa 'ulkoisia toimia 
koskevia unionin erityisrahastoja' hätätoimia, hätätilaa seuraavia toimia ja aihekohtaisia toimia 
varten. 

Keski-Afrikan tasavalta on yksi maailman vähiten kehittyneistä ja köyhimmistä maista, ja vuonna 
2016 se oli UNDP:n inhimillisen kehityksen indeksissä viimeisellä sijalla. Tilanne on tämä, vaikka 
sillä on huomattavia mineraaliesiintymiä ja muita varoja, joita ovat mm. uraaniesiintymät, 
raakaöljy, kulta, timantit, koboltti, puutavara ja vesivoima. Sen 4,5 miljoonainen väestö on 
levittäytynyt valtavalle 623 000 neliökilometrin alueelle (joka on suurin piirtein Ranskan ja 
Belgian yhdessä muodostaman alueen kokoinen). Keski-Afrikan tasavalta itsenäistyi vuonna 1960. 
Siitä alkaen maassa on ollut konflikteja, huonoa hallintoa, suurta köyhyyttä ja epätasa-arvoa sekä 
pulaa yksityisen sektorin investoinneista. Tilanne on tällä hetkellä vaikea, ja yli puolet väestöstä 
tarvitsee humanitaarista apua. Noin 450 000 ihmistä on joutunut siirtymään kotimaansa sisällä ja 
vastaava määrä ihmisiä on paennut naapurimaihin. 

Erityiskertomus nro 11/2017: "EU:n Bêkou-erityisrahasto Keski-Afrikan tasavallassa: tietyistä 
puutteista huolimatta lupaava alku" on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla 
(eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä. 

 


