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Trasta fonds Centrālāfrikas Republikai ir “pozitīvs sasniegums”, 
atzīst ES revidenti 

Saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātas jaunāko ziņojumu pirmais ES trasta fonds, kas darbojas 
Āfrikā, ir vērtējams kā pozitīvs sasniegums. ES trasta fonds Centrālāfrikas Republikas atbalstam 
“Bêkou” ir piesaistījis palīdzību, un lielākā daļa tā finansēto projektu ir devusi gaidītos tiešos 
rezultātus, lai gan papildus ir nākuši klāt tikai nedaudzi līdzekļu devēji. Revidenti piezīmē, ka 
fonds nodrošina arī pastiprinātu ES pamanāmību reģionā. 

2014. gada jūlijā izveidotais trasta fonds “Bêkou” bija pirmais šāda veida fonds, ko pārvalda 
Eiropas Komisija. Līdzekļu devēji – ES, Francija, Vācija, Nīderlande, Itālija un Šveice – ir 
apņēmušies tajā iemaksāt kopumā 146 miljonus EUR, lai sniegtu atbalstu Centrālāfrikas 
Republikai krīzes pārvarēšanā un valsts atjaunošanā. 

Revidenti vērtēja, vai fonda izveide bija pamatota, cik labi tas tika pārvaldīts un vai tas ir 
sasniedzis izvirzītos mērķus. Revidenti konstatēja, ka fonda izveide un koncepcija bija piemērotas, 
lai gan nebija ne formāla novērtējuma par to, kādu finansēšanas mehānismu izvēlēties, ne 
visaptverošas vajadzību analīzes. Revidenti norāda, ka tā pārvaldība vēl nav pilnībā īstenojusi savu 
potenciālu. Lai gan fonds ir piesaistījis palīdzību un lielākā daļa projektu ir sasniegusi gaidītos 
tiešos rezultātus, tam ir bijusi tikai ierobežota ietekme uz ieinteresēto personu koordinēšanu. Tā 
procedūras ir iespējams uzlabot, un vēl nav pilnībā izstrādāta tā uzraudzība un novērtēšana. 

“Centrālāfrikas Republikā runātajā sangu valodā “bêkou” nozīmē “cerība”,” sacīja par šo 
ziņojumu atbildīgā Eiropas Revīzijas palātas locekle Bettina Jakobsen. “Mēs ļoti ceram, ka fonds 
var sniegt ieguldījumu, lai veidotos pamats labākai nākotnei šajā valstī.” 

Lai palīdzētu uzlabot gan trasta fonda “Bêkou”, gan citu ES trasta fondu koncepciju un pārvaldību, 
revidenti iesaka Eiropas Komisijai izstrādāt turpmākus norādījumus attiecībā uz palīdzības 
sniegšanas mehānisma izvēli un vajadzību analīzi nolūkā noteikt trasta fondu darbības jomas. 
Komisijai ir jāuzlabo arī līdzekļu devēju koordinācija, atlases procedūras un darbības rezultātu 
mērīšana. 
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Piezīmes izdevējiem 

Trasta fonds ir fonds, kurš izveidots konkrētiem attīstības mērķiem un kuru finansē viens vai 
vairāki līdzekļu devēji; šādu fondu bieži vien izveido, lai reaģētu uz krīzēm, ko izraisījušas dabas 
katastrofas vai konflikti. Kopš 2013. gada Eiropas Komisija var veidot Savienības ieguldījumu 
[trasta] fondus ārējām darbībām, lai reaģētu uz ārkārtas situācijām, pārvarētu ārkārtas situāciju 
sekas un īstenotu tematiskas darbības. 

Centrālāfrikas Republika ir viena no pasaules mazattīstītākajām un nabadzīgākajām valstīm un 
ANO Attīstības programmas tautas attīstības indeksā 2016. gadā atrodas pēdējā vietā, lai gan tai 
ir nozīmīgas minerālu iegulas un citi resursi – urāna rezerves, jēlnafta, zelts, dimanti, kobalts, 
kokmateriāli un hidroenerģijas resursi. To apdzīvo 4,5 miljoni cilvēku, un valsts aizņem plašu 
teritoriju – 623 000 km2 (aptuveni tikpat, cik Francija un Beļģija kopā). Kopš neatkarības 
atgūšanas 1960. gadā valsts ir piedzīvojusi konfliktus, tā tiek slikti pārvaldīta, tajā ir augsts 
nabadzības līmenis, valda nevienlīdzība un trūkst privātā sektora ieguldījumu. Pašlaik stāvoklis ir 
nestabils, un vairāk nekā pusei iedzīvotāju ir nepieciešama humānā palīdzība. Aptuveni 
450 000 personas ir pārvietotas iekšzemē, un apmēram tikpat ir aizbēgušas uz kaimiņvalstīm. 

Īpašais ziņojums Nr. 11/2017 “ES trasta fonds Centrālāfrikas Republikas atbalstam “Bêkou”: cerīgs 
sākums par spīti dažām nepilnībām” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) 23 ES 
valodās. 

 


