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Úplné znenie správy je uverejnené na webovej stránke www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – hovorca T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – tlačový tajomník T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

Tlačová správa 
Luxemburg 31. augusta 2017 

 
 

Trustový fond pre Stredoafrickú republiku zabezpečil „pozitívne 
výsledky“, konštatujú audítori EÚ 

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov možno konštatovať, že vďaka úplne prvému 
trustovému fondu EÚ zriadenému v Afrike sa dosiahli „pozitívne výsledky“. Trustový fond EÚ 
Bêkou pre Stredoafrickú republiku prilákal pomoc a v rámci väčšiny jeho projektov sa dosiahli 
očakávané výstupy, no pritiahol len zopár dodatočných darcov. Audítori tiež tvrdia, že fond 
Úniu v regióne lepšie zviditeľňuje. 

Fond Bêkou, zriadený v júli 2014, bol prvým svojho druhu, ktorý spravovala Európska komisia. 
Prispievajú doňho EÚ, Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Taliansko a Švajčiarsko, ktoré spolu 
prisľúbili 146 mil. EUR na podporu pri prekonávaní krízy v Stredoafrickej republike a obnove 
krajiny. 

Audítori posudzovali, či bolo odôvodnené zriadenie fondu, nakoľko dobre je spravovaný a či zatiaľ 
dosahuje svoje ciele. Zistili, že rozhodnutie zriadiť fond i jeho koncepcia boli vhodné, a to 
i napriek tomu, že im nepredchádzalo formálne posúdenie voľby nástroja financovania 
ani komplexná analýza potrieb. Podľa audítorov správa fondu zatiaľ nesplnila svoj potenciál. Fond 
síce pritiahol pomoc a v rámci väčšiny projektov sa dosiahli očakávané výstupy, no na koordináciu 
zainteresovaných strán mal len obmedzený vplyv. Jeho postupy sa dajú ešte zlepšiť 
a monitorovanie a hodnotenie nie sú zatiaľ úplne dopracované. 

„Bêkou znamená nádej v jazyku sango, ktorým sa hovorí v Stredoafrickej republike,“ uviedla 
Bettina Jakobsen, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za túto správu. „My dúfame, 
že fond prispeje k vybudovaniu základov lepšej budúcnosti pre krajinu.“ 

Na pomoc pri zlepšovaní koncepcie a správy fondu Bêkou i ostatných trustových fondov EÚ 
audítori odporúčajú, aby Európska komisia vypracovala ďalšie usmernenia k voľbe nástroja 
poskytovania pomoci a k analýzam potrieb s cieľom vymedziť záber trustových fondov. Komisia 
by mala tiež zlepšiť koordináciu darcov, výberové postupy a meranie výkonnosti. 

Poznámky pre redaktorov 

Trustový fond je fond vytvorený na špecifický rozvojový účel s finančnými príspevkami 

http://www.eca.europa.eu/�


SK 

 
 
 

 

2 

od jedného alebo viacerých darcov, často zriadený v reakcii na krízy, ako sú prírodné katastrofy 
alebo konflikty. Európska komisia má od roku 2013 možnosť zriadiť „trustové fondy Únie 
pre vonkajšiu akciu“ v prípade núdzových situácií, po ich prekonaní alebo v súvislosti 
s tematickými opatreniami. 

Stredoafrická republika je jedna z najmenej rozvinutých a najchudobnejších krajín na svete 
a na indexe ľudského rozvoja UNDP sa v roku 2016 nachádzala na poslednom mieste, a to 
i napriek tomu, že má značné ložiská nerastných surovín a iných zdrojov, ako sú zásoby uránu, 
ropy, zlata, diamantov, kobaltu, dreva a vodnej energie. Jej 4,5 milióna obyvateľov žije 
na rozľahlom území s rozlohou 623 000 km2 (približná rozloha Francúzska a Belgicka spolu). 
Od získania nezávislosti v roku 1960 krajina zažíva konflikty, slabú správu vecí verejných, je tam 
rozšírená chudoba a nerovnosť a chýbajú investície zo súkromného sektora. Terajšia situácia je 
neistá a viac než polovica obyvateľstva potrebuje humanitárnu pomoc. Približne 450 000 ľudí je 
vysídlených v rámci krajiny a podobný počet unikol do susedných krajín. 

Osobitná správa č. 11/2017: „Trustový fond EÚ Bêkou pre Stredoafrickú republiku: nádejný 
začiatok napriek určitým nedostatkom“ je k dispozícii v 23 jazykoch EÚ na webovej stránke Dvora 
audítorov (eca.europa.eu). 

 


