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Revizorji EU: Skrbniški sklad za Srednjeafriško republiko je 
pozitiven dosežek 

Prvi skrbniški sklad EU, vzpostavljen v Afriki, lahko šteje za „pozitiven dosežek”, je v svojem 
novem poročilu zapisalo Evropsko računsko sodišče. Skrbniški sklad EU Bêkou za Srednjeafriško 
republiko je zbral pomoč in večina njegovih projektov je prinesla pričakovane izložke, kljub 
temu pa je privabil le malo dodatnih donatorjev. Po mnenju revizorjev je sklad prav tako 
povečal prepoznavnost EU v regiji. 

Skrbniški sklad Bêkou, ustanovljen julija 2014, je bil prvi skrbniški sklad v upravljanju Evropske 
komisije. Njegovi donatorji so EU, Francija, Nemčija, Nizozemska, Italija in Švica, ki so zagotovile 
skupaj 146 milijonov EUR za podporo Srednjeafriški republiki pri premagovanju krize in obnovi. 

Revizorji so ocenili, ali je bila ustanovitev sklada utemeljena, kako dobro je bil sklad upravljan in 
ali je izpolnjeval svoje cilje. Ugotovili so, da sta bili odločitev o ustanovitvi skrbniškega sklada 
Bêkou in njegova zasnova v danih okoliščinah ustrezni, čeprav formalna ocena o izbiri 
instrumenta financiranja in celovita analiza potreb nista bili opravljeni. Po mnenju revizorjev 
potencial pri upravljanju sklada še ni bil v celoti izkoriščen. Čeprav je zbral pomoč in je večina 
njegovih projektov prinesla pričakovane izložke, ni imel velikega vpliva na usklajevanje med 
deležniki. Postopke sklada bi bilo mogoče izboljšati, mehanizmi za spremljanje in vrednotenje 
sklada pa še niso popolnoma izoblikovani. 

„Bêkou v jeziku Srednjeafriške republike sango pomeni upanje,” je dejala Bettina Jakobsen, 
članica Evropskega računskega sodišča, pristojna za poročilo. „Resnično upamo, da bo sklad 
prispeval k postavitvi temeljev za boljšo prihodnost te države.” 

Za izboljšanje zasnove in upravljanja skrbniškega sklada Bêkou in drugih skrbniških skladov EU so 
revizorji Evropski komisiji izrekli priporočilo, naj pripravi nadaljnje smernice za izbiro instrumenta 
financiranja in za analizo potreb, da bi opredelila obseg skrbniških skladov. Revizorji Komisiji 
priporočajo tudi, naj izboljša usklajevanje med donatorji, izbirne postopke in merjenje smotrnosti 
poslovanja. 
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Pojasnila za urednike 

Skrbniški sklad se vzpostavi za specifičen razvojni cilj, pogosto kot odziv na krize, kot so naravne 
katastrofe ali konflikti. Finančne prispevke vanj namenja eden ali več donatorjev. Od leta 2013 
ima EU možnost, da vzpostavi skrbniške sklade Unije za zunanje delovanje za ukrepe v izrednih 
razmerah ali po njih ali tematske ukrepe. 

Srednjeafriška republika je ena najmanj razvitih in najrevnejših držav na svetu in je bila na 
indeksu človekovega razvoja UNDP za leto 2016 uvrščena na zadnje mesto, kljub temu da ima 
pomembna nahajališča mineralnih surovin in druge vire, kot so rezerve urana, surova nafta, zlato, 
diamanti, kobalt, les in vodna energija. Država ima 4,5 milijona prebivalcev, ki so naseljeni po 
obsežnem ozemlju, velikem 623 000 km² (približno toliko kot Francija in Belgija skupaj). Vse od 
razglasitve neodvisnosti leta 1960 se država srečuje s konflikti, slabim upravljanjem, visoko 
stopnjo revščine in neenakosti ter pomanjkanjem naložb iz zasebnega sektorja. Trenutno stanje v 
državi je negotovo, več kot polovica prebivalcev pa potrebuje humanitarno pomoč. Približno 
450 000 ljudi je notranje razseljenih, podobno število pa jih je prebežalo v sosednje države. 

Posebno poročilo št. 11/2017 – Skrbniški sklad EU Bêkou za Srednjeafriško republiko: kljub 
nekaterim pomanjkljivostim obetajoč začetek – je na voljo na spletišču Evropskega računskega 
sodišča eca.europa.eu v 23 jezikih EU. 

 


