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Summary

Since January 2013, the Financial Regulation governing the EU budget has allowed the 
European Commission to create and administer European Union trust funds for external 
actions. These are multi-donor trust funds for emergency, post-emergency or thematic actions. 

The European Union Emergency trust fund for stability and addressing root causes of 
irregular migration and displaced persons in Africa (the ‘EUTF for Africa’) is aimed at 
fostering stability and helping to better manage migration by addressing the root causes of 
destabilisation, forced displacement and irregular migration. It was agreed at the Valletta 
Summit on Migration in November 2015. It supports activities in 26 countries across three 
regions of Africa (referred to as ‘windows’): the Sahel and Lake Chad, the Horn of Africa and 
North of Africa and currently pools €4.1 billion.

The Court examined whether the EUTF for Africa is well designed and well implemented. 

The Court concluded that the EUTF for Africa is a flexible tool for providing assistance in 
areas such as food, education, health, security and sustainable development, but considering 
the unprecedented challenges that it faces, its design should have been more focused. 
Compared to traditional instruments, the EUTF for Africa was faster in launching projects. It 
has, overall, managed to speed up the signing of contracts and making advance payments. 
However, projects faced similar challenges as traditional instruments that delay their 
implementation. 

The Court found that the objectives of the EUTF for Africa were too broad to efficiently steer 
action across the African regions and for measuring impact. This has allowed flexibility in 
terms of adapting the support to suit different and changing situations, but is less useful when 
it comes to steering action across the three windows and for measuring impact. 

The Commission has not comprehensively analysed the needs to be addressed by the trust 
fund, specify which crises the fund was meant to address nor define the means at its disposal, 
limiting its ability to demonstrate that the right priorities have been identified and that actions 
approved are the most relevant to address them. It was also found that the strategic guidance 
provided to the managers of the three windows has not been specific enough, and the pooling 
of resources and capacities of donors is not yet sufficiently effective. 

Concerning the implementation, the Court stated that the procedures for selecting projects 
varied between the windows and that the criteria for assessing project proposals were not 
sufficiently clear or documented. Furthermore, the comparative advantage of funding projects 
through the EUTF for Africa was not always well explained. 

While the EUTF for Africa has adopted a common monitoring system, it is not yet operational 
and the three windows use different systems for monitoring performance, the common system 
being not yet operational, this situation preventing a comprehensive overview of the results 
achieved by the EUTF for Africa as a whole. The Court reported that project objectives were 
often not SMART and indicators used for measuring project performance lacked baselines. 
The audited projects were at an early phase of implementation but had started to produce 
outputs. 
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The EUTF for Africa has contributed to the effort of decreasing the number of irregular 
migrants passing from Africa to Europe, but this contribution cannot be measured precisely. 

In the light of its findings, the Court recommends that the Commission should:

- improve the quality of the objectives of the EUTF for Africa, 

- revise the selection procedure for projects, 

- take measures to speed up implementation, 

- improve the monitoring of the EUTF for Africa.

Raportööri soovitused

Euroopa Parlament:

1. tunneb heameelt kontrollikoja eriaruande „ELi hädaolukorra usaldusfond Aafrika jaoks: 
paindlik, kuid piisavalt fookustamata“ üle ning esitab järgnevalt oma tähelepanekud ja 
soovitused; 

2. tunnistab, et liidu usaldusfondid on loodud selleks, et võtta vahendite puudumise korral 
kiireid poliitilisi meetmeid teatavates kriitilistes olukordades või suurte kriiside korral, 
näiteks rändekriis; tunnistab, et need tagavad ka paindlikkuse ja suutlikkuse reageerida 
kiiresti hädaolukorrale ning poliitilise nähtavuse eri allikatest pärit vajalike abisummade 
kasutuselevõtuks; 

3. tuletab siiski meelde, et selline vahend ei ole ELi eelarve osa ning tekitab läbipaistvuse 
ja aruandekohustusega seotud küsimusi ning Euroopa Parlamendi roll selle 
kontrollimisel on piiratud; peab kahetsusväärseks asjaolu, et Euroopa Parlament ei ole 
ELi usaldusfondi strateegianõukogus esindatud, kuigi märkimisväärne osa rahalistest 
vahenditest on pärit liidu eelarvest, ning kordab oma nõudmist, et eelarvepädevad 
institutsioonid kutsutaks strateegianõukogu tööst osa võtma;

4. tuletab meelde, et 73 % ELi Aafrika usaldusfondi rahalistest vahenditest on pärit 
Euroopa Arengufondist ja 20 % ELi eelarvest, sealhulgas humanitaar- ja arenguabi 
vahenditest ning naabruspoliitika ja siseküsimuste valdkonna vahenditest, ning 
ülejäänud 7 % moodustub liikmesriikide ja muude rahastajate rahalisest osalusest; 

5. on ülimalt mures asjaolu pärast, et suurem osa ELi usaldusfondi rahalistest vahenditest 
on pärit Euroopa Arengufondist, mis tähendab paratamatult seda, et arenguabi ei 
kasutata ELi partnerriikide arengukavade jaoks, vaid Euroopa Liidu rändepoliitika 
lühiajaliste eesmärkide saavutamiseks, mis on vastuolus Lissaboni lepingu ja abi 
tõhusust käsitleva Pariisi deklaratsiooniga;

6. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Arengufondi, liidu eelarve ja usaldusfondide muude 
rahastajate rahaliste vahendite koondamine ei tohiks kaasa tuua seda, et arengu- ja 
koostööpoliitikale eraldatud raha ei jõua tavapäraste toetusesaajateni või et neid fonde ei 
kasutata nende algeesmärkide saavutamiseks, st vaesuse kaotamiseks ja põhiõiguste 
edendamiseks; rõhutab jõuliselt, et ELi toimimise lepingu artikli 208 kohaselt peab ELi 
arengupoliitika põhieesmärk olema vaesuse vähendamine ja kaotamine; taunib sellega 
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seoses asjaolu, et kuigi ELi poolt kõnealusele ELi usaldusfondile antav rahaline toetus 
tuleb peamiselt ametliku arenguabi ressurssidest, ei keskendu ELi usaldusfond üksnes 
arengule suunatud eesmärkidele; 

7. rõhutab, et ELi usaldusfondi raames tuleb selgelt, läbipaistvalt ja edasiantavalt eristada 
ühelt poolt arengutegevuse rahastamist ning teiselt poolt rändehalduse ja piirikontrolliga 
seotud tegevuse ning kõigi muude tegevusalade rahastamist; rõhutab, et ametliku 
arenguabi lahjendamine nii, et äärmise vaesuse vastu võitlemiseks kasutatakse vähem 
rahalisi vahendeid, õõnestaks rahvusvahelises arengus tehtud olulisi edusamme ning 
ohustaks hiljuti vastu võetud kestliku arengu eesmärke;

8. peab kahetsusväärseks asjaolu, et seni on liikmesriikide rahaline osalus ELi 
usaldusfondis olnud liiga väike (93 % vs. liikmesriikide ja muude rahastajate 7 %) ja 
moodustanud üksnes väikese osa liidu rahalisest toetusest ning on seega ametlikult 
võetud kohustuse täitmisest kaugel; märgib, et teatavate liikmesriikide puhul on nende 
lubatud rahalise osaluse ja laekunud summade erinevus suurem kui 50 %; kinnitab, et 
lubatud rahalise osaluse teatav suurus tagab usaldusfondi nõukogus ja tegevkomiteedes 
hääleõiguse; nõuab tungivalt, et liikmesriigid täidaksid oma lubadused ning annaksid 
kiiremas korras liidu rahalisele toetusele vastava panuse, et võimaldada ELi 
usaldusfondi täieliku potentsiaali ärakasutamist, selle asemel et pakkuda 
strateegianõukogus hääleõiguse saamiseks vajalikku miinimumi;

9. peab kahetsusväärseks, et kontrollikoda ei ole neid eelarveaspekte arvesse võtnud, ning 
nõuab tungivalt, et kontrollikoda täiendaks praegust eriaruannet hindamisega, mille ta 
teeks eesmärgiga hinnata ELi Aafrika usaldusfondi rakendamise mõju ELi 
arengupoliitikale kõnealuses piirkonnas nii eelarve kui ka tulemuste seisukohast;

10. tunneb muret kriitika pärast, mida kodanikuühiskonna organisatsioonid on väljendanud 
nii ELi arengupoliitika kui ka konkreetselt ELi Aafrika usaldusfondi suhtes; on 
seisukohal, et kodanikuühiskonna organisatsioonide arvamusi ja nende koostatud 
uuringuid peavad arvesse võtma nii komisjon kui ka kontrollikoda;

11. tuletab meelde, et piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused, kodanikuühiskonna 
organisatsioonid ja valitsusvälised organisatsioonid on tulemusliku arengupoliitika 
puhul loomulikud partnerid ning et riigi ametiasutuste ja kohalike kogukondadega 
peetav pidev dialoog on ülimalt oluline ühiste strateegiate ja prioriteetide 
kindlaksmääramiseks ning selleks, et fondi rakendamisel saaks kasutada tõenduspõhist 
lähenemisviisi, eelkõige riikides, kus hea valitsemistava ja läbipaistvus ei näi olevat 
piisavalt tagatud; rõhutab, et kohalikud valitsusasutused, kohalik kodanikuühiskond, 
valitsusvälised organisatsioonid ja rahvusvahelised organisatsioonid peaksid olema ELi 
usaldusfondi kavandamise, rakendamise ja hindamise etappidesse aktiivselt kaasatud; 
nõuab tungivalt, et komisjon täpsustaks ja võtaks vastu kõikide kõnealuste 
sidusrühmadega ametiliku konsulteerimise menetlused ning rakendaks neid menetlusi, 
et tagada sidusrühmade tulemuslik osalemine tegevkomiteedes toimuvates aruteludes, 
lähtudes selgetest ja läbipaistvatest osalemiskriteeriumidest; 

12. tuletab meelde Euroopa Parlamendi tavapärast seisukohta, et komisjon peaks tagama, et 
iga usaldusfond, mis luuakse uue arenguvahendina, peab alati olema kooskõlas liidu 
üldise strateegia ja arengupoliitika eesmärkidega, eelkõige olles pühendatud 
destabiliseerimise, sundrände ja ebaseadusliku rände algpõhjustega tegelemisele, 
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edendades vastupanuvõimet, majanduslikke võimalusi, võrdseid võimalusi, julgeolekut 
ning inim- ja sotsiaalset arengut; 

13. tuletab meelde, et ELi usaldusfondi rahalisi vahendeid, mis on pärit arenguga seotud 
eelarveridadelt, ei tohi kasutada julgeolekumeetmeteks, millega seatakse ohtu rändajate 
õigused; tuletab meelde, et ELi arengukoostöö peamised eesmärgid peavad olema 
vaesuse kaotamine ja kestlik areng; rõhutab, et ELi usaldusfondi projektide 
programmitöö keskmes peavad olema inimõigused ja nendega tuleb toetada asjaomastes 
riikides inimõiguste tagamist; soovitab tungivalt edendada ELi usaldusfondi 
programmides soolist võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu suurendamist ning kõige 
haavatavamate isikute, sealhulgas laste ja puudega inimeste kaitsmist;

14. rõhutab asjaolu, et ELi usaldusfondiga loodud tulemuste selektiivsust, järelevalvet ja 
aruandekohustust tuleb suurendada ning et need peavad tuginema esialgsele vajaduste 
analüüsile; on arvamusel, et kõikehõlmava vajaduste analüüsi tegemise metoodika 
kasutuselevõtt koos riskihindamissüsteemiga on ülimalt oluline tõendamaks, et ELi 
usaldusfondi meetmete sekkumisala on asjakohane, osutamaks ka konkreetsetele 
lünkadele, mida see täidab, ning võimaluse korral illustreerimaks suhtelisi eeliseid, 
mida ELi usaldusfondi kavandatud meetmed muude abikanalitega võrreldes pakuvad;

15. on mures asjaolu pärast, et audiitorid leidsid näiteid projektidest, mis käsitlevad 
vajadusi, mis sarnanevad muude ELi vahendite omadega, ning et sellega kaasneb muus 
vormis antavate ELi toetuste dubleerimise oht; tunneb muret kõikide ELi usaldusfondi 
haldamises osalejate, eriti komisjoni rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraadi 
(DG DEVCO) ning humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadi (ECHO)) vahelise 
puuduliku koordineerimise pärast ning selliste selgete suuniste puudumise pärast, mis 
käsitlevad ELi usaldusfondi raames rahastamise tagamist eelkõige kodanikuühiskonna 
jaoks; tuletab meelde, et komisjon, Euroopa Parlament ja liikmesriigid peavad 
tõhustama üldiselt ELi usaldusfondi meetmete kavandamise ja rakendamise alast 
teabevahetust, pidades silmas võimalikke uusi usaldusfonde; 

16. tuletab meelde, et komisjon peab eriti hoolikalt tagama oma meetmete kooskõla ja 
koordineerimise piirkondlike arenguprogrammidega, et tagada põhitähelepanu 
pööramine arengule, mitte rändajate arvelt piirikontrollile ja julgeolekule; palub, et 
komisjon jätkaks samal põhjusel ja ka selleks, et maksimeerida ülemaailmse abi mõju ja 
tulemuslikkust, ELi usaldusfondi raames ÜROga tiheda dialoogi pidamist; 

17. tunneb muret ELi usaldusfondi tulemuslikkuse hindamiseks kasutatavate ebapiisavate 
erieesmärkide, ebaselgete näitajate ja nõrkade võrdlusaluste pärast; on seisukohal, et 
vältida tuleks paralleelseid järelevalve- ja juhtimissüsteeme ning et ELi Aafrika 
usaldusfondi jaoks tuleks välja töötada kogemustest õppimise protsess;

18. võtab teadmiseks, et 2018. aasta aprillis leppis ELi Aafrika usaldusfondi 
strateegianõukogu kokku, et Aafrika Sarve ning Saheli ja Tšaadi järve harude puhul 
keskendutakse kuuele prioriteetsele kriteeriumile, ning et Põhja-Aafrika haruga seoses 
kinnitas usaldusfondi nõukogu, et selles harus keskendutakse jätkuvalt neljale 
olemasolevale prioriteedile; märgib lisaks, et alates 2017. aasta juulist esitab komisjon 
Euroopa Arengufondi komiteele ettepanekuid, mis käsitlevad vahendite 
ümberpaigutamist ELi usaldusfondi, standardvormis; 
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19. tunneb heameelt asjaolu üle, et komisjon on tunnistanud ühise järelevalvesüsteemi 
edasise tõhustamise vajadust; tunneb heameelt kokku 41 ühise väljundnäitaja 
vastuvõtmise üle 2018. aasta teises kvartalis ning tehnilise abi kasutuselevõtu üle; 
märgib, et kolme rakendusharu raames tehakse tööd konkreetsete eesmärkide ja 
lähteolukorra paremaks kindlakstegemiseks projekti tasandil, sealhulgas teadusasutuste 
töö kaudu;

20. võtab teadmiseks, et komisjon loob ELi Aafrika usaldusfondi jaoks ühise 
järelevalvesüsteemi ning võtab seejuures eelkõige meetmeid, et lisada sellisel määral 
kui võimalik SMART-eesmärgid projekti loogilistesse raamistikesse ja veelgi 
parandada näitajate kvaliteeti; tunneb heameelt asjaolu üle, et uue programmi raames 
esitatud ettepanekus võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend 
(COM(2018)0460), on ette nähtud hindamist, aruandlust ja järelevalvet käsitlev erisäte 
(artikkel 31).


