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Η EUPOL Αφγανιστάν κατάφερε να εκπληρώσει αποτελεσματικά την εντολή της 
μόνον εν μέρει, δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ 

Σε έκθεση που δημοσίευσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) διαπιστώνεται ότι η 
αστυνομική αποστολή της ΕΕ στο Αφγανιστάν (EUPOL) έχει μόνον εν μέρει επιτύχει τον στόχο της να 
συνδράμει στη σύσταση μιας βιώσιμης και αποτελεσματικής μη στρατιωτικής αστυνομίας υπό την 
ευθύνη του Αφγανιστάν. Απουσία εκπαιδευμένης και πλήρως λειτουργικής αφγανικής αστυνομικής 
δύναμης και δεδομένων των υψηλών ποσοστών αναλφαβητισμού και της διάχυτης διαφθοράς στην 
αστυνομία και το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, η EUPOL κατάφερε να συνεισφέρει στην υλοποίηση 
μεταρρύθμισης στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και στην επαγγελματοποίηση της αστυνομίας της 
χώρας. Εντούτοις, οι συστημικές αδυναμίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στους τομείς της 
δικαιοσύνης και της αστυνομίας της χώρας θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα τόσο των 
αποτελεσμάτων που έχει επιτύχει η EUPOL, όσο και του τομέα της αστυνόμευσης στο Αφγανιστάν εν 
γένει, μετά την αποχώρηση της αποστολής η οποία θα πραγματοποιηθεί σταδιακά έως το τέλος του 
2016. 

«Μολονότι τα μικτά αποτελέσματα που εξασφάλισε η EUPOL μπορούν να δικαιολογηθούν εν μέρει από εξωτερικούς 
παράγοντες, όπως η έλλειψη ασφάλειας και η σχεδόν παντελής απουσία εκπαιδευμένης και λειτουργικής 
αστυνομικής δύναμης, υπεύθυνη για κάποιες άλλες αδυναμίες μπορεί να θεωρηθεί η ίδια η αποστολή. Το ΕΕΣ 
διατυπώνει μια σειρά συστάσεων, οι οποίες πέραν της εφαρμογής τους στην αποστολή, άπτονται και άλλων 
αποστολών στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους και της βιωσιμότητας των 
επιτυγχανόμενων αποτελεσμάτων,» σχολίασε ο κ. Hans Gustaf Wessberg, Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδιος για την 
έκθεση. 

Οι ελεγκτές της ΕΕ επισημαίνουν ότι η ΕΕ κατάφερε να εγκαταστήσει μια ευρωπαϊκή, μη στρατιωτική, αστυνομική 
αποστολή στο Αφγανιστάν, ένα ιδιαιτέρως επισφαλές περιβάλλον. Η εντολή της, η οποία συνίστατο στην παροχή 
συμβουλευτικών στρατηγικών υπηρεσιών στις υψηλότερες βαθμίδες των αστυνομικών δυνάμεων και στη δημιουργία 
συνδέσμων με το ευρύτερο κράτος δικαίου, λειτούργησε ως συνδετικός κρίκος που έλειπε μέχρι τότε με τις υπηρεσίες 
αστυνόμευσης και απονομής δικαιοσύνης της χώρας, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την προστιθέμενη αξία 
της ΕΕ. Ύστερα από μια δύσκολη αρχή, κατά την οποία η EUPOL αναπτύχθηκε μετ’ εμποδίων και υπέστη σημαντικούς 
περιορισμούς σε επίπεδο εφοδιασμού και προσωπικού, η αποστολή άρχισε σταδιακά να χαίρει αναγνώρισης από 
άλλους φορείς χάρη στην εμπειρογνωσία της και τη σημαντική συμβολή της στην εν εξελίξει μεταρρύθμιση του 
αστυνομικού τομέα της χώρας. 

Ωστόσο, η EUPOL δεν κατόρθωσε να επιτύχει τη σύγκλιση όλων των ευρωπαϊκών παραγόντων, όπως ήταν η αρχική 
της πρόθεση. Αυτό οφειλόταν εν μέρει στο περιορισμένο μέγεθος της αποστολής, καθώς επίσης και στον 
ανταγωνισμό με άλλες ευρωπαϊκές και διεθνείς προσπάθειες. Παρ' όλα αυτά, η EUPOL συνέβαλε σημαντικά στην 
προώθηση της συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ στην περιοχή, ενώ επιδίωξε να προαγάγει και τη διεθνή 
συνεργασία.  

http://www.eca.europa.eu/�


EL 

 
 
 

 

2 

Όσον αφορά τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, η EUPOL βοήθησε την αφγανική αστυνομία να κερδίσει την 
εμπιστοσύνη των πολιτών, προάγοντας την εφαρμογή των βασικών αρχών της μη στρατιωτικής αστυνόμευσης. 
Ωστόσο, η αστυνομία και το σύστημα απονομής δικαιοσύνης του Αφγανιστάν εξακολουθούν να πάσχουν από 
συστημικές αδυναμίες, όπως η ανεπαρκής θεσμική ανάπτυξη, το αναποτελεσματικό νομικό πλαίσιο και το 
περιορισμένο προσωπικό. Άλλοι παράγοντες, όπως η μη προσήκουσα άσκηση πολιτικής επιρροής, η διαφθορά και η 
εστίαση στην κατασταλτική αστυνόμευση, εξακολουθούν να παρεμποδίζουν τη θεσμική ανάπτυξη του τομέα της 
ποινικής δικαιοσύνης στο σύνολό του. Η σύνδεση της εθνικής αστυνομίας με τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης ήταν 
ένας από τους πλέον απαιτητικούς τομείς όσον αφορά την ικανότητα της ΕUPOL να εξασφαλίσει αποτελέσματα. Στο 
πλαίσιο του ελέγχου επισημάνθηκε επίσης ότι, λαμβανομένης υπόψη της εντολής της EUPOL, τα συστήματα 
αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων δεν ήταν τα ενδεδειγμένα, επειδή ήταν στοιχειώδη και δεν εστίαζαν επαρκώς 
στα αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία κατά το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου που κάλυψε ο έλεγχος.  

Η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου της EUPOL και του αφγανικού αστυνομικού τομέα εν γένει εξαρτάται 
από την προθυμία των αφγανικών αρχών να αναλάβουν την ευθύνη των υλοποιήσεων, από την κατάσταση από 
πλευράς ασφάλειας, καθώς και από τη χρηματοδότηση της ΕΕ και άλλων διεθνών ενδιαφερομένων μερών. 
Εξακολουθούν επίσης να υφίστανται κάποιες αμφιβολίες σχετικά με το πώς μπορεί η ΕΕ να αξιοποιήσει τα 
επιτεύγματα της EUPOL και το εάν η διάθεση των περιουσιακών στοιχείων της αποστολής θα αποδώσει τη μέγιστη 
αξία.  

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Οι ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζουν τις διαπιστώσεις 
επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού ή επί συγκεκριμένων διαχειριστικών 
ζητημάτων. Στην εν λόγω ειδική έκθεση (αριθ. 7/2015) με τίτλο «Αστυνομική αποστολή της ΕΕ στο 
Αφγανιστάν: μικτά αποτελέσματα» αξιολογείται κατά πόσον η EUPOL Αφγανιστάν έφερε αποτελεσματικά εις 
πέρας την εντολή της. 

Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στην εξέταση του κατά πόσον ο σχεδιασμός και ο συντονισμός της EUPOL ήταν 
ικανοποιητικοί, κατά πόσον αυτή είχε λάβει επαρκή επιχειρησιακή υποστήριξη και καθοδήγηση, εάν συνέβαλε 
στην πρόοδο της αφγανικής Εθνικής Αστυνομίας και, τέλος, κατά πόσον προετοιμάστηκε καταλλήλως η 
σταδιακή αποχώρησή της. Ο έλεγχος κάλυψε την περίοδο από την έναρξη λειτουργίας της EUPOL έως το τέλος 
του 2014, με ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητές της μετά το 2012. 

Κατόπιν της ανατροπής του καθεστώτος των Ταλιμπάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα κράτη μέλη της 
ανέλαβαν τη δέσμευση να στηρίξουν την κυβέρνηση του Αφγανιστάν στην προσπάθεια να δημιουργήσει ένα 
ισχυρότερο πλαίσιο κράτους δικαίου στη χώρα. Η αστυνομική αποστολή της ΕΕ στο Αφγανιστάν (EUPOL) είναι 
μια μη στρατιωτική αποστολή, η οποία αναπτύχθηκε το 2007 στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και 
Άμυνας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ.  

Οι δραστηριότητες της EUPOL Αφγανιστάν διενεργούνται κυρίως από εμπειρογνώμονες αποσπασμένους από 
τα κράτη μέλη της ΕΕ, ειδικούς σε θέματα αστυνόμευσης και κράτους δικαίου, καθώς και από διεθνείς 
συμβασιούχους εμπειρογνώμονες και τοπικούς υπαλλήλους. Το έργο της αποστολής συνίσταται στην 
επιμόρφωση και την καθοδήγηση, την παροχή συμβουλών και την παρακολούθηση της ανώτατης ηγεσίας των 
σχετικών θεσμικών οργάνων του Αφγανιστάν. Για την εκτέλεση της εντολής της, η EUPOL Αφγανιστάν εργάζεται 
γύρω από τρεις επιχειρησιακούς άξονες: προώθηση της θεσμικής μεταρρύθμισης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
επαγγελματοποίηση της Εθνικής Αστυνομίας και σύνδεση της Εθνικής Αστυνομίας με το ευρύτερο σύστημα 
απονομής δικαιοσύνης. Κατά τον χρόνο του ελέγχου, στα τέλη του 2014, η EUPOL διενεργούσε επιχειρήσεις 
στην Καμπούλ, την Herat και το Mazar-e Sharif.  

Το συνολικό κόστος της EUPOL για την περίοδο από τον Μάιο του 2007 έως τον Δεκέμβριο του 2014 ανήλθε σε 
περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι δαπάνες σε σχέση με τη ασφάλεια αντιστοιχούσαν σχεδόν στο ένα 
τρίτο του συνόλου. Στο τέλος του 2014, η ΕΕ είχε αναπτύξει συνολικά 32 αποστολές στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, 16 
από τις οποίες είχαν περατωθεί και αποχωρήσει, ενώ 16 βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη. 
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Συστάσεις  

Οι ελεγκτές της ΕΕ συνιστούν τα εξής: 

• Η ΕΥΕΔ οφείλει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι μελλοντικές 
αποστολές στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ θα διαθέτουν επαρκείς υλικοτεχνικούς, τεχνικούς και ανθρώπινους 
πόρους, ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν με τη συνολική επιτρεπόμενη δυναμικότητά τους. 

• Η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξουν λειτουργίες στήριξης προκειμένου να βοηθήσουν την 
ταχεία, αποτελεσματική και συνεκτική ανάπτυξη των αποστολών της ΚΠΑΑ. 

• Η ΕΥΕΔ και οι αποστολές της ΚΠΑΑ πρέπει να συνεργαστούν για να βελτιώσουν περαιτέρω την 
αποτελεσματικότητα κάθε δραστηριότητας. 

• Προκειμένου να βελτιωθεί η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων των αποστολών της ΚΠΑΑ, η ΕΥΕΔ 
πρέπει να διασφαλίζει τον συνυπολογισμό ζητημάτων βιωσιμότητας στον επιχειρησιακό σχεδιασμό 
όλων των δραστηριοτήτων μιας αποστολής, μέσω της συστηματικής αξιολόγησης των τοπικών 
αναγκών, καθώς και των δυνατοτήτων βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων. 

• Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ πρέπει να διασφαλίζουν την ομαλή έκβαση της σταδιακής αποχώρησης και της 
εκκαθάρισης των συναφών στοιχείων ενεργητικού των αποστολών της ΚΠΑΑ. 

Για λεπτομερέστερες παρατηρήσεις και συστάσεις, μπορείτε να ανατρέξετε στο πλήρες κείμενο της 
έκθεσης στον ιστότοπο www.eca.europa.eu 

 


