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Az uniós számvevők szerint az EUPOL Afghanistan részben eredményesen 
teljesítette megbízatását 

Ma közzétett jelentésében az Európai Számvevőszék megállapítja, hogy az EU afganisztáni rendfenntartó 
missziója (EUPOL) részben elérte azt a célját, hogy segítsen létrehozni egy afgán vezetésű, fenntartható 
és eredményes polgári rendőrséget. Az EUPOL sikeresen működött közre a Belügyminisztérium 
reformjában és az ország rendőrségének szakmai fejlesztésében, mindezt képzett és teljes mértékben 
működőképes afgán rendőrség hiányában, a széles körű írástudatlanság dacára, az afgán rendőrségben 
és igazságügyi rendszerben burjánzó korrupció ellenére. A misszió 2016 végi fokozatos megszüntetését 
követően azonban az ország igazságügyének és rendőrségének nem szűnő rendszerszintű hiányosságai 
veszélyeztetni fogják az EUPOL hátrahagyott eredményeit, illetve általában az afgán rendfenntartási 
ágazatot. 

„Igaz, hogy az EUPOL vegyes eredményei mögött olyan külső tényezők is állnak, mint a biztonság hiánya, illetve a 
képzett és működőképes rendőrség szinte teljes hiánya, más hiányosságok azonban magának a missziónak tudhatók 
be. A Számvevőszék az eredményesség és a végeredmények fenntarthatóságának javítására több olyan ajánlást tesz, 
amelyek nemcsak az EUPOL Afghanistan, hanem más KBVP-missziók esetében is alkalmazhatóak”, nyilatkozta Hans 
Gustaf Wessberg, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. 

A Számvevőszék nyugtázza, hogy az Unió képes volt Afganisztánban, igen bizonytalan környezetben európai polgári 
rendfenntartó missziót felállítani. A misszió megbízatása arra szólt, hogy nyújtson stratégiai tanácsadást a rendőrségi 
hierarchia magasabb szintjein és teremtsen kapcsolódásokat a tágabb értelemben vett jogállamisághoz. Ezek az 
építőkövek addig hiányoztak az ország rendőrségéből és igazságügyéből, így elmondható, hogy uniós többletérték 
keletkezett. Az EUPOL nehézkes telepítése, a kezdeti jelentős logisztikai és toborzási gondokat követően a misszió – 
szakértelmének és az afgán rendőrség reformjához való hozzájárulásának hála – egyre nagyobb elismerést vívott ki. 

Nem sikerült azonban az EUPOL-nak az eredeti szándék szerint valamennyi európai szereplőt egy közös keretben 
egyesítenie. Ezt részben a misszió kis mérete okozta, részben viszont más európai és nemzetközi tevékenységek 
konkurenciája is. Ennek dacára az EUPOL javította az uniós tagállamokkal folyó helyszíni együttműködést, és a 
nemzetközi együttműködés előmozdítására törekedett. 

Ami az eredményeket illeti: az EUPOL támogatta a polgári rendfenntartás alapelveinek bevezetését, segítve az afgán 
rendőrséget a lakosság bizalmának elnyerésében. Az afgán rendfenntartást és igazságszolgáltatást azonban továbbra is 
rendszerszintű hiányosságok gyengítik, többek között a nem megfelelő intézményi fejlettség, a hatástalan jogi keret, 
illetve a munkaerő képességeinek korlátai. A büntető igazságszolgáltatási ágazat egészének további intézményi 
fejlődését továbbra is hátráltatják más olyan tényezők is, mint a politikai befolyásolás, a korrupció, és az, hogy a 
felkelők elleni rendfenntartásra kerül a hangsúly. Az EUPOL számára az eredmények felmutatása szempontjából az volt 
a legnehezebb, hogy bekapcsolja a nemzeti rendőrséget az igazságügyi reformba. Ellenőrzésünk azt is megállapította, 
hogy az EUPOL értékelési és beszámolási rendszerei nem feleltek meg a misszió megbízatásának, mert túl alapszintűek 
voltak, és az ellenőrzött időszak java részében nem összpontosítottak kellően az eredményekre és a keletkező 
többletértékre. 

http://www.eca.europa.eu/�


HU  
 

 

2 

Az EUPOL – és általában az afgán rendfenntartás eredményeinek – fenntarthatósága nagyrészt a biztonsági helyzetnek, 
az EU és más nemzetközi érdekelt felek finanszírozásának, valamint annak lesz a függvénye, hogy az afgán hatóságok 
hajlandók-e az eredményeket sajátjuknak tekinteni. Továbbra is aggályos, hogy az EU miként tud építeni az EUPOL 
eredményeire, és hogy maximális érték nyerhető-e ki a misszió jelentős eszközeinek átadásából. 

A szerkesztők figyelmébe 

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós 
költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések 
eredményeiről számolnak be. Az „Uniós rendfenntartó misszió Afganisztánban: vegyes eredmények” című 
7/2015. sz. különjelentés azt értékeli, hogy az EUPOL Afghanistan eredményesen teljesítette-e megbízatását. 

Az ellenőrzés arra összpontosított, hogy az EUPOL tervezése és koordinálása megfelelő volt-e; megfelelő operatív 
támogatást és útmutatást kapott-e; hozzájárult-e az afgán nemzeti rendőrség fejlődéséhez, végül pedig arra, 
hogy fokozatos megszüntetését megfelelően előkészítették-e. Az ellenőrzés az EUPOL elindításától a 2014 végéig 
tartó időszakot ölelte fel, különösen az EUPOL 2012 utáni tevékenységeit. 

A tálib rendszer megdöntését követően az Unió és tagállamai elkötelezték magukat amellett, hogy támogatják az 
afgán kormányt egy erősebb országos jogállami keret megteremtésében. Az afganisztáni uniós rendfenntartó 
misszió (EUPOL) az EU közös biztonság- és védelempolitikája (KBVP) keretében 2007-ben létrehozott polgári 
misszió. 

Az EUPOL Afghanistan tevékenységeiben elsősorban az uniós tagállamokból kiküldött nemzeti rendfenntartási és 
jogállamisági szakértők, valamint szerződéses nemzetközi szakértők és helyi munkatársak működnek közre. A 
misszió munkájának lényege a képzés és az érintett afgán intézmények felső vezetőinek nyújtott mentorálás 
(útmutatás) és tanácsadás, illetve monitoring. Az EUPOL Afghanistan a következő három műveleti területen 
hajtja végre megbízatását: a Belügyminisztérium intézményi reformjának előmozdítása, a nemzeti rendőrség 
szakmai fejlesztése, és az utóbbi bekapcsolása a szélesebb igazságszolgáltatási rendszerbe. A 2014 végén tartott 
ellenőrzés idején az EUPOL Kabulban, Heratban és Mazar-e Sharifban folytatott műveleteket. 

Az EUPOL összes költsége a 2007 májusától 2014 decemberéig tartó időszakban megközelítette a 400 millió 
eurót. Ennek csaknem egyharmadát a biztonsági vonatkozású költségek teszik ki. 2014 végéig az Unió összesen 
32 KBVP-missziót küldött ki, amelyből 16-ot már befejeztek és felszámoltak, 16 pedig továbbra is működött. 

Ajánlások  

Az Európai Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi: 

• Az EKSZ igyekezzék a tagállamokkal karöltve biztosítani, hogy a jövőbeni KBVP-missziók elégséges 
logisztikai, technikai és emberi erőforrásban részesülve olyan kapacitással tudjanak működni, amely 
közel jár a teljes engedélyezett kapacitáshoz. 

• Az EKSZ és a Bizottság dolgozzon ki támogató funkciókat a KBVP-missziók gyors, hatékony és egységes 
telepítésének segítésére. 

• Az EKSZ és a KBVP-missziók törekedjenek együtt az egyes tevékenységek eredményességének további 
javítására: 

• A KBVP-missziók eredményei fenntarthatóságának javítása érdekében az EKSZ biztosítsa, hogy a 
fenntarthatósági szempontokat a helyi szükségletek és az eredmények fenntartására való képesség 
módszeres felmérése révén beépítsék valamennyi missziós tevékenység operatív tervezésébe. 

• A Bizottság és az EKSZ biztosítsa, hogy a KBVP-missziók fokozatos megszüntetése és a kapcsolódó 
eszközök felszámolása gördülékeny legyen. 

Részletesebb észrevételek és ajánlások a jelentés itt letölthető teljes szövegében: www.eca.europa.eu. 

 


