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EUPOL įgaliojimus Afganistane pavyko įvykdyti iš dalies – teigia ES auditoriai 

Šiandien paskelbtoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, kad ES policijos misija Afganistane 
(EUPOL) iš dalies pasiekė savo tikslą padėti kurti tvarias ir veiksmingas Afganistanui pavaldžias civilinės 
policijos pajėgas. Nors nebuvo apmokytų, visapusiškai veikiančių Afganistano policijos pajėgų, o 
Afganistano policijos ir teisingumo sistemose vyravo didelis neraštingumas ir įsigalėjusi korupcija, EUPOL 
pavyko prisidėti prie Vidaus reikalų ministerijos vykdomos reformos ir šalies policijos profesionalumo 
didinimo. Tačiau dėl besitęsiančių sisteminių trūkumų šalies teisingumo ir policijos srityje iškilo grėsmė 
EUPOL pasiektų rezultatų tvarumui bei pačiam Afganistano policijos sektoriui, po to, kai laipsniškai iki 
2016 m. pabaigos bus sustabdyta misijos veikla. 

„Nors atsižvelgiant į išorės veiksnius, pavyzdžiui, į saugumo stoką ir beveik visišką apmokytų ir visapusiškai veikiančių 
policijos pajėgų nebuvimą, galima iš dalies paaiškinti įvairialypius EUPOL rezultatus, kiti trūkumai gali būti priskirti 
pačiai misijai. Audito Rūmai pateikia rekomendacijų, taikytinų ne tik EUPOL misijai Afganistane, bet ir kitoms BSGP 
misijoms, siekiant pagerinti jų veiksmingumą ir pasiektų rezultatų tvarumą“, – pasakė už ataskaitą atsakingas Audito 
Rūmų narys Hans Gustaf Wessberg. 

ES auditoriai pažymi, kad Europos Sąjungai pavyko pradėti Europos civilinės policijos misiją Afganistane itin nestabilioje 
aplinkoje. Jos įgaliojimas teikti strateginio konsultavimo paslaugas aukštesnio rango policijos pareigūnams, tai susiejant 
su bendraisiais teisinės valstybės principais, užpildė iki šiol buvusią spragą šalies policijos ir teisingumo tarnybose ir 
užtikrino ES pridėtinę vertę. Sunkiai pradėjusi savo veiklą, kuomet EUPOL misijos dislokavimas buvo sudėtingas ir ji 
patyrė nemažai su logistika susijusių ir personalo sunkumų, ji palaipsniui buvo pripažinta už savo kompetenciją ir indėlį 
reformuojant šalies policiją. 

Tačiau EUPOL nepavyko sutelkti visų Europos veikėjų, kaip buvo planuota pradžioje. Tai iš dalies nulėmė ribotas misijos 
dydis bei kitų Europos ir tarptautinių iniciatyvų konkurencija. Nepaisant to, EUPOL prisidėjo stiprinant 
bendradarbiavimą vietoje su ES valstybėmis narėmis ir siekė skatinti tarptautinį bendradarbiavimą. 

Kalbant apie rezultatus, EUPOL padėjo Afganistano policijai įgyti visuomenės pasitikėjimą remdama esminių civilinės 
policijos darbo principų diegimą, tačiau Afganistano policijos ir teisingumo sistemose ir toliau išlieka sisteminių 
trūkumų, įskaitant nepakankamą institucinę plėtrą, neveiksmingą teisinę sistemą ir ribotus darbuotojų gebėjimus. 
Tolesnei viso baudžiamosios teisės sektoriaus plėtrai vis dar trukdo kiti veiksniai, kaip antai politikų daroma įtaka, 
korupcija ir tai, kad daug dėmesio tenka skirti kovai su sukilėliais. EUPOL rezultatus sunkiausiai sekėsi pademonstruoti 
nacionalinės policijos susiejimo su teisingumo sistemos reforma srityje. Audito metu taip pat nustatyta, kad EUPOL 
vertinimo ir ataskaitų teikimo sistemos neatitiko jos įgaliojimų, kadangi jos buvo pernelyg paprastos, jose 
nepakankamai dėmesio buvo skiriama rezultatams ir pridėtinei vertei beveik visu audituojamu laikotarpiu. 

EUPOL darbo rezultatų ir viso Afganistano policijos sektoriaus tvarumas priklausys nuo Afganistano valdžios institucijų 
noro prisiimti atsakomybę už pasiektus rezultatus, saugumo padėties ir ES bei kitų tarptautinių suinteresuotųjų 
subjektų skiriamo finansavimo. Tebėra susirūpinimą keliančių klausimų dėl to, kaip ES galėtų pasinaudoti EUPOL 
pasiekimais, ir ar iš didelio misijos turto bus gauta didžiausia įmanoma vertė. 
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Pastabos leidėjams 

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, 
susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, nustatytus faktus. Šioje specialiojoje 
ataskaitoje (7/2015), pavadintoje „ES policijos misija Afganistane: įvairūs rezultatai“ vertinama, ar veiksmingai 
vykdyti EUPOL įgaliojimai Afganistane. 

Auditu siekta nustatyti, ar EUPOL buvo gerai suplanuota ir gerai koordinuojama, ar jai suteikta pakankamai 
operacinės paramos ir gairių, ar EUPOL prisidėjo prie Afganistano nacionalinės policijos pažangos ir galiausiai, ar 
tinkamai pasirengta laipsniškai nutraukti EUPOL darbą. Auditas apėmė laikotarpį nuo EUPOL pradžios iki 2014 m. 
pabaigos, ypač daug dėmesio skiriant misijos veiklai po 2012 m. 

Nuvertus Talibano režimą, Europos Sąjunga (ES) ir jos valstybės narės įsipareigojo remti Afganistano vyriausybę 
labiau įtvirtinant teisinės valstybės principus šioje šalyje. ES policijos misija Afganistane (EUPOL) yra civilinė 
misija, pradėta 2007 m. pagal ES bendrą saugumo ir gynybos politiką (BSGP). 

EUPOL veiklą Afganistane iš esmės vykdo ES valstybių narių komandiruoti policijos ir teisinės valstybės ekspertai, 
taip pat pagal sutartis pasamdyti tarptautiniai ekspertai ir vietos darbuotojai. Misijos darbas apima mokymą ir 
mentorystę, konsultavimą ir atitinkamų Afganistano institucijų aukščiausio rango vadovų stebėjimą. EUPOL 
Afganistane vykdo savo įgaliojimus trijose operacijų srityse: Vidaus reikalų ministerijos institucinės reformos 
pažangos, nacionalinės policijos profesionalumo didinimo ir nacionalinės policijos susiejimo su platesnio masto 
teisingumo sistema. Šio audito metu, 2014 m. pabaigoje, vyko EUPOL operacijos Kabule, Herate ir Mazari Šarife. 

Bendros EUPOL sąnaudos laikotarpiu nuo 2007 m. gegužės iki 2014 m. gruodžio mėn. buvo beveik 400 milijonų 
eurų, beveik trečdalį šios sumos sudarė su saugumu susijusios sąnaudos. Iki 2014 m. pabaigos ES buvo pradėjusi 
iš viso 32 BSGP misijas, iš jų 16 buvo jau užbaigtos ir sustabdytos, o 16 misijų tebevykdyta. 

Rekomendacijos  

ES auditoriai rekomenduoja, kad: 

• EIVT turėtų bendradarbiauti su valstybėmis narėmis siekdama užtikrinti, kad būsimoms BSGP misijoms 
būtų skirta pakankamai logistinių, techninių ir žmogiškųjų išteklių, kad jas būtų galima vykdyti beveik 
visu pajėgumu pagal suteiktus įgaliojimus; 

• EIVT ir Komisija turėtų tobulinti paramos funkcijas, skirtas padėti sparčiai, efektyviai ir nuosekliai 
dislokuoti BSGP misijas; 

• Vykdant EIVT ir BSGP misijas, reikėtų bendradarbiauti siekiant toliau didinti kiekvienos rūšies veiklos 
efektyvumą; 

• Siekdama didinti BSGP misijų rezultatų tvarumą EIVT turėtų užtikrinti, kad tvarumui svarbūs aspektai 
būtų įtraukti į visos misijos veiklos operacinį planavimą, sistemingai vertinant vietos poreikius ir 
pajėgumą išlaikyti pasiektus rezultatus; 

• Komisija ir EIVT turėtų užtikrinti, kad BSGP misijos būtų sėkmingai užbaigtos ir susijęs turtas sklandžiai 
likviduotas. 

Dėl išsamių pastabų ir rekomendacijų, žiūrėkite visą ataskaitos tekstą svetainėje www.eca.europa.eu. 

 


