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ES revidenti uzskata, ka misija EUPOL Afghanistan ir daļēji efektīvi īstenojusi savu 
mandātu 

Šodien publicētajā ziņojumā Eiropas Revīzijas palātas (ERP) revidenti secina, ka ES policijas misija 
Afganistānā (EUPOL) ir daļēji sasniegusi savu mērķi – sniegt palīdzību ilgtspējīgas un efektīvas 
Afganistānas civilās policijas izveidē. Apstākļos, kad nebija apmācītu, pilnvērtīgi darbojošos Afganistānas 
policijas spēku un kad Afganistānas policijā un tiesu sistēmā bija augsts analfabētisma līmenis un plaši 
izplatīta korupcija, EUPOL misijai izdevās sekmēt Iekšlietu ministrijas reformu un paaugstināt valsts 
policijas profesionālo līmeni. Tomēr policijas un tieslietu jomā joprojām ir sistēmiskas nepilnības, kas 
apdraud EUPOL sasniegtos rezultātus un iestrādes, kā arī Afganistānas kārtības uzturēšanas jomu 
kopumā pēc 2016. gada beigām, kad misija darbu būs beigusi. 

“Kaut arī ar ārējiem faktoriem, proti, drošības trūkumu un to, ka gandrīz nebija apmācītu un darboties spējīgu policijas 
spēku, var daļēji izskaidrot EUPOL neviendabīgos rezultātus, citus trūkumus var attiecināt uz pašu misiju. ERP sniedz 
vairākus ieteikumus, kas piemērojami ne tikai EUPOL Afghanistan, bet arī citām KDAP misijām, lai uzlabotu panākto 
iznākumu efektivitāti un ilgtspēju,” paskaidroja par šo ziņojumu atbildīgais ERP loceklis Hanss Gustavs Vesbarje [Hans 
Gustaf Wessberg]. 

ES revidenti atzīmēja, ka ļoti nestabilos apstākļos Eiropas Savienībai ir izdevies izveidot Eiropas Civilās policijas misiju 
Afganistānā. Misijas mandāts, kas paredzēja stratēģiski konsultēt policijas spēku augstākos slāņus un radīt saikni ar 
plašāku tiesiskuma jomu, nodrošināja trūkstošo posmu valsts policijas un tieslietu dienestos, tādējādi radot 
ES pievienoto vērtību. Pēc grūtā sākuma, kad EUPOL izvietošana bija sarežģīta un saskārās ar ievērojamām loģistikas un 
darbinieku atrašanas problēmām, arvien augstāku novērtējumu ieguva misijas specializētās zināšanas un ieguldījums 
valsts policijas reformā. 

Tomēr EUPOL misijai neizdevās sakausēt vienotā sistēmā visus Eiropas dalībniekus, kā tas sākotnēji bija iecerēts. Daļēji 
to noteica misijas ierobežotais lielums un arī citu Eiropas un starptautisko spēku konkurence. Neraugoties uz to, 
EUPOL stiprināja sadarbību ar ES dalībvalstīm uz vietas un tiecās veicināt starptautisko sadarbību. 

Attiecībā uz sasniegtajiem rezultātiem EUPOL, kas atbalstīja civilas kārtības uzturēšanas pamatprincipu ieviešanu, ir 
palīdzējusi Afganistānas policijai iegūt sabiedrības uzticību, tomēr Afganistānas policijā un tieslietu sistēmā joprojām ir 
sistēmiskas nepilnības, tostarp neatbilstoša institucionālā attīstība, neefektīvs juridiskais regulējums un darbinieku 
ierobežotā darbības spēja. Citi faktori – nepienācīga politiskā ietekme, korupcija un kārtības uzturēšanas spēku 
koncentrēšana nemieru novēršanai – joprojām kavē krimināltiesību nozares pilnīgāku institucionālo attīstību kopumā. 
Valsts policijas sasaiste ar tieslietu reformu bija viena no jomām, kurās EUPOL misijai bija vislielākās grūtības parādīt 
rezultātus. Revidenti arī konstatēja, ka EUPOL vērtēšanas un ziņošanas sistēmas neatbilda mandātam, jo tās bija pārāk 
vienkāršas, un lielākajā revidētā perioda daļā neveltīja pienācīgu uzmanību rezultātiem un pievienotajai vērtībai.  

EUPOL darba rezultātu un Afganistānas kārtības uzturēšanas nozares noturība ilgtermiņā kopumā būs atkarīga no 
Afganistānas iestāžu vēlēšanās pārņemt atbildību par šo iznākumu, no drošības stāvokļa un ES un citu starptautisko 
ieinteresēto personu finansējuma. Turklāt saglabājas bažas par to, kā ES var izmantot EUPOL sasniegumus un vai 
izdosies maksimāli izdevīgi realizēt misijas ievērojamos līdzekļus. 
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Piezīmes izdevējiem 

Eiropas Revīzijas palāta publicē īpašos ziņojumus visu gadu, atspoguļojot atsevišķu Eiropas Savienības budžeta 
jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultātus. Īpašajā ziņojumā Nr. 7/2015 “ES policijas misija 
Afganistānā – neviendabīgi rezultāti” ir vērtēts, vai misija EUPOL Afghanistan efektīvi īstenoja savu mandātu. 

Revīzijas uzmanība bija vērsta uz to, vai EUPOL misija bija labi izplānota un koordinēta, vai tā saņēma pienācīgu 
operatīvu atbalstu un norādījumus, vai misija sekmēja Afganistānas Valsts policijas izveidi un, visbeidzot, vai 
EUPOL misijas noslēgums bija pienācīgi sagatavots. Revīzija aptvēra laikposmu no EUPOL misijas sākuma līdz 
2014. gadam, it īpaši koncentrējoties uz tās darbībām pēc 2012. gada. 

Pēc talibu (Taliban) režīma gāšanas Eiropas Savienība (ES) un tās dalībvalstis apņēmās atbalstīt Afganistānas 
valdību, palīdzot tai izveidot stingrāku tiesiskuma sistēmu valstī. ES policijas misija Afganistānā (EUPOL) ir civila 
misija, kuru 2007. gadā izstrādāja ES kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) kontekstā.  

EUPOL Afghanistan darbības galvenokārt īsteno no ES dalībvalstīm norīkotie policijas un tiesiskuma eksperti, kā 
arī nolīgtie starptautiskie eksperti un vietējie darbinieki. Misijas darba pamatā ir attiecīgo Afganistānas iestāžu 
augstākās vadības apmācība un darbaudzināšana, konsultēšana un uzraudzība. EUPOL Afghanistan īsteno savu 
mandātu trijos darbības virzienos: Iekšlietu ministrijas institucionālās reformas attīstīšana, profesionālas Valsts 
policijas veidošana un tās sasaiste ar plašāku tiesiskuma sistēmu. Revīzijas laikā (2014. gada nogalē) 
EUPOL darbības notika Kabulā, Herātā un Mazārešarīfā.  

Kopējās EUPOL izmaksas no 2007. gada maija līdz 2014. decembrim tuvojās 400 miljoniem EUR, un gandrīz 
trešdaļa no tām bija saistītas ar drošību. 2014. gada beigās ES kopā bija izvietojusi 32 KDAP misijas – 16 no tām 
bija pabeigtas un noslēgtas, bet 16 vēl turpinājās. 

Ieteikumi  

ES revidenti ir formulējuši turpmāk uzskaitītos ieteikumus. 

• EĀDD ir jāstrādā ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka nākamās KDAP misijas saņem pietiekamus 
loģistikas, tehniskos un cilvēkresursus, kas ļautu tām darboties tuvu pilnai atļautajai jaudai. 

• EĀDD un Komisijai ir jāizstrādā atbalsta funkcijas, kas sekmētu ātru, efektīvu un konsekventu 
KDAP misiju izvietošanu. 

• EĀDD un KDAP misijām jāstrādā kopā, lai turpmāk uzlabotu katras darbības efektivitāti. 

• Lai uzlabotu KDAP misiju iznākumu ilgtspēju, EĀDD jānodrošina, lai ilgtspējas aspekti būtu iestrādāti 
visu misijas pasākumu operatīvajā plānošanā, regulāri izvērtējot vietējās vajadzības un to, kādas ir 
iznākumu ilgtspējas iespējas. 

• Komisijai un EĀDD ir jānodrošina vienmērīga KDAP misiju darbības pabeigšana un saistīto līdzekļu 
realizācija. 

Plašāk izvērstus apsvērumus un ieteikumus lūdzam skatīt ziņojumā, kas atrodams šajā adresē: 
www.eca.europa.eu. 

 


