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Misja EUPOL realizowała powierzone jej zadania częściowo skutecznie – twierdzą 
kontrolerzy UE 

W opublikowanym dziś sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdza, że misja policyjna 
UE w Afganistanie (EUPOL) częściowo zrealizowała swój cel polegający na pomocy w ustanowieniu 
trwałych i skutecznych służb policji afgańskiej. W obliczu braku wyszkolonych i w pełni funkcjonujących 
służb policji afgańskiej, wysokiego poziomu analfabetyzmu oraz wszechobecnej korupcji w sektorze 
policji i wymiaru sprawiedliwości w Afganistanie, misji EUPOL udało się przyczynić do reformy w 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i do profesjonalizacji policji krajowej. Niemniej jednak utrzymujące 
się uchybienia o charakterze systemowym w sektorze policji i wymiarze sprawiedliwości zagrażają 
wynikom osiągniętym przez misję EUPOL, a także przez sektor policji afgańskiej, po stopniowym 
zamknięciu misji z końcem 2016 r. 

– Chociaż czynniki zewnętrzne, takie jak brak bezpieczeństwa i prawie całkowity brak wyszkolonych i funkcjonujących 
służb policji, mogą stanowić pewne wyjaśnienie dla niejednoznacznych wyników misji EUPOL, pozostałe uchybienia 
można przypisać samej misji. Trybunał formułuje szereg zaleceń, które zastosować można nie tylko do misji EUPOL w 
Afganistanie, ale także do innych misji w ramach WPBiO, tak aby zwiększyć ich skuteczność i trwałość osiągniętych 
wyników – stwierdził Hans Gustaf Wessberg, członek Trybunału odpowiedzialny za to sprawozdanie. 

Kontrolerzy UE zauważają, że UE udało się ustanowić europejską misję policji cywilnej w Afganistanie w bardzo 
niestabilnym otoczeniu. Mandat misji, który polegał na udzielaniu doradztwa strategicznego personelowi policji 
wyższego szczebla i tworzenie szerszego kontekstu praworządności, wypełnił lukę w sektorze policji i wymiarze 
sprawiedliwości, tym samym zapewniając wartość dodaną UE. Po trudnych początkach, gdy rozmieszczenie misji 
okazało się problematyczne i zmagano się z ograniczeniami w zakresie logistyki i personelu, misja EUPOL stopniowo 
zyskiwała uznanie ze względu na specjalistyczną wiedzę i wkład na rzecz reformy policji krajowej.  

W ramach misji EUPOL nie udało się jednak skoordynować pracy wszystkich podmiotów europejskich tak, jak to 
wstępnie zaplanowano. Spowodowane to było po części niewielkim rozmiarem misji, ale także konkurencją ze strony 
podmiotów na szczeblu europejskim i międzynarodowym. Pomimo tego misja EUPOL przyczyniła się do zacieśnienia 
współpracy na miejscu z państwami członkowskimi UE i dążyła do wspierania współpracy międzynarodowej.  

Jeśli chodzi o rezultaty, misja EUPOL przyczyniła się do wzrostu zaufania do afgańskiej policji poprzez wsparcie 
wdrażania podstawowych zasad policji cywilnej. Jednak w policji i wymiarze sprawiedliwości w Afganistanie w dalszym 
ciągu występują uchybienia o charakterze systemowym, takie jak nieodpowiedni rozwój instytucjonalny, nieskuteczne 
ramy prawne i ograniczony potencjał personelu. Inne czynniki, takie jak niepożądane wpływy polityczne, korupcja oraz 
skupienie uwagi na tłumieniu rewolt, wciąż utrudniają rozwój instytucjonalny w całym sektorze sądownictwa karnego. 
Powiązanie policji krajowej z reformą wymiaru sprawiedliwości było jednym z najtrudniejszych aspektów misji EUPOL w 
kontekście wykazania wyników. Podczas kontroli zauważono także, że systemy oceny i sprawozdawczości misji EUPOL 
nie były dostosowane do jej zadań, ponieważ miały zbyt podstawowy charakter, a przez większość czasu trwania 
kontroli nie zaobserwowano wystarczającego nacisku na rezultaty i wartość dodaną.  

Trwałość rezultatów osiągniętych przez misję EUPOL i sektor policji w Afganistanie będzie zależeć od tego, czy 
afgańskie władze będą chciały przejąć odpowiedzialność za te wyniki, a także od sytuacji w zakresie bezpieczeństwa 
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oraz od finansowania ze strony UE i innych podmiotów międzynarodowych. Nie jest również jasne, w jaki sposób UE 
może wykorzystać osiągnięcia misji EUPOL oraz czy zbycie znaczących aktywów misji przyniesie maksymalną wartość.  

Informacje dla redaktorów: 

Sprawozdania specjalne Trybunału publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki kontroli wybranych 
obszarów działalności budżetowej UE lub kwestii związanych z zarządzaniem. W sprawozdaniu specjalnym 
nr 7/2015 pt. „Misja policyjna UE w Afganistanie: niejednoznaczne wyniki” oceniono, czy w ramach misji EUPOL 
w Afganistanie skutecznie realizowano powierzone jej zadania. 

Kontrolerzy sprawdzili przede wszystkim, czy misja EUPOL była dobrze zaplanowana i skoordynowana, czy 
zapewniono należyte wsparcie operacyjne i wytyczne na pożytek tej misji, czy misja przyczyniła się do rozwoju 
policji afgańskiej złożonej z funkcjonariuszy krajowych i czy stopniowe zamykanie misji EUPOL zostało 
odpowiednio przygotowane. Kontrola obejmowała okres od momentu rozpoczęcia misji EUPOL do końca 2014 r., 
ze szczególnym uwzględnieniem działań po 2012 r. 

Po obaleniu reżimu talibów Unia Europejska (UE) i państwa członkowskie zobowiązały się wspierać rząd 
Afganistanu poprzez ustanowienie mocniejszych ram praworządności w kraju. Misja policyjna UE w Afganistanie 
(EUPOL) jest misją cywilną utworzoną w 2007 r. w kontekście wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 
(WPBiO).  

Działania w ramach misji EUPOL w Afganistanie są prowadzone głównie przez jednostki policji oraz przez 
ekspertów w dziedzinie praworządności, oddelegowanych przez państwa członkowskie UE. W działaniach 
uczestniczą także kontraktowi eksperci międzynarodowi oraz pracownicy lokalni. Misja prowadzi działania 
poprzez świadczenie kierownictwu odnośnych instytucji afgańskich usług w zakresie szkoleń i mentoringu oraz 
doradztwa i monitorowania. Misja EUPOL w Afganistanie realizowana jest w obrębie trzech pionów 
operacyjnych: reformy instytucjonalnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, profesjonalizacji policji krajowej 
oraz włączenia policji krajowej do szerzej rozumianego systemu wymiaru sprawiedliwości. W czasie kontroli pod 
koniec 2014 r. misja EUPOL prowadziła działalność w Kabulu, Heracie i Mazar-i Szarif.  

Całkowity koszt misji EUPOL za okres od maja 2007 r. do grudnia 2014 r. wyniósł prawie 400 mln euro, a jedna 
trzecia tej sumy przypadła na koszty związane z bezpieczeństwem. Do końca 2014 r. UE zorganizowała 32 misje 
w ramach WPBiO, z których 16 zostało zakończonych i zamkniętych, a pozostałe 16 wciąż trwało. 

Zalecenia  

Kontrolerzy UE zalecają, co następuje: 

• ESDZ powinna współpracować z państwami członkowskimi w celu zapewnienia, by przyszłe misje 
w ramach WPBiO otrzymały odpowiednie zaplecze logistyczne i techniczne oraz zasoby kadrowe 
niezbędne do pełnego funkcjonowania w obrębie zatwierdzonych kompetencji. 

• ESDZ i Komisja powinny przedsięwziąć działania w ramach wsparcia, by pomagać w szybkim, 
skutecznym i konsekwentnym rozmieszczeniu misji WPBiO. 

• Misje ESDZ i WPBiO powinny współpracować w celu zwiększenia skuteczności poszczególnych działań: 

• Aby poprawić trwałość wyników misji WPBiO, ESDZ powinna zapewnić, by kwestie związane 
z trwałością zostały włączone do planowania operacyjnego we wszystkich działaniach misji poprzez 
systematyczną ocenę lokalnych potrzeb oraz zdolności utrzymania wyników. 

• Komisja i ESDZ powinny zapewnić, by misje WPBiO zostały stopniowo zamykane, a związane z nimi 
aktywa były likwidowane bez zakłóceń. 

Szczegółowe uwagi i zalecenia znaleźć można w pełnym tekście sprawozdania na stronie 
www.eca.europa.eu 

 


