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EUPOL Afghanistan je bila delno uspešna pri izvajanju svojega mandata, pravijo 
revizorji EU 

V poročilu, ki ga je danes objavilo Evropsko računsko sodišče, je bilo ugotovljeno, da je policijska misija 
EU v Afganistanu (EUPOL) delno dosegla svoj cilj prispevati k vzpostavitvi trajnostne in uspešne civilne 
policije, za katero bi imel lastno odgovornost Afganistan. Kljub pomanjkanju usposobljene in povsem 
delujoče afganistanske policije, visokim stopnjam nepismenosti in močno razširjeni korupciji v 
afganistanskem policijskem in pravosodnem sistemu je misiji EUPOL uspelo prispevati k reformi 
ministrstva za notranje zadeve in profesionalizaciji državne policije. Vseeno pa nadaljnja prisotnost 
sistemskih slabosti v pravosodju in policiji države po postopni ukinitvi misije do konca leta 2016 ogroža 
zapuščino rezultatov EUPOL in afganistanskega sektorja policijskega dela na splošno. 

„Mešane rezultate misije EUPOL je sicer deloma mogoče pojasniti z zunanjimi dejavniki, kot sta premajhna varnost in 
skoraj popolno pomanjkanje usposobljene in delujoče policije, vendar je nekatere pomanjkljivosti mogoče pripisati 
neposredno misiji. Evropsko računsko sodišče izreka več priporočil, ki ne veljajo le za EUPOL Afghanistan, pač pa tudi za 
druge misije skupne varnostne in obrambne politike, ki želijo izboljšati svojo uspešnost in trajnost doseženih izidov,” je 
menil Hans Gustaf Wessberg, član Sodišča, ki je pristojen za poročilo. 

Revizorji EU ugotavljajo, da je EU uspelo ustanoviti evropsko civilno policijsko misijo v Afganistanu v zelo nestabilnih 
razmerah. Mandat misije, ki je bil strateško svetovanje višjim ravnem policijske hierarhije in vzpostavljanje povezav s 
širšo problematiko pravne države, je zagotovil doslej manjkajoči element v policijskih in pravosodnih službah države ter 
tako tudi dodano vrednost EU. Po težavnem začetku, saj je bila razmestitev EUPOL zapletena in je misija trpela zaradi 
velikih logističnih omejitev in težav z zaposlovanjem, je EUPOL postopoma pridobila ugled zaradi svojega strokovnega 
znanja in prispevka k reformi državne policije.  

Vendar pa misiji EUPOL ni uspelo združiti vseh evropskih akterjev, kot je bilo prvotno načrtovano. To je bilo deloma 
posledica njene omejene velikosti, pa tudi konkurence drugih evropskih in mednarodnih prizadevanj. Kljub temu pa je 
misija EUPOL prispevala k okrepljenemu sodelovanju z državami članicami EU na terenu in se trudila za spodbujanje 
mednarodnega sodelovanja.  

Glede doseženih rezultatov je misija EUPOL pomagala afganistanski nacionalni policiji pridobiti zaupanje javnosti, tako 
da je podpirala izvajanje osnovnih načel civilnega policijskega dela. Kljub temu so v sektorjih policije in pravosodja še 
naprej sistemske slabosti, vključno z neustreznim institucionalnim razvojem, neuspešnim pravnim okvirom in omejeno 
zmogljivostjo uslužbencev. Nadaljnji institucionalni razvoj kazenskopravnega sektorja kot celote še naprej ovirajo drugi 
dejavniki, kot so neprimeren politični vpliv, korupcija in osredotočenost policijskega dela na boj proti uporniškim 
skupinam. Povezovanje nacionalne policije z reformo pravosodnega sektorja je bilo eno od področij, na katerih je misija 
EUPOL najtežje pokazala rezultate. Pri reviziji je bilo ugotovljeno tudi, da so bili sistemi misije EUPOL za ocenjevanje in 
poročanje neprimerni za njen mandat, saj so bili preveč osnovni ter premalo osredotočeni na rezultate in dodano 
vrednost v celotnem revidiranem obdobju.  

Trajnost rezultatov dela misije EUPOL in afganistanskega sektorja policijskega dela na splošno bo odvisna od 
pripravljenosti afganistanskih organov, da prevzamejo lastno odgovornost v zvezi z izidi, varnostnimi razmerami ter 
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financiranjem, ki ga zagotavljajo EU in drugi mednarodni deležniki. Ostajajo tudi pomisleki o tem, kako lahko EU gradi 
na dosežkih misije EUPOL in ali bo mogoče pri prodaji znatnih sredstev misije pridobiti najvišjo mogočo vrednost.  

Opombe za urednike 

Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja posebna poročila, v katerih so predstavljene ugotovitve izbranih 
revizij posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem EU. V tem posebnem poročilu (št. 7/2015) z 
naslovom Policijska misija EU v Afganistanu: mešani rezultati je ocenjeno, ali je bila EUPOL Afghanistan uspešna 
pri izvajanju svojega mandata. 

Revizija je bila osredotočena na to, ali je bila dobro načrtovana in dobro usklajena, ali je dobila ustrezno 
operativno podporo in usmerjanje, ali je prispevala k napredku afganistanske nacionalne policije ter ali je bilo 
njeno postopno ukinjanje ustrezno pripravljeno. Revizija je zajela obdobje od vzpostavitve misije EUPOL do 
konca leta 2014, s posebnim poudarkom na njenih dejavnostih po letu 2012. 

Po padcu talibanskega režima so se Evropska unija (EU) in njene države članice zavezale, da bodo podpirale 
afganistansko vlado pri vzpostavljanju trdnejšega okvira pravne države v Afganistanu. Policijska misija EU v 
Afganistanu (EUPOL) je civilna misija, ki je bila ustanovljena leta 2007 v okviru skupne varnostne in obrambne 
politike (SVOP) EU.  

Dejavnosti EUPOL Afghanistan izvajajo predvsem strokovnjaki za področji policije in pravne države, napoteni iz 
držav članic EU, pa tudi pogodbeno zaposleni mednarodni strokovnjaki in lokalni uslužbenci EUPOL Afghanistan. 
Delo misije poteka z usposabljanjem in mentorstvom, svetovanjem višjemu vodstvu ustreznih afganistanskih 
institucij in njegovim spremljanjem. Svoj mandat izvaja v okviru treh linij operacij: spodbujanje institucionalne 
reforme ministrstva za notranje zadeve, profesionalizacija nacionalne policije in povezovanje nacionalne policije 
s širšim pravosodnim sistemom. V času revizije na koncu leta 2014 so operacije misije EUPOL potekale v Kabulu, 
Heratu in Mazar-e Šarifu.  

Skupni stroški misije EUPOL za obdobje od maja 2007 do decembra 2014 so znašali približno 400 milijonov EUR. 
Skoraj tretjina tega zneska je bila namenjena stroškom za varnost. Do konca leta 2014 je EU razmestila skupno 
32 misij SVOP. Od tega jih je bilo 16 končanih in zaključenih, 16 pa jih je še potekalo. 

Priporočila  

Revizorji EU priporočajo: 

• Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) naj sodeluje z državami članicami zaradi zagotovitve, da 
bodo prihodnje misije SVOP deležne dovolj logističnih, tehničnih in človeških virov za delovanje, ki bo 
blizu polne odobrene zmogljivosti, 

• ESZD in Komisija naj razvijeta podporne funkcije za pomoč pri hitrem, učinkovitem in doslednem 
razmeščanju misij SVOP, 

• ESZD in misije SVOP naj sodelujejo zaradi dodatnega izboljšanja uspešnosti vsake dejavnosti, 

• zaradi izboljšanja trajnosti izidov misije SVOP naj ESZD zagotovi, da bodo vidiki trajnosti vključeni v 
operativno načrtovanje vseh dejavnosti misije s sistematičnim ocenjevanjem lokalnih potreb in 
zmogljivosti za trajnostne izide, 

• Komisija in ESZD naj zagotovita, da bosta postopno ukinjanje misij SVOP in likvidacija s tem povezanih 
sredstev potekala gladko. 

Podrobna opažanja in priporočila so na voljo v celotnem poročilu, ki je na voljo na spletni strani 
www.eca.europa.eu. 

 


