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ELi audiitorite sõnul oli Afganistani EUPOL talle antud mandaadi täitmisel osaliselt 
edukas. 

Euroopa Kontrollikoja täna avaldatud aruandes leitakse, et ELi politseimissioon Afganistanis saavutas 
osaliselt talle antud ülesande, milleks oli aidata luua jätkusuutlik ja mõjus afgaanide juhitud 
tsiviilpolitsei. Väljaõpetatud ja täielikult toimivate Afganistani politseijõudude puudumise, kõrge 
kirjaoskamatuse määra ja Afganistani politsei- ja justiitssüsteemis laialt levinud korruptsiooni 
tingimustes suutis EUPOL panustada siseministeeriumi reformi ja riigi politsei professionaalsuse 
suurendamisse. Riigi justiits- ja politseisüsteemi püsivad puudused seavad aga ohtu nii EUPOLi 
saavutatud tulemuste kui Afganistani politseisektori üldiste saavutuste püsimajäämise peale missiooni 
töö lõppemist 2016. aasta lõpus. 

Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme Hans Gustaf Wessbergi sõnul: „saab EUPOLi vastakaid tulemusi ühest 
küljest põhjendada väliste tingimustega, nagu halb julgeolekuolukord ning väljaõpetatud ja toimivate politseijõudude 
puudumine, ent osaliselt on tegu ka EUPOLi enda puudustega. Kontrollikoda annab mitmeid soovitusi, mida saab lisaks 
Afganistani EUPOLile kasutada ka ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika teiste missioonide mõjususe ja nende väljundite 
jätkusuutlikkuse suurendamiseks.” 

ELi audiitorid märgivad, et Euroopa Liidu tsiviilpolitseimissioon Afganistanis suudeti luua eriti ebastabiilses keskkonnas. 
Missiooni mandaat (pakkuda strateegilist nõustamist politsei kõrgematele juhtimistasanditele ja luua sidemeid 
õigusriigi valdkonnaga laiemalt) täitis riigi politseis ja justiitsteenistustes selle ajani püsinud lünga ning andis seega ELi 
lisandväärtust. Peale rasket algust (märkimisväärsed logistilised probleemid ja raskused töötajate leidmisel) võitis 
EUPOL tasapisi teiste poolte tunnustuse oma teadmiste ja politseivaldkonna reformi antud märkimisväärse panuse 
eest.  

Küll aga ei suutnud EUPOL vastavalt algselt kavandatule kõiki Euroopa osapooli ühe Euroopa raamistiku alla koguda. 
Seda takistas nii missiooni väiksus kui konkureerimine teiste ELi ja rahvusvaheliste abiprojektidega. Sellegipoolest aitas 
EUPOL parandada ELi liikmesriikide kohapealset koostööd ning püüdis edendada rahvusvahelist koostööd.  

Saavutatud tulemusi vaadeldes võib järeldada, et tsiviilpolitsei üldiste põhimõtete rakendamisele kaasaaitamisega on 
EUPOL aidanud Afganistani politseijõududel võita üldsuse usaldust, ent Afganistani politsei- ja kohtuvaldkonnas on 
endiselt süsteemseid puudusi, sealhulgas ebapiisav institutsiooniline arengutase, ebamõjus õigusraamistik ja töötajate 
piiratud oskused. Lisaks takistavad lubamatu poliitiline mõjutamine, korruptsioon ja keskendumine mässuliste 
vastasele politseitegevusele endiselt kriminaalõiguse valdkonna kui terviku institutsioonilist arengut. Riikliku politsei ja 
justiitsvaldkonna reformi omavahelise ühendamise alal oli EUPOLil kõige raskem tulemusi näidata. Auditis märgiti 
samuti, et EUPOLi hindamis- ja aruandlussüsteemid ei olnud missiooni mandaadi täitmiseks sobivad – pea kogu 
auditeeritud ajavahemiku vältel olid need liiga lihtsad ega keskendunud küllaldaselt tulemustele ja lisandväärtusele.  

EUPOLi ja üldiselt kogu Afganistani politseivaldkonna töö väljundite pikaajaline jätkusuutlikkus sõltub Afganistani 
ametkondade tahtest võtta isevastutus väljundite eest, julgeolekuolukorrast ning ELi ja teiste rahvusvaheliste 
sidusrühmade eraldatavast rahastamisest. Küsitavusi on ka seoses sellega, kuidas saab EL EUPOLi saavutatut edasi 
arendada ja kas missiooni varade müügiga suudetakse saada maksimaalset tulu.  
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Toimetajatele: 

Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi eelarvevaldkondade või 
juhtimisega seotud teemade auditite leiud. Käesolevas eriaruandes (nr 7/2015) pealkirjaga „ELi politseimissioon 
Afganistanis: vastakad tulemused” hinnati, kas Afganistani EUPOL oli talle antud mandaadi täitmisel edukas. 

Auditiga uuriti, kas EUPOL oli hästi kavandatud ja koordineeritud; kas tema tegevuseks anti piisavat tuge ja 
suuniseid; kas missioon aitas kaasa Afganistani politsei arengule, ning kas EUPOLi tegevuse lõpetamine oli 
asjakohaselt ette valmistatud. Audit hõlmas ajavahemikku EUPOLi algusest kuni 2014. aasta lõpuni, kusjuures 
rõhk oli alates 2013. aastast toimunud tegevusel. 

Peale Talibani režiimi kukutamist kohustusid Euroopa Liit (EL) ja selle liikmesriigid toetama Afganistani valitsust 
stabiilsema õigusriigi raamistiku loomisel. ELi politseimissioon Afganistanis (EUPOL) on ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika (ÜJKP) raames 2007. aastal alustatud tsiviilmissioon.  

Euroopa Liidu politseimissiooni Afganistanis viivad peamiselt ellu ELi liikmesriikidest lähetatud politsei-ja 
õigusriigi valdkonna eksperdid, kellele lisanduvad lepingute alusel töötavad rahvusvahelised eksperdid ja 
kohalikud töötajad. Missiooni töö sisuks on koolitus ning asjaomaste Afganistani ametkondade juhtivtöötajate 
pakutav mentorlus, nõustamine ja seiretegevus. ELi politseimissioon Afganistanis täidab oma missiooni kolme 
tegevusliini kaudu, milleks on siseministeeriumi institutsioonilise reformi edendamine, riikliku politsei 
professionaalsuse suurendamine ning riikliku politsei ja laiema justiitssüsteemi omavaheline ühendamine. Auditi 
tegemise ajal 2014. aasta lõpus tegutses EUPOL Kabulis, Heratis ja Mazar-e Sharifis.  

EUPOLi kogumaksumus ajavahemikus mai 2007 kuni detsember 2014 oli ligikaudu 400 miljonit eurot, millest 
kulutused turvalisusele moodustasid peaaegu kolmandiku. 2014. aasta lõpu seisuga oli EL kokku ette võtnud 32 
ÜJKP missiooni, millest 16 olid juba lõpule viidud ja 16 veel kestsid. 

Soovitused  

ELi audiitorid soovitavad järgmist: 

• Euroopa välisteenistus peaks tegema koostööd liikmesriikidega, et tulevastele ÜJKP missioonidele oleks 
tagatud peaaegu täies mahus töötamiseks vajalik küllaldane logistiline tugi ning tehnilised ja 
inimressursid; 

• Euroopa välisteenistus ja komisjon peaksid välja töötama tugifunktsioonid, mis aitaksid kiirendada ÜJKP 
tulevaste missioonid käivitamist; 

• iga tegevuse mõjususe suurendamiseks peaksid Euroopa välisteenistuse ja ÜJKP missioonid koostööd 
tegema; 

• ÜJKP missioonide väljundite jätkusuutlikkuse parandamiseks peaks Euroopa välisteenistus tagama, et 
missioonide kogu tegevuse operatiivplaneerimine hõlmaks jätkusuutlikkuse aspekte; selleks peaks 
süstemaatiliselt hindama kohalikke vajadusi ja võimekust tagada väljundite jätkusuutlikkus; 

• komisjon ja Euroopa välisteenistus peaksid tagama ÜJKP missioonide lõpetamise ja nendega seotud 
varade likvideerimise sujuva kulgemise. 

Aruande täisversioon koos üksikasjalike tähelepanekute ja soovitustega on avaldatud veebisaidil 
www.eca.europa.eu. 

 


