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Misia EUPOL Afganistan plnila svoj mandát čiastočne účinne, konštatujú audítori EÚ 

V správe, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov (EDA), sa dospelo k záveru, že policajná misia EÚ 
v Afganistane (EUPOL) čiastočne dosiahla svoj cieľ, ktorým bolo prispieť k zriadeniu udržateľnej a 
efektívnej civilnej polície pod afganskou správou. Napriek absencii kvalifikovaných, plne fungujúcich 
afganských policajných síl a vysokej negramotnosti a rozšírenej korupcii v radoch afganskej polície a v 
systéme súdnictva dokázala EUPOL prispieť k reforme ministerstva vnútra a profesionalizácii polície v 
krajine. Pretrvávajúce systémové nedostatky v afganskom súdnictve a polícii však ohrozujú trvácnosť 
výsledkov dosiahnutých misiou EUPOL, ako aj sektor afganskej polície vo všeobecnosti po postupnom 
stiahnutí misie do konca roku 2016. 

„Hoci čiastočným vysvetlením zmiešaných výsledkov misie EUPOL môžu byť vonkajšie faktory, napríklad chýbajúca 
bezpečnosť a takmer úplná neexistencia kvalifikovaných a fungujúcich policajných síl, ostatné nedostatky možno 
pripísať samotnej misii. EDA predložil niekoľko odporúčaní, ktoré sa vzťahujú nielen na misiu EUPOL Afganistan, ale aj 
ostatné misie SBOP, a ktorých cieľom je zlepšiť účinnosť a udržateľnosť dosiahnutých výsledkov,“ uviedol Hans Gustaf 
Wessberg, člen EDA zodpovedný za túto správu. 

Audítori EÚ konštatujú, že EÚ sa podarilo zriadiť európsku civilnú policajnú misiu v Afganistane v mimoriadne neistých 
podmienkach. Jej mandát, ktorým bolo poskytnúť strategické poradenstvo vyšším úrovniam policajnej hierarchie a 
vytvoriť prepojenie na širšiu oblasť právneho štátu, predstavoval základný prvok, ktorý v tom čase v policajných a 
súdnych službách chýbal, čím sa zabezpečila pridaná hodnota EÚ. Od zložitých začiatkov, ktoré sprevádzalo ťažkopádne 
nasadzovanie misie EUPOL a značné logistické obmedzenia a problémy v súvislosti s náborom zamestnancov, si EUPOL 
postupne získala uznanie za svoju expertízu a prispenie k reforme národnej polície.  

Misii EUPOL sa však nepodarilo v súlade s pôvodným plánom spojiť všetkých európskych aktérov. Dôvodom bola sčasti 
jej obmedzená veľkosť a tiež konkurencia zo strany iných európskych a medzinárodných iniciatív. Napriek tomu EUPOL 
prispela k zlepšeniu spolupráce v teréne s členskými štátmi EÚ a vyvinula snahu o podporu medzinárodnej spolupráce.  

Pokiaľ ide o výsledky, EUPOL pomohla afganskej polícii získať dôveru verejnosti tým, že podporila uplatňovanie 
základných zásad civilného policajného dohľadu, avšak v sektoroch polície a súdnictva sa stále vyskytujú systémové 
nedostatky vrátane nedostatočného inštitucionálneho rozvoja, neúčinného právneho rámca a obmedzených kapacít 
zamestnancov. Ďalšie faktory, ako nenáležitý politický vplyv, korupcia a sústredenie policajnej činnosti na boj proti 
povstalcom, naďalej bránia inštitucionálnemu rozvoju sektora trestného súdnictva ako celku. Jednou z oblastí, kde 
mala misia EUPOL najväčšie ťažkosti vykázať výsledky, bolo prepojenie národnej polície s reformou súdnictva. Pri audite 
sa tiež zistilo, že systémy hodnotenia a prekladania správ misie EUPOL sa nehodili k jej mandátu, pretože boli príliš 
jednoduché, bez dostatočného zamerania na výsledky a pridanej hodnoty v priebehu väčšej časti kontrolovaného 
obdobia.  

Udržateľnosť výsledkov práce misie EUPOL a odvetvia afganskej polície vo všeobecnosti bude do veľkej miery závisieť 
od ochoty afganských orgánov prevziať vlastnícku zodpovednosť za tieto výsledky, od bezpečnostnej situácie, ako aj od 
financovania EÚ a ostatných medzinárodných partnerov. Pretrvávajú tiež obavy v súvislosti s tým, ako môže EÚ 
nadviazať na úspechy misie EUPOL a či sa z likvidácie dôležitých aktív misie získa maximálna hodnota.  
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Poznámky pre vydavateľov: 

Osobitné správy EDA sa uverejňujú v priebehu celého roka a prezentujú zistenia vybraných auditov osobitných 
rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia. V tejto osobitnej správe (č. 7/2015) pod názvom 
„Policajná misia EÚ v Afganistane: zmiešané výsledky“ sa hodnotí, či EUPOL plnila svoj mandát účinne. 

Audit bol zameraný na preskúmanie toho, či bola EUPOL dobre naplánovaná a koordinovaná, či dostala 
primeranú operačnú podporu a usmernenie, či prispela k rozvoju afganskej národnej polície a v poslednom rade 
aj toho, či bolo postupné sťahovanie EUPOL primerane pripravené. Audit sa týkal obdobia od začiatku činnosti 
EUPOL do konca roku 2014, pričom sa osobitná pozornosť venovala aktivitám po roku 2012. 

Po zvrhnutí vlády Talibanu sa Európska únia (EÚ) a jej členské štáty zaviazali podporiť afganskú vládu pri 
zavádzaní posilneného rámca pre právny štát v krajine. Policajná misia EÚ v Afganistane (EUPOL) je civilnou 
misiou vytvorenou v roku 2007 v kontexte spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ (SBOP).  

Aktivity misie EUPOL Afganistan vykonávajú hlavne odborníci na oblasť polície a právneho štátu vyslaní z 
členských štátov EÚ, ako aj zmluvní medzinárodní experti a miestny personál. Misia pracuje prostredníctvom 
poskytovania odborného vzdelávania a odborného vedenia, ako aj poradenstva a monitorovania vyšších 
predstaviteľov príslušných afganských inštitúcií. EUPOL Afganistan vykonáva svoj mandát prostredníctvom troch 
operačných línií: pokrok inštitucionálnej reformy ministerstva vnútra, profesionalizácia národnej polície a 
prepojenie národnej polície so širším systémom súdnictva. V čase auditu koncom roka 2014 pôsobila misia 
EUPOL v Kábule, Herate a Mazar-e Sharif.  

Celkové náklady misie EUPOL sa v období od mája 2007 do decembra 2014 približovali 400 mil. EUR, pričom 
takmer tretinu z nich tvorili náklady týkajúce sa bezpečnosti. Ku koncu roka 2014 nasadila EÚ celkovo 32 misií 
SBOP, z ktorých 16 bolo ukončených a uzavretých a 16 stále prebieha. 

Odporúčania  

Audítori EÚ predkladajú tieto odporúčania: 

• ESVČ by mala spolupracovať s členskými štátmi, aby zabezpečila, že budúce misie SBOP dostanú 
dostatočné logistické, technické a ľudské zdroje na to, aby mohli fungovať takmer na úrovni plnej 
oprávnenej kapacity, 

• ESVČ a Komisia by mali vypracovať podporné funkcie na pomoc pri rýchlom, efektívnom a jednotnom 
nasadzovaní misií SBOP, 

• ESVČ a misie SBOP by mali spolupracovať na ďalšom zlepšovaní účinnosti jednotlivých aktivít, 

• na zlepšenie udržateľnosti účinkov misie SBOP by ESVČ mala zabezpečiť, aby boli aspekty udržateľnosti 
začlenené do operačného plánovania všetkých aktivít misií, a to prostredníctvom systematického 
posudzovania miestnych potrieb a kapacít na udržanie účinkov, 

• Komisia a ESVČ by mali zabezpečiť bezproblémové postupné sťahovanie misií SBOP a likvidáciu 
súvisiacich aktív. 

Podrobné pripomienky a odporúčania sú uvedené v úplnom znení správy na internetovej stránke 
www.eca.europa.eu 

 


