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Podpora EU pro oblast Sahelu pomohla zlepšit vnitřní
bezpečnost, pokrok je ale i nadále pomalý, říkají auditoři
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora mise EU v regionu Sahelu pomohly posílit vnitřní
bezpečnostní síly v Nigeru a v Mali, kvůli náročným podmínkám a provozní neefektivitě byl
však pokrok pomalý.
EU v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky provozuje v Nigeru a Mali civilní mise, které poskytují
odbornou přípravu, poradenství a vybavení s cílem posílit kapacitu národních sil odpovědných za vnitřní
bezpečnost. Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) plánuje a řídí jejich fungování, zatímco Komise
spravuje jejich rozpočty. Financování pro Niger na období 2012–2017 činilo 69 milionů EUR a finanční
prostředky pro Mali na období 2014–2017 představovaly 66 milionů EUR.
„Nejistota v regionu Sahelu v západní Africe má negativní dopad jak na rozvoj zemí tohoto regionu, tak na
zájmy Evropské unie (EU)“, řekla Bettina Jakobsen, členka Evropského účetního dvora odpovědná za tuto
zprávu. „Mise EU v Nigeru a v Mali hrají důležitou roli, ale pokrok při posilování sil odpovědných za vnitřní
bezpečnost byl pomalý a omezený.“ Auditoři zjistili, že pracovníci misí neobdrželi vhodné praktické pokyny
a, v případě Nigeru, nebyli před nasazením proškoleni. ESVČ a Komise neposkytovaly dostatečnou podporu
a v některých případech uplatňovaly postupy, které nebyly pro podmínky v terénu vhodné.
Auditoři identifikovali nedostatky, které mají dopad na provozní efektivnost misí EU. Příčinou těchto
nedostatků je kombinace dvouletých mandátů a ročních rozpočtů, která nepodporuje střednědobé a
dlouhodobé plánování, a velký počet neobsazených pracovních míst. I když mise nemají trvalý charakter,
nemají žádnou strategii pro ukončení činnosti, říkají auditoři.
Obě mise se zabývaly udržitelností, ale nepříliš úspěšně. Důvodem byl zčásti nedostatek vlastnické
odpovědnosti hostitelských zemí a zčásti skutečnost, že mise na zajištění udržitelnosti a využívání odborné
přípravy a dodaného vybavení nevyčlenila dostatečné zdroje.
Podle auditorů byly ukazatele výkonnosti misí slabé a mise v kontrolovaném období adekvátně
nemonitorovaly ani nehodnotily plnění úkolů. Posouzení dopadu prováděná ESVČ nebyla navázána na
monitorování a hodnocení.

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy Evropského účetního dvora.
Plné znění této zprávy je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu.
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Auditoři vyslovili řadu doporučení určených ESVČ i Komisi:
•

přijmout opatření, která zlepší provozní efektivnost misí;

•

zlepšit obsazenost pracovních míst v misích;

•
stanovit mandáty a rozpočty tak, aby odpovídaly operacím, a stanovit jasnou strategii ukončení
činnosti;
•

zvýšit důraz na udržitelnost;

•

zlepšit ukazatele, monitorování a hodnocení.

Poznámky pro redaktory
Niger a Mali jsou nestabilní státy v západní Africe. Jde o mladé parlamentní demokracie se slabými
ekonomikami a rozvíjející se veřejnou správou. V indexu lidského rozvoje za rok 2016 jsou na 187. (Niger) a
175. (Mali) místě ze 188 zemí a žijí v nich jedni z nejchudších lidí na světě. Niger je šestou a Mali osmou
největší zemí v Africe a obě země se nacházejí v jižní části Sahary. Těmito zeměmi prochází mnoho
migrantů na cestě do svých konečných destinací.
Navzdory mírové dohodě podepsané v červnu 2015 a přítomnosti zahraničních mírových sil jsou
extremistické skupiny v severním Mali stále aktivní a národní bezpečnostní složky čelí řadě výzev. Počet
obětí zůstává vysoký a často dochází k teroristickým útokům. Bezpečnost Nigeru ohrožuje nestabilita v
sousední Libyi, Nigérii a Mali. Vláda se potýká s výzvami, jako je boj proti obchodníkům s lidmi, a s dalšími
nelegálními činnostmi.
EÚD prezentuje své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU i dalším zúčastněným subjektům,
jako jsou národní parlamenty, zainteresované strany z daných odvětví a zástupci občanské společnosti.
Většina našich doporučení uvedených v našich zprávách se nakonec realizuje. Takto vysoká míra přijatých
doporučení podtrhuje přínos naší práce pro občany EU.
Zvláštní zpráva č. 15/2018 „Posilování kapacity interních bezpečnostních sil v Nigeru a Mali: pouze
omezený a pomalý pokrok“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU.
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