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Η στήριξη της ΕΕ για την περιοχή του Σαχέλ συνέβαλε στη 
βελτίωση της εσωτερικής ασφάλειας, ωστόσο η πρόοδος 
είναι αργή, δηλώνουν οι ελεγκτές 
Οι αποστολές της ΕΕ στο Σαχέλ συνέβαλαν στην ενίσχυση των δυνάμεων εσωτερικής 
ασφάλειας στον Νίγηρα και το Μάλι, ωστόσο η πρόοδος είναι αργή λόγω των δυσχερών 
συνθηκών και των λειτουργικών ανεπαρκειών, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

H ΕΕ αναπτύσσει μη στρατιωτικές αποστολές στον Νίγηρα και το Μάλι, στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής 
Ασφάλειας και Άμυνας, παρέχοντας εκπαίδευση, συμβουλές και εξοπλισμό με σκοπό την ενίσχυση των 
ικανοτήτων των εθνικών δυνάμεων που είναι επιφορτισμένες με την εσωτερική ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των επιχειρήσεων και 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη διαχείριση των προϋπολογισμών. Η χρηματοδότηση για τον Νίγηρα ανήλθε σε 
69 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2012-2017 και για το Μάλι σε 66 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 
2014-2017.  

«Η ανασφάλεια που επικρατεί στην περιοχή του Σαχέλ στη Δυτική Αφρική επηρεάζει αρνητικά την 
ανάπτυξη της περιοχής και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,» δήλωσε η Bettina Jakobsen, Μέλος 
του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδια για την έκθεση. «Οι αποστολές της ΕΕ στον Νίγηρα 
και το Μάλι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, αλλά η πρόοδος σχετικά με την ενίσχυση των ικανοτήτων 
των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας είναι αργή και περιορισμένη.» Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι οι 
υπάλληλοι των αποστολών δεν λάμβαναν ούτε επαρκείς πρακτικές οδηγίες ούτε, στην περίπτωση του 
Νίγηρα, επαρκή εκπαίδευση πριν από την ανάπτυξη της αποστολής. Η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή δεν παρείχαν 
ικανοποιητική υποστήριξη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εφάρμοσαν διαδικασίες ακατάλληλες για τις 
συνθήκες που επικρατούσαν επί τόπου. 

Οι ελεγκτές εντόπισαν αδυναμίες οι οποίες επηρέασαν τη λειτουργική αποδοτικότητα των αποστολών της 
ΕΕ. Οι αδυναμίες αυτές οφείλονταν στον συνδυασμό διετών εντολών με ετήσιους προϋπολογισμούς, που 
δεν ενθαρρύνουν τον μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, καθώς και στον μεγάλο αριθμό κενών 
θέσεων. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, παρόλο που οι αποστολές δεν έχουν σκοπό να παραμείνουν μόνιμα 
στην περιοχή, δεν υπάρχει κάποια σαφής στρατηγική εξόδου.  
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Οι αποστολές ενδιαφέρονταν για τη βιωσιμότητα, με μικρή, όμως, επιτυχία. Αυτό οφειλόταν εν μέρει στη 
μη ανάληψη ιδίας ευθύνης από τις χώρες υποδοχής και εν μέρει στο γεγονός ότι οι αποστολές δεν 
διέθεσαν επαρκείς πόρους για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και την παρακολούθηση της εκπαίδευσης 
και του εξοπλισμού που παρασχέθηκαν. 

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, οι δείκτες επιδόσεων των αποστολών δεν ήταν ικανοποιητικοί, και δεν 
παρακολουθούσαν ούτε αξιολογούσαν επαρκώς την εκτέλεση των καθηκόντων. Οι εκτιμήσεις αντικτύπου 
της ΕΥΕΔ δεν συνδέονταν ούτε με την παρακολούθηση ούτε με την αξιολόγηση. 

Οι ελεγκτές διατυπώνουν σειρά συστάσεων προς την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή: 

• να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας των αποστολών, 

• να βελτιώσουν το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στις αποστολές, 

• να καθορίζουν εντολές και προϋπολογισμούς σε αντιστοιχία με τις επιχειρήσεις και να 
προβλέπουν στρατηγική εξόδου, 

• να αυξήσουν την έμφαση στη βιωσιμότητα, 

• να βελτιώσουν τους δείκτες, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Ο Νίγηρας και το Μάλι είναι ασταθή κράτη στη Δυτική Αφρική. Αποτελούν νέες κοινοβουλευτικές 
δημοκρατίες, με αδύναμες οικονομίες και αναπτυσσόμενες δημόσιες διοικήσεις. Σε σύνολο 188 χωρών, 
καταλαμβάνουν την 187η και την 175η θέση αντίστοιχα στην κατάταξη του δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης 
για το 2016, που σημαίνει ότι στις χώρες αυτές ζουν ορισμένοι από τους φτωχότερους πληθυσμούς στον 
κόσμο. Ο Νίγηρας και το Μάλι αποτελούν αντίστοιχα την έκτη και την όγδοη μεγαλύτερη χώρα της 
Αφρικής και βρίσκονται στο νότιο τμήμα της ερήμου Σαχάρας. Από αυτές τις δύο χώρες διέρχονται πολλοί 
μετανάστες, στην πορεία προς τον τελικό προορισμό τους. 

Παρά την ειρηνευτική συμφωνία που υπεγράφη τον Ιούνιο του 2015 και την παρουσία ξένων 
ειρηνευτικών δυνάμεων, εξτρεμιστικές ομάδες εξακολουθούν να δρουν στο βόρειο Μάλι και οι δυνάμεις 
ασφάλειας της χώρας αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις. Ο αριθμός των θυμάτων παραμένει υψηλός 
και συμβαίνουν πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις. Η ασφάλεια του Νίγηρα απειλείται από την αστάθεια 
που επικρατεί στις γειτονικές χώρες, τη Λιβύη, τη Νιγηρία και το Μάλι. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει 
προκλήσεις, όπως η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. 

Το ΕΕΣ παρουσιάζει τις ειδικές εκθέσεις του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, καθώς 
και σε άλλους ενδιαφερομένους, όπως σε εθνικά κοινοβούλια, παράγοντες του αντίστοιχου κλάδου και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Στη συντριπτική πλειονότητά τους, οι συστάσεις που 
διατυπώνουμε στις εκθέσεις μας υλοποιούνται. Το υψηλό ποσοστό αποδοχής τους αποδεικνύει τον 
θετικό αντίκτυπο του έργου μας στους πολίτες της ΕΕ. 

Η ειδική έκθεση αριθ. 15/2018, με τίτλο «Ενίσχυση των ικανοτήτων των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας 
στον Νίγηρα και το Μάλι: περιορισμένη και αργή η πρόοδος», είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΕΕΣ 
(eca.europa.eu) σε 23 γλώσσες της ΕΕ. 
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