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Sahelile antav ELi toetus aitas audiitorite sõnul parandada
sisejulgeolekut, kuid edenemine oli aeglane
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt aitasid ELi Saheli missioonid tugevdada
sisejulgeolekujõude Nigeris ja Malis, kuid edenemine on keeruliste tingimuste ja tegevusalase
ebatõhususe tõttu olnud aeglane.
EL viib Nigeris ja Malis ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika raames läbi missioone, mille kaudu pakutakse
nende riikide sisejulgeolekujõudude suutlikkuse suurendamiseks koolitust, nõustamist ja seadmeid.
Euroopa välisteenistus kavandab ja juhib missioonide tegevust ja Euroopa Komisjon haldab nende
eelarveid. Nigerile anti perioodil 2012–2017 69 miljonit eurot ja Malile perioodil 2014–2017 66 miljonit
eurot.
„Lääne-Aafrika Saheli piirkonna ebakindlus mõjutab negatiivselt selle piirkonna arengut ja Euroopa Liidu
huve,“ ütles aruande eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Bettina Jakobsen. „ELi missioonidel on
Nigeris ja Malis olnud oluline roll, kuid sisejulgeolekujõudude suutlikkuse paranemine on olnud aeglane ja
vähene.“ Audiitorid leidsid, et missioonide töötajad ei saanud piisavat praktilist juhendamist ja Nigeri puhul
missioonieelset koolitust. Euroopa välisteenistus ja komisjon ei pakkunud piisavalt tuge ja mõnel juhul
kohaldasid menetlusi, mis ei sobinud kohapealsete tingimustega.
Audiitorid leidsid puudusi, mis mõjutasid ELi missioonide tegevusalast tõhusust. Puudusi tekitas kaheaastaste mandaatide ja iga-aastaste eelarvete koostoime, kuna see ei soodusta keskpikka või pikaajalist
kavandamist, ning samuti oli mõlemal missioonil palju täitmata ametikohti. Kuigi missioonid ei peaks olema
alalised, ei ole neil audiitorite sõnul selget väljumisstrateegiat.
Missioonid käsitlesid jätkusuutlikkust, kuid edeneti vähe. Osaliselt oli see tingitud puudulikust
isevastutusest vastuvõtvates riikides ja osaliselt seetõttu, et missioonid ei eraldanud piisavaid vahendeid
jätkusuutlikkuse tagamiseks ning koolituse ja tarnitud seadmete jälgimiseks.
Audiitorite sõnul olid missioonide tulemusnäitajad nõrgad ja ei jälginud ega hinnanud nõuetekohaselt
ülesannete täitmist. Euroopa välisteenistuse mõjuhinnangud ei olnud seotud järelevalve ja hindamisega.
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Audiitorid esitavad Euroopa välisteenistusele ja liikmesriikidele mitu soovitust
•

võtta meetmeid missioonide juhtimise tõhustamiseks;

•

parandada missioonide ametikohtade täitmist;

•

määrata volitused ja eelarved, et viia need vastavusse tegevusega ja näha ette väljumisstrateegia;

•

suurendada keskendumist jätkusuutlikkusele;

•

parandada näitajaid, seiret ja hindamist.

Toimetajatele
Niger ja Mali on Lääne-Aafrikas asuvad ebakindlad riigid. Tegemist on areneva demokraatiaga riikidega,
kelle majandus on nõrk ja avalik haldus alles kujunemisjärgus. 2016. aasta inimarengu indeksis on Niger ja
Mali 188 riigist vastavalt 187. ja 175. kohal ning seega on nad maailma kõige vaesemate riikide seas. Niger
on suuruselt kuues ja Mali kaheksas riik Aafrikas ning mõlemad asuvad Sahara kõrbe lõunaosas. Paljud
rändajad läbivad neid riike teel oma lõppsihtkohta.
Hoolimata 2015. aasta juunis sõlmitud rahulepingust ja välisriikide rahuvalvajate kohaolekust tegutsevad
Mali põhjaosas endiselt äärmuslikud rühmitused ning riiklikud julgeolekujõud seisavad silmitsi mitmete
probleemidega. Ohvrite arv on endiselt suur ja toimub palju terrorirünnakuid. Nigeri julgeolekut ohustab
naaberriikide Liibüa, Nigeeria ja Mali ebastabiiline olukord. Valitsuse ees seisvateks probleemideks on
näiteks võitlus inimkaubitsejate ja muu ebaseadusliku tegevuse vastu.
Kontrollikoda tutvustab oma eriaruandeid Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule ning ka
teistele huvitatud pooltele, nagu liikmesriikide parlamentidele, ettevõtlusringkondade sidusrühmadele ja
tsiviilühiskonna esindajatele. Valdav osa kontrollikoja aruannetes antud soovitustest viiakse ka ellu.
Elluviidud soovituste suur osakaal näitab kontrollikoja töö kasulikkust ELi kodanike jaoks.
Eriaruanne nr 15/2018 „Nigeri ja Mali sisejulgeolekujõudude tugevdamine: edusammud on napid ja
aeglased“ kättesaadav Euroopa Kontrollioja veebisaidil (eca.europa.eu) ELi 23 keeles.
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