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Tarkastajat: EU:n tuki Sahelissa paransi sisäistä
turvallisuutta, mutta edistys on edelleen hidasta
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa erityiskertomuksessa todetaan, että EU:n
Sahel-operaatiot ovat auttaneet parantamaan sisäisten turvallisuusjoukkojen valmiuksia
Nigerissä ja Malissa, mutta edistys on ollut hidasta haastavien olosuhteiden ja operatiivisen
tehottomuuden takia.
EU toteuttaa yhteisen puolustus- ja turvallisuuspolitiikan yhteydessä Nigerissä ja Malissa siviilioperaatioita,
joissa tarjotaan koulutusta, neuvoja ja varusteita, joilla parannetaan kansallisten sisäisestä turvallisuudesta
vastaavien joukkojen valmiuksia. Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) suunnittelee ja hallinnoi operaatioita
ja Euroopan komissio hallinnoi niiden määrärahoja. Operaatio Nigerissä sai 69 miljoonaa euroa vuosina
2012–2017 ja operaatio Malissa 66 miljoonaa euroa vuosina 2014–2017.
”Turvattomuus Sahelin alueella Länsi-Afrikassa vaikuttaa kielteisesti alueen kehitykseen sekä Euroopan
unionin etuihin”, toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Bettina
Jakobsen. ”EU:n operaatiot Nigerissä ja Malissa ovat olleet merkittäviä, mutta sisäisestä turvallisuudesta
vastaavien joukkojen valmiuksien parantaminen on edennyt hitaasti ja edistys on ollut vähäistä.”
Tarkastajat havaitsivat, että operaatioiden henkilöstölle ei annettu riittävää käytännön ohjeistusta eikä
Nigerin tapauksessa riittävää koulutusta ennen komennukselle lähettämistä. EUH:n ja komission tuki ei
ollut riittävää, ja joissakin tapauksissa ne käyttivät menettelyjä, jotka eivät soveltuneet kentällä vallinneisiin
toimintaolosuhteisiin.
Tarkastajat havaitsivat puutteita, jotka vaikuttivat EU:n operaatioiden tehokkuuteen. Puutteet johtuivat
kahden vuoden mittaisista toimeksiannoista ja vuosittaisista talousarvioista, jotka eivät kannusta
keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnitteluun, sekä useista avoimista työpaikoista. Tarkastajat toteavat, että
vaikka operaatioita ei ole ajateltu pysyviksi elimiksi, selkeää poistumisstrategiaa ei ole laadittu.
Operaatioissa otettiin huomioon kestävyys, mutta se ei juurikaan toteutunut. Tähän oli osittain syynä se,
että isäntämaiden sitoutuminen oli puutteellista, ja osittain se, että operaatioissa ei osoitettu riittäviä
resursseja kestävyyden varmistamiseen eikä seurantaan, jota kohdistettiin annettuun koulutukseen ja
toimitettujen varusteiden käyttöön.

Lehdistötiedotteessa esitetään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen keskeiset tiedot.
Erityiskertomus löytyy kokonaisuudessaan sivustolta www.eca.europa.eu.
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Tarkastajat toteavat, että operaatioita haittasivat heikot tuloksellisuusindikaattorit, eikä niissä riittävällä
tavalla seurattu ja arvioitu tehtävien toteutumista. EUH:n vaikutustenarviointeja ei kytketty seurantaan ja
arviointiin.
Tarkastajat esittävät joukon suosituksia EUH:lle ja komissiolle:
•

operaatioiden operatiivista tehokkuutta olisi lisättävä

•

operaatioissa avoimena olevien työpaikkojen täyttöastetta olisi parannettava

•

toimeksiannot ja talousarviot olisi laadittava vastaamaan operaatioita ja poistumisstrategia olisi
määritettävä

•

kestävyyteen olisi kiinnitettävä enemmän huomiota

•

indikaattoreita, seurantaa ja arviointia olisi kehitettävä.

Toimittajille tiedoksi
Niger ja Mali ovat hauraita valtioita Länsi-Afrikassa. Ne ovat nuoria parlamentaarisia demokratioita, joissa
talous on heikko ja julkishallinto on kehittymässä. Maat olivat sijoilla 187 ja 175 inhimillisen kehityksen
indeksin avulla luokitelluista 188 maasta vuonna 2016, ja niissä asuu maailman köyhimpiin kuuluvia
ihmisiä. Niger on kuudenneksi suurin ja Mali kahdeksanneksi suurin Afrikan maista, ja ne sijaitsevat
Saharan autiomaan eteläosassa. Monet muuttajat kulkevat näiden kahden maan läpi matkallaan
lopulliseen kohteeseensa.
Kesäkuussa 2015 tehdystä rauhansopimuksesta ja ulkomaisista rauhanturvajoukoista huolimatta
ääriryhmät ovat edelleen aktiivisia Pohjois-Malissa ja kansallisten turvallisuusjoukkojen tehtävä on vaikea.
Kuolonuhrien määrä on yhä suuri ja terroristi-iskuja tehdään paljon. Nigerin turvallisuutta uhkaa epävakaa
tilanne naapurimaissa Libyassa, Nigeriassa ja Malissa. Viranomaiset kohtaavat työssään ihmiskaupan ja
muun laittoman toiminnan torjuntaan liittyviä ongelmia.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin esittää erityiskertomuksensa Euroopan parlamentille ja EU:n
neuvostolle sekä muille kiinnostuneille tahoille, kuten kansallisille parlamenteille, elinkeinoelämän
sidosryhmille ja kansalaisyhteiskunnan edustajille. Valtaosa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa
esitetyistä suosituksista pannaan täytäntöön. Suositusten korkea täytäntöönpanoaste on osoitus
tilintarkastustuomioistuimen työn hyödyllisyydestä EU:n kansalaisille.
Erityiskertomus 15/2018 ”Sisäisten turvallisuusjoukkojen valmiuksien parantaminen Nigerissä ja Malissa:
vain vähäistä ja hidasta edistymistä” on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca.europa.eu)
23:lla EU:n kielellä.
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