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Sajtóközlemény 
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Európai Számvevőszék: a Száhelnek nyújtott uniós 
támogatás segített a belső biztonság javításában, de 
továbbra is lassú a fejlődés 
Az Európai Számvevőszék most közzétett jelentése szerint a Száhel-övezetben végrehajtott 
uniós missziók segítettek megerősíteni a belső biztonsági erőket Nigerben és Maliban, de a 
nehéz körülmények és az alacsony működési hatékonyság miatt lassú maradt az előrehaladás. 

Az Unió a közös biztonság- és védelempolitika keretében polgári missziókat működtet Nigerben és Maliban, 
amelyek képzéssel, tanácsadással és felszerelésekkel erősítik az országok belső biztonsági erőinek 
kapacitását. A műveletek megtervezését és irányítását az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ), a költségvetés 
irányítását pedig az Európai Bizottság végzi. Niger 2012-től 2017-ig 69 millió euró, Mali pedig 2014-től 
2017-ig 66 millió euró finanszírozásban részesült.  

„A nyugat-afrikai Száhel-övezetben uralkodó instabilitás nem kedvez sem a régió fejlődésének, sem az 
Európai Unió érdekeinek – nyilatkozta Bettina Jakobsen, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – A nigeri 
és mali uniós missziók fontos szerepet játszottak ugyan, de csak lassú és csekély előrehaladást sikerült 
elérniük a belső biztonsági erők kapacitásának megerősítése terén.” A számvevők megállapították, hogy a 
missziók munkatársai nem kaptak megfelelő gyakorlati iránymutatást, illetve Niger esetében a kiküldetésre 
felkészítő képzést sem. Az EKSZ és a Bizottság nem nyújtott elég támogatást, és eljárásaik néhány esetben 
nem feleltek meg a helyi körülményeknek. 

A számvevők több olyan hiányosságot tártak fel, amelyek csorbították az uniós missziók működési 
hatékonyságát. Ezeket két fő problémára lehet visszavezetni: egyrészt arra, hogy a közép- és hosszú távú 
tervezést hátráltatja, hogy a megbízatási időszak kétéves, míg a költségvetést évenként állapítják meg, 
másrészt pedig arra, hogy számos álláshelyet nem sikerül betölteni. A számvevők rámutatnak arra is, hogy 
bár a misszióknak nem céljuk állandó szervként működni, nem készült számukra egyértelmű kivonulási 
stratégia.  

Mindkét misszió foglalkozott a fenntarthatóság kérdésével, de szerény sikerrel. Ennek oka részben az volt, 
hogy a fogadó országok nem érezték magukénak a missziókat, részben pedig az, hogy a missziók nem 
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fordítottak elégséges erőforrást a fenntarthatóság biztosítására, valamint a megtartott képzések és a 
biztosított felszerelések utóéletének figyelemmel kísérésére. 

A számvevők szerint a missziók elégtelen teljesítménymutatókat alkalmaztak, továbbá nem monitorozták 
és értékelték megfelelően a feladatok teljesítését. Az EKSZ hatásvizsgálatai nem kapcsolódtak a 
monitoringhoz és az értékeléshez. 

A számvevők egy sor ajánlást fogalmaztak meg az EKSZ és az Európai Bizottság számára: 

• tegyenek intézkedéseket a missziók működési hatékonyságának javítására; 

• javítsanak a missziók álláshelyeinek betöltöttségi arányán; 

• a megbízatásokat és költségvetéseket alakítsák a műveletekhez illően, valamint dolgozzanak ki 
kivonulási stratégiát; 

• fordítsanak nagyobb figyelmet a fenntarthatóságra; 

• javítsanak a mutatók, a monitoring és az értékelés minőségén. 

A szerkesztők figyelmébe 

Niger és Mali Nyugat-Afrikában fekvő instabil államok. A két országban még új keletű a parlamenti 
demokrácia, gyenge a gazdaság és fejletlen a közigazgatás. A 2016-os humán fejlettségi mutató szerint 
Niger és Mali az ott felsorolt 188 ország közül a 187., illetve a 175. helyen áll, azaz lakosságuk a világ 
legszegényebbjei közé tartozik. Afrika hatodik, illetve nyolcadik legnagyobb országáról van szó, a Szahara 
sivatag déli részén. Mindkét országon sok migráns kel át végső úticélja felé tartva. 

Bár 2015 júniusában békemegállapodás született, és külföldi békefenntartó erők is jelen vannak, Mali 
északi részén még mindig aktívak egyes szélsőséges csoportok, és a nemzeti biztonsági erők komoly 
erőpróbáknak vannak kitéve. A számos terrortámadás továbbra is sok halálos áldozatot követel. Niger 
biztonságát a szomszédos Líbiában, Nigériában és Maliban uralkodó instabilitás is veszélyezteti. A 
kormánynak fel kell vennie a harcot az embercsempészettel és más jogellenes tevékenységekkel is. 

Különjelentéseit a Számvevőszék bemutatja az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának, 
valamint az egyéb érdekelt feleknek, például a nemzeti parlamenteknek, ágazati szereplőknek és a civil 
társadalom képviselőinek. A jelentéseinkben megfogalmazott ajánlások döntő többsége a gyakorlatban 
végrehajtásra kerül. Ajánlásaink kedvező fogadtatása arról tanúskodik, hogy munkánk az uniós polgárok 
javát szolgálja. 

„A nigeri és mali belső biztonsági erők kapacitásának megerősítése: korlátozott és lassú a haladás” című, 
15/2018. sz. különjelentés 23 uniós nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu). 

 

 

 

 

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/ecadefault.aspx

