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ES parama Saheliui padėjo gerinti vidaus saugumą, bet
pažanga išlieka lėta, teigia auditoriai
ES Sahelio misijos padėjo sustiprinti vidaus saugumo pajėgas Nigeryje ir Malyje, bet pažanga
buvo lėta dėl labai sudėtingų darbo sąlygų ir veiklos neefektyvumo, teigiama naujoje Europos
Audito Rūmų ataskaitoje.
Pagal Bendrą saugumo ir gynybos politiką ES vykdo civilines misijas Nigeryje ir Malyje, kurios teikia
mokymus, konsultacijas ir įrangą, siekdamos sustiprinti nacionalinių vidaus saugumo pajėgų gebėjimus.
Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) planuoja ir valdo operacijas; Europos Komisija valdo biudžetus.
Finansavimas Nigeriui 2012–2017 m. sudarė 69 milijonus eurų, o Maliui 2014–2017 m. 66 milijonus eurų.
„Nesaugumas Vakarų Afrikos Sahelio regione daro neigiamą poveikį regiono vystymuisi ir Europos Sąjungos
interesams, – pasakė už ataskaitą atsakinga Europos Audito Rūmų narė Bettina Jakobsen. – ES misijos
Nigeryje ir Malyje atliko svarbų vaidmenį, tačiau pažanga stiprinant vidaus saugumo pajėgų gebėjimus
buvo lėta ir nedidelė.“ Auditoriai nustatė, kad misijos darbuotojai negavo pakankamų praktinių gairių ir,
Nigerio atveju, mokymo prieš dislokavimą. EIVT ir Komisija neteikė pakankamos paramos ir kai kuriais
atvejais taikė procedūras, kurios neatitiko vietos sąlygų.
Auditoriai nustatė trūkumų, kurie paveikė ES misijų veiklos efektyvumą. Šiuos trūkumus nulėmė tai, kad
kartu buvo taikomi dvejų metų įgaliojimai ir metiniai biudžetai, kurie neskatino planuoti vidutiniu arba
ilguoju laikotarpiu, bei didelis skaičius laisvų darbo vietų. Nors nėra numatyta, kad misijos bus nuolatinės,
nėra aiškios pasitraukimo strategijos, teigia auditoriai.
Misijos ėmėsi priemonių dėl tvarumo, tačiau nelabai sėkmingai. Iš dalies prie to prisidėjo priimančių šalių
įsipareigojimo trūkumas ir iš dalies tai, kad misijos neskyrė pakankamai išteklių tvarumo užtikrinimui ir
surengtų mokymų bei tiekiamos įrangos tolesnei priežiūrai.
Pasak auditorių, misijas neigiamai paveikė silpni veiksmingumo rodikliai ir nebuvo tinkamai stebimas ir
vertinamas užduočių įgyvendinimas. EIVT poveikio vertinimai su šiuo stebėjimu ir vertinimu nebuvo susiję.
Auditoriai pateikia keletą EIVT ir Komisijai skirtų rekomendacijų:

Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos pagrindines mintis.
Visa ataskaita pateikta www.eca.europa.eu.
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•

imtis priemonių, kad būtų padidintas misijų veiklos efektyvumas;

•

pagerinti personalo darbo vietų užimtumo lygį misijose;

•

nustatyti veiklą atitinkančius įgaliojimus ir biudžetus ir parengti pasitraukimo strategiją;

•

daugiau dėmesio skirti tvarumui;

•

pagerinti rodiklius, stebėjimą ir vertinimą.

Pastabos leidėjams
Nigeris ir Malis yra labai pažeidžiamos Vakarų Afrikos šalys. Tai jaunos parlamentinės demokratijos su
silpna ekonomika ir dar besiformuojančiomis viešojo administravimo institucijomis. Šiose šalyse, kurios
užima atitinkamai 187 ir 175 vietą iš 188 šalių, įtrauktų į 2016 m. Žmogaus socialinės raidos indeksą, gyvena
vieni skurdžiausių pasaulio gyventojų. Nigeris ir Malis yra šešta ir aštunta pagal dydį Afrikos šalys, esančios
pietinėje Sacharos dykumos dalyje. Daug migrantų kerta šias dvi šalis pakeliui į savo paskirties tikslą.
Nepaisant to, kad 2015 m. birželio mėn. buvo pasirašytas taikos susitarimas ir veiklą vykdo užsienio taikos
palaikymo pajėgos, ekstremistų grupuotės vis dar aktyviai veikia šiaurinėje Malio dalyje ir nacionalinės
saugumo pajėgos turi nemažai sunkumų. Ir toliau išlieka didelis aukų skaičius ir įvyksta daug teroristinių
išpuolių. Nigerio saugumui kelia pavojų nestabilumas kaimyninėje Libijoje, Nigerijoje ir Malyje. Vyriausybė
susiduria su tokiais sunkumais, kaip kova su prekiautojais žmonėmis ir kita neteisėta veikla.
Europos Audito Rūmai pristato savo specialiąsias ataskaitas Europos Parlamentui ir ES Tarybai bei kitoms
suinteresuotosioms šalims, kaip antai nacionaliniams parlamentams, pramonės suinteresuotiesiems
subjektams ir pilietinės visuomenės atstovams. Didžioji dauguma mūsų ataskaitose pateikiamų
rekomendacijų yra praktiškai įgyvendinamos. Šis aukštas tikslų įgyvendinimo lygis atspindi mūsų darbo
naudą ES piliečiams.
Specialioji ataskaita Nr. 15/2018 „Vidaus saugumo pajėgų gebėjimų stiprinimas Nigeryje ir Malyje: tik
nedidelė ir lėta pažanga“ yra paskelbta 23 ES kalbomis Europos Audito Rūmų interneto svetainėje
(eca.europa.eu).
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