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ES atbalsts Sāhelas reģionam palīdzēja uzlabot iekšējo 
drošību, bet progress joprojām ir lēns, uzskata revidenti 
Saskaņā ar jaunāko Eiropas Revīzijas palātas ziņojumu ES misijas Sāhelas reģionā ir palīdzējušas 
nostiprināt Nigēras un Mali iekšējās drošības spēkus, bet progress ir bijis lēns grūto apstākļu un 
darbības neefektivitātes dēļ. 

ES ir izveidojusi civilās misijas Nigērā un Mali saskaņā ar kopējo drošības un aizsardzības politiku, un šo 
misiju uzdevums ir sniegt mācības, konsultācijas un aprīkojumu, lai nostiprinātu šo abu valstu iekšējo 
drošības spēku spējas. Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) plāno un vada operācijas, savukārt Eiropas 
Komisija pārvalda budžetu. Nigērai 2012.–2017. gadā piešķirtais finansējums bija 69 miljoni EUR, Mali 
2014.–2017. gadā – 66 miljoni EUR.  

“Nestabilitāte Rietumāfrikas Sāhelas reģionā negatīvi ietekmē reģiona attīstību un Eiropas Savienības 
intereses,” sacīja par šo ziņojumu atbildīgā Eiropas Revīzijas palātas locekle Bettina Jakobsen. “ES misijām 
Nigērā un Mali ir bijusi svarīga loma, bet iekšējās drošības spēku spēju nostiprināšanas progress ir bijis lēns 
un ierobežots.” Revidenti konstatēja, ka misiju darbinieki nesaņēma piemērotus praktiskos norādījumus un 
Nigēras misijai netika organizēta pirmsnosūtīšanas apmācība. EĀDD un Komisija nesniedza pietiekamu 
atbalstu un reizēm piemēroja procedūras, kas nederēja reālajiem apstākļiem. 

Revidenti konstatēja nepilnības, kas skāra ES misiju darbības efektivitāti. Šīs nepilnības izraisīja vairāki 
faktori: pilnvaras tika plānotas divu gadu periodam, bet budžets – ik gadu, un tas neveicināja vidēja un 
ilgāka termiņa plānošanu, turklāt bija liels skaits neaizpildīto darbavietu. Lai gan nav paredzēts, ka misijas 
būs pastāvīgas, nav skaidras atbalsta pakāpeniskas samazināšanas stratēģijas, atzīst revidenti.  

Misijas risināja ilgtspējas jautājumus, taču ne visai sekmīgi. Tam par iemeslu daļēji bija tas, ka Nigēra un 
Mali neuzņēmās līdzatbildību, bet arī misijas neatvēlēja pietiekami daudz resursu ilgtspējas nodrošināšanai 
un nesekoja, kā pasniegtās mācības un piegādāto aprīkojumu vēlāk izmantoja. 

Revidenti novēroja, ka misijām bija vāji rezultatīvie rādītāji un nebija pietiekami uzraudzīta un izvērtēta 
uzdevumu izpilde. EĀDD ietekmes novērtējumi nebija saistīti ar uzraudzību un izvērtēšanu. 
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Revidenti sniedz vairākus ieteikumus EĀDD un Komisijai: 

• veikt pasākumus misiju darbību efektivitātes uzlabošanai, 

• vairāk aizpildīt misijās pieejamās darbavietas, 

• paredzēt pilnvaras un budžetus, kas atbilstu darbībām, un paredzēt atbalsta pakāpeniskas 
samazināšanas stratēģiju, 

• pievērst lielāku uzmanību ilgtspējai, 

• uzlabot rādītājus, uzraudzību un izvērtēšanu. 

Piezīmes izdevējiem 

Nigēra un Mali ir nestabilas Rietumāfrikas valstis, kurās nesen ir ieviesta parlamentārā demokrātija, 
ekonomika ir vāja un valsts pārvalde vēl tikai attīstās. 2016. gadā no 188 valstīm, kurām noteikts tautas 
attīstības indekss, Nigēra bija 187. vietā un Mali – 175. vietā. Tātad šajās valstīs dzīvo vieni no pasaulē 
nabadzīgākajiem cilvēkiem. Nigēra, kas ir sestā lielākā Āfrikas valsts, un Mali, kas ir astotā lielākā šā 
kontinenta valsts, atrodas Sahāras tuksneša dienviddaļā. Daudzi migranti šķērso šīs abas valstis ceļā uz savu 
galamērķi. 

Lai gan 2015. gada jūnijā ir parakstīts miera nolīgums un ir ievesti ārvalstu miera uzturēšanas spēki, Mali 
ziemeļos aktīvi darbojas ekstrēmistu grupējumi un valsts drošības spēkiem ir jārisina vairākas problēmas. 
Joprojām ir daudz upuru un teroristu uzbrukumu. Nigēras drošību apdraud nestabilitāte kaimiņvalstīs Lībijā, 
Nigērijā un Mali. Valdībai turklāt ir jācīnās pret cilvēku tirdzniecību un cita veida nelikumīgu rīcību. 

Ar īpašajiem ziņojumiem ERP iepazīstina Eiropas Parlamentu un ES Padomi, kā arī citas ieinteresētās 
personas, tādas kā valstu parlamenti, nozares un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Lielākā daļa no mūsu 
sagatavotajiem un ziņojumos iekļautajiem ieteikumiem tiek īstenota. Augstais ieteikumu īstenošanas 
līmenis liecina, ka mūsu darbs dod labumu ES iedzīvotājiem. 

Īpašais ziņojums Nr. 15/2018 “Nigēras un Mali iekšējās drošības spēku spēju nostiprināšana: tikai 
ierobežota un lēna virzība” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) ES 23 valodās. 
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