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Wsparcie UE na rzecz Sahelu pomogło zwiększyć 
bezpieczeństwo wewnętrzne, lecz postępy są nadal 
powolne – twierdzą kontrolerzy 

Z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że unijne misje 
w Sahelu pomogły wzmocnić siły bezpieczeństwa wewnętrznego w Nigrze i Mali, lecz postępy 
były powolne z uwagi na trudne warunki i brak wydajności operacyjnej. 

W ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE prowadzi w Nigrze i Mali misje cywilne 
zapewniające szkolenia, doradztwo i wyposażenie w celu wzmocnienia zdolności krajowych sił 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Europejska Służba Działań Zewnętrznych i Komisja 
(ESDZ) planuje operacje i nimi zarządza, Komisja zaś odpowiada za zarządzanie budżetowe. Wsparcie 
finansowe na rzecz Nigru w latach 2012–2017 wyniosło 69 mln euro, a na rzecz Mali w latach 2014–2017 – 
66 mln euro.  

– Brak bezpieczeństwa w regionie Sahelu w Afryce Zachodniej wywiera negatywny wpływ zarówno na 
rozwój krajów regionu, jak i na interesy Unii Europejskiej – stwierdziła Bettina Jakobsen, członek 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna za to sprawozdanie. – Misje unijne w Nigrze 
i Mali odgrywają istotną rolę, lecz postępy we wzmacnianiu zdolności sił bezpieczeństwa wewnętrznego są 
ograniczone, a ich tempo jest powolne. Kontrolerzy ustalili, że personel misji nie otrzymał odpowiednich 
wskazówek praktycznych, a w przypadku Nigru – nie został też odpowiednio przeszkolony przed 
rozmieszczeniem. ESDZ i Komisja nie zapewniały wystarczającego wsparcia, a w niektórych przypadkach 
stosowały procedury niedostosowane do warunków w terenie. 

Kontrolerzy wykryli uchybienia, które negatywnie wpłynęły na wydajność operacyjną misji unijnych. 
Uchybienia te wynikały z faktu, że dwuletnie mandaty w połączeniu z rocznymi budżetami nie zachęcają do 
średnio- ani długoterminowego planowania, a także z dużej liczby nieobsadzonych stanowisk wśród 
pracowników. Zdaniem kontrolerów, mimo że celem misji nie jest ich przekształcenie w organy stałe 
w państwach przyjmujących, nie przewidziano dla nich jasnej strategii wyjścia.  

W ramach misji uwzględniono wprawdzie kwestię trwałości, lecz z niewielkim powodzeniem. Wynikało to 
częściowo z braku poczucia odpowiedzialności po stronie państw przyjmujących, a częściowo z faktu, że 
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misje nie przeznaczały adekwatnych zasobów na zapewnianie trwałości oraz monitorowanie 
przeprowadzonych szkoleń i dostarczonego wyposażenia. 

Wskaźniki dotyczące wyników misji były niskie, a w okresie poddanym kontroli misje nie monitorowały ani 
nie oceniały w odpowiedni sposób realizacji zadań. Oceny oddziaływania ESDZ nie były powiązane 
z monitorowaniem i oceną. 

Kontrolerzy sformułowali szereg zaleceń pod adresem ESDZ i Komisji Europejskiej, które dotyczą 
następujących obszarów: 

• podjęcie działań w celu poprawy wydajności operacyjnej misji; 

• poprawa wskaźnika obsadzenia stanowisk w ramach misji; 

• ustanowienie mandatów i budżetów dostosowanych do operacji oraz opracowanie strategii 
wyjścia; 

• zwiększenie nacisku na trwałość; 

• poprawa wskaźników, monitorowania i oceny. 

Informacje dla redaktorów 

Niger i Mali to państwa niestabilne położone w Afryce Zachodniej. Są to młode demokracje parlamentarne 
o słabych gospodarkach i rozwijającej się administracji publicznej. W państwach tych, zajmujących 
odpowiednio 187. i 175. miejsca w rankingu 188 krajów uszeregowanych według wskaźnika rozwoju 
społecznego z 2016 r., żyją osoby należące do najbiedniejszych na świecie. Niger i Mali to szóste i ósme pod 
względem wielkości państwa w Afryce. Znajdują się one w południowej części Sahary. Przez ich terytorium 
przemieszcza się wielu migrantów w drodze do swoich krajów docelowych. 

Pomimo porozumienia pokojowego podpisanego w czerwcu 2015 r. i obecności zagranicznych sił 
pokojowych ugrupowania ekstremistyczne są nadal aktywne w północnej części Mali, a krajowe siły 
bezpieczeństwa borykają się z wieloma trudnościami. Nadal odnotowywane są wysokie liczby ofiar i liczne 
ataki terrorystyczne. Bezpieczeństwo Nigru jest zagrożone brakiem stabilności w sąsiedniej Libii, Nigerii 
i Mali. Rząd stoi przed wyzwaniami takimi jak walka z handlem ludźmi i innymi nielegalnymi działaniami. 

Trybunał przedstawia swoje sprawozdania specjalne Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE, a także 
innym z zainteresowanym stronom, takim jak parlamenty narodowe, podmioty związane z danym 
sektorem i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Zdecydowana większość zaleceń 
formułowanych w tych sprawozdaniach jest wprowadzana w życie, co dowodzi korzyści płynących z prac 
Trybunału dla obywateli UE. 

Sprawozdanie specjalne nr 15/2018 pt. „Wzmocnienie zdolności sił bezpieczeństwa wewnętrznego 
w Nigrze i Mali – ograniczone i powolne postępy” jest dostępne na stronie internetowej Trybunału 
(eca.europa.eu) w 23 językach UE. 
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