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Podpora EÚ pre región Sahel pomohla zlepšiť vnútornú
bezpečnosť, pokrok je ale aj naďalej pomalý, konštatujú
audítori
Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov misie Sahel EÚ pomohli posilniť vnútorné
bezpečnostné sily v Nigeri a Mali, pre náročné podmienky a prevádzkovú neefektívnosť bol
však pokrok pomalý.
EÚ uskutočňuje v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky v Nigeri a Mali civilné misie, ktoré
poskytujú odbornú prípravu, poradenstvo a vybavenie s cieľom posilniť kapacitu vnútroštátnych síl
zodpovedných za vnútornú bezpečnosť. Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) plánuje a riadi
činnosti, zatiaľ čo Komisia spravuje rozpočty. Finančné prostriedky pre Niger na obdobie 2012 – 2017
predstavovali sumu 69 mil. EUR a pre Mali na obdobie 2014 – 2017 66 mil. EUR.
„Neistota v regióne Sahel v západnej Afrike má negatívny dosah na rozvoj regiónu a na záujmy Európskej
únie“, uviedla Bettina Jakobsen, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za túto správu. „Misie
EÚ v Nigeri a Mali zohrávajú dôležitú úlohu, ale pokrok pri posilňovaní kapacity vnútorných bezpečnostných
síl bol pomalý a obmedzený.“ Audítori zistili, že zamestnanci misie nedostali vhodné praktické pokyny
a v prípade Nigeru neboli pred nasadením zaškolení. ESVČ a Komisia neposkytli dostatočnú podporu
a v niektorých prípadoch uplatňovali postupy, ktoré neboli prispôsobené podmienkam priamo na mieste.
Audítori zistili nedostatky, ktoré ovplyvnili prevádzkovú efektívnosť misií EÚ. Tieto nedostatky vznikli
v dôsledku kombinácie dvojročných mandátov a ročných rozpočtov, ktoré nepodporujú strednodobé alebo
dlhodobé plánovanie, ako aj v dôsledku vysokého počtu voľných pracovných miest. Audítori konštatujú,
že napriek tomu, že misie nemajú trvalý charakter, nie je stanovená jasná stratégia ukončenia.
Obidve misie riešili udržateľnosť, no s malým úspechom. Čiastočne to bolo z dôvodu nedostatočného
zapojenia hostiteľských krajín a čiastočne preto, že misie nevyčlenili primerané zdroje na zaistenie
udržateľnosti a nadviazanie na poskytnutú odbornú prípravu a dodané vybavenie.
Podľa audítorov mali misie nedostatočné ukazovatele výkonnosti a nemonitorovali a nevyhodnocovali
plnenie úloh. Posúdenia vplyvu ESVČ neboli spojené s monitorovaním a hodnotením.

Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body osobitnej správy Európskeho dvora audítorov.
Úplné znenie správy je uverejnené na webovej stránke www.eca.europa.eu.
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Audítori predkladajú ESVČ a Komisii nasledujúce odporúčania:
•

prijať opatrenia na zlepšenie prevádzkovej efektívnosti misií,

•

zvýšiť mieru obsadenosti pracovných miest v misiách,

•

stanoviť mandáty a rozpočty na prevádzku a poskytnúť stratégiu ukončenia,

•

zvýšiť dôraz na udržateľnosť,

•

zlepšiť ukazovatele, monitorovanie a hodnotenie.

Poznámky pre redaktorov
Niger a Mali sú krehké štáty v západnej Afrike. Ide o mladé parlamentné demokracie so slabými
ekonomikami a rozvíjajúcou sa verejnou správou. V indexe ľudského rozvoja za rok 2016 sú na 187. (Niger)
a 175. mieste (Mali) zo 188 krajín a žijú v nich ľudia, ktorí patria medzi najchudobnejších na svete. Niger je
šiestou a Mali ôsmou najväčšou krajinou v Afrike a nachádzajú sa v južnej časti Sahary. Týmito krajinami
prechádza mnoho migrantov na ceste do svojich konečných destinácií.
Napriek mierovej dohode podpísanej v júni 2015 a prítomnosti zahraničných mierových síl sú extrémistické
skupiny v severnom Mali stále aktívne a národné bezpečnostné sily čelia viacerým výzvam. Počet obetí
zostáva vysoký a často dochádza k teroristickým útokom. Bezpečnosť Nigeru ohrozuje nestabilita
v susednej Líbyi, Nigérii a Mali. Vláda čelí výzvam, ako je boj proti obchodníkom s ľuďmi a iné nelegálne
činnosti.
EDA prezentuje svoje osobitné správy Európskemu parlamentu a Rade EÚ, ako aj iným zainteresovaným
stranám, napríklad národným parlamentom, subjektom z oblasti priemyslu a zástupcom občianskej
spoločnosti. Veľká väčšina odporúčaní, ktoré v našich správach predkladáme, sa zavádza do praxe. Táto
vysoká miera prijatia našich odporúčaní vyzdvihuje prínos našej práce pre občanov EÚ.
Osobitná správa č. 15/2018 „Posilnenie kapacity vnútorných bezpečnostných síl v Nigeri a Mali: dosiahol sa
len obmedzený a pomalý pokrok“ je dostupná na webovej stránke EDA (eca.europa.eu) v 23 jazykoch EÚ.
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