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Sporočilo za javnost
Luxembourg, 14. junija 2018

Podpora EU za Sahel je pripomogla k izboljšanju notranje
varnosti, vendar je napredek še vedno počasen, so
ugotovili revizorji EU
Evropsko računsko sodišče je v svojem novem poročilu zapisalo, da sta misiji EU Sahel
pripomogli k okrepitvi notranjih varnostnih sil v Nigru in Maliju, vendar je bil napredek zaradi
težkih razmer in operativne neučinkovitosti počasen.
EU v okviru skupne varnostne in obrambne politike izvaja civilni misiji v Nigru in Maliju, ki zagotavljata
usposabljanje, svetovanje in opremo za okrepitev zmogljivosti nacionalnih sil, odgovornih za notranjo
varnost. Evropska služba za zunanje delovanje načrtuje in upravlja operacije misij, Evropska komisija pa
upravlja njuna proračuna. Finančna sredstva za Niger za obdobje 2012–2017 so znašala 69 milijonov EUR,
za Mali za obdobje 2014–2017 pa 66 milijonov EUR.
„Negotove razmere na območju Sahela v zahodni Afriki negativno vplivajo na razvoj regije in interese
Evropske unije,“ je dejala članica Evropskega računskega sodišča Bettina Jakobsen, ki je pristojna za
poročilo. „Misiji EU v Nigru in Maliju sta imeli pomembno vlogo, vendar je bil napredek pri krepitvi
zmogljivosti notranjih varnostnih sil počasen in omejen.“ Revizorji so ugotovili tudi, da osebje misij ni
prejelo ustreznih praktičnih smernic, za misijo v Nigru pa tudi ne usposabljanja pred napotitvijo. Evropska
služba za zunanje delovanje in Komisija nista zagotovili dovolj podpore in sta v nekaterih primerih
uporabljali postopke, ki niso bili primerni za razmere na terenu.
Revizorji so odkrili pomanjkljivosti pri operativni učinkovitosti misij EU. Te so nastale zaradi kombinacije
dvoletnih mandatov in letnih proračunov, ki ni primerna za srednje- in dolgoročno načrtovanje, in zaradi
velikega števila prostih delovnih mest. Kljub temu, da za misiji ni predvideno, da bi postali stalna organa,
trenutno ni jasno začrtane izhodne strategije, so zapisali revizorji.
Misiji sta sicer obravnavali trajnost, vendar brez večjega uspeha Deloma je bil vzrok za to pomanjkanje
odgovornosti držav gostiteljic, deloma pa je bilo krivo to, da se v okviru misij niso namenjala zadostna
sredstva za zagotavljanje trajnosti ter nadaljnjega spremljanja izvedenega usposabljanja in zagotovljene
opreme.

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče.
Celo poročilo je na voljo na www.eca.europa.eu.
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Revizorji so ugotovili tudi, da sta misiji imeli slabe kazalnike smotrnosti in nista ustrezno spremljali in
ocenjevali izvajanja nalog. Ocene učinka, ki jih je izvedla Evropska služba za zunanje delovanje, niso bile
povezane s spremljanjem in ocenjevanjem.
Revizorji so Evropski službi za zunanje delovanje in Komisiji izrekli več priporočil, in sicer naj:
•

sprejmeta ukrepe za izboljšanje operativne učinkovitosti misij;

•

izboljšata stopnjo zasedenosti delovnih mest v misijah;

•

določita mandate in proračun, ki bodo ustrezali operacijam, ter pripravita izhodno strategijo;

•

se bolj osredotočata na trajnost;

•

izboljšata kazalnike, spremljanje in ocenjevanje.

Pojasnila za urednike
Niger in Mali sta nestabilni državi v zahodni Afriki. Sta mladi parlamentarni demokraciji s šibkim
gospodarstvom in razvijajočimi se javnimi upravami. Prebivalci držav, ki sta bili leta 2016 glede na indeks
človekovega razvoja med 188 državami uvrščeni na 187. oziroma 175. mesto, so med najrevnejšimi na
svetu. Niger in Mali sta šesta oziroma osma največja država v Afriki, nahajata pa se v južnem delu Sahare.
Skozi ti dve državi prehajajo številni migranti na svoji poti v namembno državo.
Kljub mirovnemu sporazumu, podpisanemu junija 2015, in prisotnosti tujih mirovnih sil so v severnem
Maliju še vedno dejavne ekstremistične skupine, nacionalne varnostne sile pa se soočajo s številnimi izzivi.
Še vedno je veliko smrtnih žrtev in terorističnih napadov. Varnost Nigra je ogrožena zaradi nestabilnosti v
sosednjih državah, tj. Libiji, Nigeriji in Maliju. Vlada se sooča z izzivi, kot je boj proti trgovcem z ljudmi in
drugim nezakonitim dejavnostim.
Evropsko računsko sodišče predstavlja svoja posebna poročila Evropskemu parlamentu in Svetu EU ter
zainteresiranim stranem, kot so nacionalni parlamenti, deležniki v gospodarstvu in predstavniki civilne
družbe. Velika večina priporočil Sodišča se izvede, kar dokazuje, da je delo Sodišča koristno za državljane.
Posebno poročilo št. 15/2018 – Krepitev zmogljivosti notranjih varnostnih sil v Nigru in Maliju: le zmeren in
počasen napredek – je na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU.
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