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Podpora EU poskytovaná africké struktuře pro mír a
bezpečnost má slabou účinnost a je nutné změnit její
zaměření, informují auditoři EU
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora má podpora, kterou EU poskytuje africké
struktuře pro mír a bezpečnost (APSA), slabou účinnost a je nutné změnit její zaměření. Podle
auditorů byla struktura APSA řadu let silně závislá na financování dárců a podpora EU se
zaměřovala na příspěvky na její základní provozní náklady, nikoli na opatření k budování
kapacit.
Africkou strukturu pro mír a bezpečnost (APSA) vytvořily členské státy Africké unie jako
dlouhodobou strukturovanou reakci na problémy v oblasti míru a bezpečnosti na africkém
kontinentě. Díky struktuře APSA mají Africká unie a regionální organizace přístup k nástrojům,
které jim pomáhají předcházet konfliktům, zvládat je a řešit.
Auditoři posuzovali podporou EU poskytovanou struktuře APSA. Prověřovali smlouvy, které
Evropská komise uzavřela v období 2014–2016 a jejichž celková hodnota přesáhla 100 milionů
EUR.
Dospěli k závěru, že podpora EU poskytovaná struktuře APSA má slabou účinnost a je nutné
změnit její zaměření. Zjistili, že přestože je zaveden široký strategický rámec, podpora EU se
zaměřovala hlavně na příspěvky na základní provozní náklady struktury APSA. Auditoři uvádějí, že
kvůli schodku v příspěvcích členských států Africké unie byla struktura APSA po mnoho let silně
závislá na podpoře dárců.
„Zúčastněné subjekty a dárci mají vůči struktuře APSA velká očekávání,“ uvedl člen Evropského
účetního dvora odpovědný za tuto zprávu Juhan Parts. „Zjistili jsme však, že kapacita
jednotlivých složek struktury APSA se značně liší a je ovlivněna nedostatkem politické vůle mnoha
členských států Africké unie a nedostatečným zaměřením finančních prostředků EU. Má-li být
dosaženo výsledků, tj. posílení míru a bezpečnosti v Africe, je třeba stanovit jasné cíle pro
budování kapacit.“

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy Evropského účetního dvora.
Plné znění této zprávy je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu.
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Auditoři zjistili, že EU nestanovila pro podporu EU poskytovanou struktuře APSA jasné priority
a její strategie postrádá dlouhodobou vizi. Během kontrolovaného období se EU dostatečně
nesoustředila na přechod od financování platů k budování kapacit. EU podpořila plány Africké
unie dosáhnout finanční nezávislosti, aby byla schopna převzít rostoucí část provozních nákladů
struktury APSA. Provádění těchto plánů je však stále v prvotní fázi.
Auditoři zjistili, že poskytování podpory EU bylo ovlivněno prodleními, nejednotným využíváním
finančních nástrojů a nedostatkem informací o dosažených výsledcích. Šest ze čtrnácti
kontrolovaných smluv, které se převážně týkaly nákladů na zaměstnance, v době konání auditu
přineslo většinu očekávaných výsledků. V případě dvou smluv tomu tak bylo pouze částečně
a jedna smlouva nepřinesla výsledky vůbec. V pěti případech auditoři kvůli zpoždění při jejich
provádění nemohli posoudit, zda smlouvy výsledky přinesly, či nikoliv. Kromě toho poskytování
podpory EU brzdila zpoždění při uzavírání smluv, financování se zpětnou platností a nedostatek
informací o výsledcích.
Auditoři předkládají následující doporučení:
•
Evropská komise a Evropská služba pro vnější činnost by měly podporovat odpovědnost
Africké unie za strukturu APSA, aby dosáhla finanční nezávislosti, a změnit zaměření podpory EU
tak, aby se nesoustředila na hrazení provozních nákladů, ale na opatření k budování kapacit;
•
Komise by měla provádět intervence, které budou vždy založeny na výsledcích, omezit
zpoždění při uzavírání smluv a financování se zpětnou platností, zlepšit monitorování
a konzistentně využívat finanční nástroje.
Poznámka pro redaktory
Africká unie byla založena v roce 2000 jako nástupce Organizace africké jednoty. V roce 2002
přijaly členské státy Africké unie protokol ke zřízení Rady pro mír a bezpečnost Africké unie, který
vymezuje strukturu, cíle a zásady struktury APSA. V roce 2017 bylo členy Africké unie všech 55
afrických zemí.
Zvláštní zpráva č. 20/2018 „Africká struktura pro mír a bezpečnost: nutnost změnit zaměření
podpory EU“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU.
EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším subjektům,
které o to mají zájem, jako jsou národní parlamenty, subjekty působící v příslušném odvětví a
zástupci občanské společnosti. Velká většina doporučení, která předkládáme ve svých zprávách,
je uvedena do praxe. Vysoká míra přijatých doporučení podtrhuje přínos naší práce pro občany
EU.
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