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Luxembourg, den 18. september 2018

EU's støtte til den afrikanske freds- og
sikkerhedsarkitektur har haft ringe effekt og bør have nyt
fokus, siger revisorerne
Den Europæiske Revisionsret konkluderer i en ny beretning, at EU's finansielle støtte til den
afrikanske freds- og sikkerhedsarkitektur (APSA) har haft ringe effekt og bør have nyt fokus.
Revisorerne siger, at APSA i mange år har været meget afhængig af donorfinansiering, og at
EU's støtte har fokuseret på at bidrage til dækningen af APSA's grundlæggende
driftsomkostninger i stedet for kapacitetsopbygningsforanstaltninger.
APSA blev etableret af staterne i Den Afrikanske Union (AU) som en langsigtet reaktion på fredsog sikkerhedsudfordringerne på det afrikanske kontinent. Gennem APSA har Den Afrikanske
Union og de regionale organisationer adgang til værktøjer, som giver dem mulighed for at
forebygge, håndtere og løse konflikter.
Revisorerne vurderede EU's støtte til APSA. De undersøgte kontrakter indgået af Kommissionen i
perioden fra 2014 til 2016 med en samlet værdi på over 100 millioner euro.
De konkluderede, at EU's støtte til APSA havde haft ringe effekt og burde have nyt fokus. Selv om
der var udarbejdet en bred strategisk ramme, konstaterede de, at EU's støtte hovedsagelig havde
fokuseret på at bidrage til dækningen af APSA's grundlæggende driftsomkostninger. Ifølge
revisorerne har de mangelfulde bidrag fra Den Afrikanske Unions medlemsstater betydet, at
APSA i mange år har været meget afhængig af donorstøtte.
"Interessenterne og donorerne har høje forventninger til APSA," siger Juhan Parts, det medlem af
Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Men vi har konstateret, at
APSA-komponenternes kapacitet varierer betydeligt og er udfordret af, at en række AUmedlemsstater ikke udviser tilstrækkelig politisk vilje, og at EU-finansieringen mangler fokus.
Klare mål vedrørende kapacitetsopbygning er nødvendige for at sikre resultater med hensyn til at
skabe mere fred og sikkerhed i Afrika."

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning.
Beretningen i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu.
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EU havde ikke opstillet klare prioriteter for sin støtte til APSA, og EU's strategi manglede en
langsigtet vision for udviklingen af støtten, siger revisorerne. I den reviderede periode fokuserede
EU ikke tilstrækkeligt på overgangen fra betaling af lønninger til kapacitetsopbygning. EU
støttede Den Afrikanske Unions planer om at opnå finansiel uafhængighed, så den kunne dække
en stadig større del af APSA's driftsomkostninger. Gennemførelsen af disse planer var dog stadig
på et tidligt stadium.
Revisorerne konstaterede, at gennemførelsen af EU's støtte blev påvirket af forsinkelser,
inkonsekvent brug af finansieringsinstrumenter og utilstrækkelige oplysninger om de opnåede
resultater. 6 af de 14 reviderede kontrakter, som primært vedrørte personaleomkostninger,
havde leveret de fleste af de forventede resultater på revisionstidspunktet. To havde kun delvis
leveret de forventede resultater, og en enkelt havde slet ikke leveret. I fem tilfælde betød
gennemførelsesforsinkelser, at revisorerne ikke kunne vurdere, om kontrakten havde leveret de
forventede resultater eller ej. Forsinkelser i forbindelse med kontraktindgåelse, anvendelse af
finansiering med tilbagevirkende kraft og mangel på oplysninger om resultater betød endvidere,
at leveringen af EU's støtte blev hæmmet.
Revisorerne fremsætter følgende anbefalinger:
•
Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør fremme Den Afrikanske
Unions ejerskab af APSA med henblik på finansiel uafhængighed og ændre EU-støttens fokus fra
driftsomkostninger til kapacitetsopbygningsforanstaltninger
•
Kommissionen bør gøre interventionerne konsekvent resultatbaserede, reducere
forsinkelserne i forbindelse med kontraktindgåelse og anvendelsen af finansiering med
tilbagevirkende kraft, forbedre overvågningen og bruge finansieringsinstrumenterne på en
konsekvent måde.
Bemærkninger til redaktører
Den Afrikanske Union blev oprettet i 2000 som efterfølger til Organisationen for Afrikansk Enhed.
I 2002 vedtog AU-medlemsstaterne protokollen vedrørende etablering af Den Afrikanske Unions
Freds- og Sikkerhedsråd, som definerer APSA's struktur, mål og principper. I 2017 var alle 55
afrikanske lande medlemmer af Den Afrikanske Union.
Særberetning nr. 20/2018 "Den afrikanske freds- og sikkerhedsarkitektur: EU-støtten bør have
nyt fokus" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog.
Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for
andre interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter
for civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, vi fremsætter i vores særberetninger,
bliver gennemført i praksis. Den høje gennemførelsesgrad viser, at vores arbejde kommer EU's
borgere til gode.
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