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Στήριξη της ΕΕ για την Αφρικανική Αρχιτεκτονική Ειρήνης
και Ασφάλειας: τα αποτελέσματά της είναι πενιχρά και
χρήζει επανεστίασης, σύμφωνα με τους ελεγκτές
Σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η χρηματοδοτική στήριξη της
ΕΕ για την Αφρικανική Αρχιτεκτονική Ειρήνης και Ασφάλειας (APSA) απέφερε πενιχρά
αποτελέσματα και χρήζει επανεστίασης. Επί πολλά έτη, η APSA εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό
από τη χρηματοδότηση των χορηγών βοήθειας και η στήριξη της ΕΕ είχε επικεντρωθεί στη
συνεισφορά στις βασικές δαπάνες λειτουργίας της και όχι σε μέτρα οικοδόμησης ικανοτήτων,
σύμφωνα με τους ελεγκτές.
Η APSA συγκροτήθηκε από τα κράτη μέλη της Αφρικανικής Ένωσης ως μακροπρόθεσμη
απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αφρικανική ήπειρος στον τομέα της ειρήνης και
της ασφάλειας. Μέσω της APSA, η Αφρικανική Ένωση και οι περιφερειακοί οργανισμοί έχουν
πρόσβαση σε εργαλεία που τους βοηθούν στην πρόληψη, τη διαχείριση και την επίλυση των
συγκρούσεων.
Οι ελεγκτές αξιολόγησαν τη στήριξη της ΕΕ προς την APSA. Εξέτασαν συμβάσεις που συνήψε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περίοδο 2014-2016, η συνολική αξία των οποίων υπερέβαινε τα 100
εκατομμύρια ευρώ.
Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η στήριξη της ΕΕ προς την APSA απέφερε πενιχρά αποτελέσματα
και χρήζει επανεστίασης. Παρόλο που υπάρχει ένα γενικό στρατηγικό πλαίσιο, οι ελεγκτές
διαπίστωσαν ότι η στήριξη της ΕΕ προς την APSA είχε επικεντρωθεί κυρίως στη συνεισφορά στις
βασικές δαπάνες λειτουργίας της. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, εξαιτίας της μη έγκαιρης
καταβολής των εισφορών των κρατών μελών της Αφρικανικής Ένωσης, η APSA εξαρτιόταν εδώ
και πολλά χρόνια σε μεγάλο βαθμό από τη στήριξη των χορηγών βοήθειας.
«Οι ενδιαφερόμενοι και οι χορηγοί βοήθειας έχουν μεγάλες προσδοκίες από την APSA», δήλωσε
ο Juhan Parts, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση.
«Παρόλα αυτά διαπιστώσαμε ότι οι ικανότητες των συνιστωσών της APSA παρουσιάζουν
μεγάλες αποκλίσεις και η κατάσταση δυσχεραίνεται από την απουσία πολιτικής δέσμευσης που
Σκοπός του παρόντος δελτίου Τύπου είναι η παρουσίαση των κύριων μηνυμάτων της ειδικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Το πλήρες κείμενο της έκθεσης διατίθεται στον ιστότοπο του ΕΕΣ www.eca.europa.eu.
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επιδεικνύουν ορισμένα κράτη μέλη της Αφρικανικής Ένωσης, καθώς και από την απουσία
εστίασης της χρηματοδότησης της ΕΕ. Χρειάζεται να τεθούν σαφείς στόχοι για τη δημιουργία
ικανοτήτων προκειμένου να επιτευχθούν αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση της ειρήνης
και της ασφάλειας στην Αφρική.»
Σύμφωνα με τους ελεγκτές, η ΕΕ δεν είχε θέσει σαφείς προτεραιότητες για τη στήριξή της προς
την APSA και η στρατηγική της στερείτο μακροπρόθεσμου οράματος. Κατά την ελεγχθείσα
περίοδο, η ΕΕ δεν επικεντρώθηκε επαρκώς στη μετάβαση από τη βοήθεια που εν πολλοίς
περιοριζόταν στην καταβολή μισθών σε μια στήριξη εστιασμένη στη δημιουργία ικανοτήτων. Η
ΕΕ στήριξε τα σχέδια που είχε καταρτίσει η Αφρικανική Ένωση για να επιτύχει την οικονομική
ανεξαρτησία της και, κατ’ αυτό τον τρόπο, να αναλάβει αυξημένο μέρος των δαπανών
λειτουργίας της APSA, αλλά η υλοποίησή τους βρισκόταν ακόμη σε αρχικό στάδιο.
Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η υλοποίηση της στήριξης της ΕΕ επηρεάστηκε από καθυστερήσεις,
μη συνεπή χρήση των μέσων χρηματοδότησης και από την ανεπαρκή ενημέρωση για τα
επιτευχθέντα αποτελέσματα. Έξι από τις 14 ελεγχθείσες συμβάσεις, οι οποίες αφορούσαν
κυρίως δαπάνες προσωπικού, είχαν επιτύχει κατά τον χρόνο του ελέγχου τα περισσότερα από
τα προβλεπόμενα αποτελέσματά τους. Δύο εξ αυτών είχαν επιτύχει μόνο εν μέρει τα
αποτελέσματά τους και μία σύμβαση δεν είχε αποφέρει τα προβλεπόμενα αποτελέσματα. Σε
πέντε περιπτώσεις, καθυστερήσεις στην υλοποίηση είχαν ως αποτέλεσμα οι ελεγκτές να μην
μπορούν να εξακριβώσουν αν επιτεύχθηκαν τα αποτελέσματα της σύμβασης. Επιπλέον,
καθυστερήσεις στη σύναψη των συμβάσεων, περιπτώσεις αναδρομικής χρηματοδότησης και
έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα παρεμπόδισαν την παροχή στήριξης από
την ΕΕ.
Οι ελεγκτές διατυπώνουν τις ακόλουθες συστάσεις:
•
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πρέπει να
ενθαρρύνουν την ανάληψη της ευθύνης της APSA από την Αφρικανική Ένωση προκειμένου να
επιτευχθεί η οικονομική ανεξαρτησία της, και να επανεστιάσουν τη στήριξη της ΕΕ ώστε να
επικεντρωθεί περισσότερο στα μέτρα δημιουργίας ικανοτήτων παρά στη συνεισφορά στις
δαπάνες λειτουργίας.
•
Η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιεί παρεμβάσεις που εστιάζονται συστηματικά στα
αποτελέσματα, να μειώσει τις καθυστερήσεις στη σύναψη των συμβάσεων και τον αριθμό των
περιπτώσεων αναδρομικής χρηματοδότησης, να βελτιώσει την παρακολούθηση και να
χρησιμοποιεί με συνεπή τρόπο τα μέσα χρηματοδότησης.
Σημείωμα προς τους συντάκτες
Η Αφρικανική Ένωση συστάθηκε το 2000, ως διάδοχος του Οργανισμού για την Αφρικανική
Ένωση. Το πρωτόκολλο σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της
Αφρικανικής Ένωσης, το οποίο εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη της Αφρικανικής Ένωσης το 2002,
ορίζει τη δομή, τους στόχους και τις αρχές της APSA. Το 2017, το σύνολο των 55 αφρικανικών
χωρών ήταν μέλη της Αφρικανικής Ένωσης.
Η ειδική έκθεση αριθ. 20/2018 με τίτλο «Αφρικανική Αρχιτεκτονική Ειρήνης και Ασφάλειας:
αναγκαία η επανεστίαση της στήριξης της ΕΕ» είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΕΕΣ
(eca.europa.eu) σε 23 γλώσσες της ΕΕ.
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Το ΕΕΣ παρουσιάζει τις ειδικές εκθέσεις του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της
ΕΕ, καθώς και σε άλλους ενδιαφερομένους, όπως τα εθνικά κοινοβούλια, παράγοντες του
αντίστοιχου κλάδου και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Στη συντριπτική πλειονότητά
τους, οι συστάσεις που διατυπώνουμε στις εκθέσεις μας υλοποιούνται. Αυτό το υψηλό ποσοστό
αποδοχής τους αποδεικνύει τον θετικό αντίκτυπο του έργου μας στους πολίτες της ΕΕ.
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