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Audiitorite sõnul on Aafrika rahu ja julgeoleku 
struktuurile eraldatava ELi toetuse mõju väike ja see vajab 
ümbersuunamist 
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt on Aafrika rahu ja julgeoleku struktuurile 
eraldatava ELi finantstoetuse mõju olnud väike ja see tuleb ümber suunata. Audiitorite sõnul 
on Aafrika rahu ja julgeoleku struktuur aastaid sõltunud suurel määral rahastajate toetusest ja 
ELi toetus on keskendunud selle põhiliste tegevuskulude katmisele, mitte suutlikkuse 
suurendamise meetmetele.  

Aafrika Liidu liikmesriigid lõid Aafrika rahu ja julgeoleku struktuuri selleks, et leida Aafrika mandri 
rahu- ja julgeolekuprobleemidele pikaajaline struktuurne lahendus. Aafrika Liidul ja piirkondlikel 
organisatsioonidel on Aafrika rahu ja julgeoleku struktuuri kaudu ligipääs vahenditele, mis aitavad 
neil konflikte ennetada, juhtida ja lahendada. 

Audiitorid hindasid Aafrika rahu ja julgeoleku struktuurile antud ELi toetust. Nad vaatasid läbi 
Euroopa Komisjoni poolt aastatel 2014–2016 sõlmitud lepingud, mille koguväärtus ületas 
100 miljonit eurot.  

Audiitorid järeldasid, et Aafrika rahu ja julgeoleku struktuurile antud ELi toetuse mõju on olnud 
väike ja toetus tuleb ümber suunata. Hoolimata laiahaardelise strateegilise raamistiku 
olemasolust leiti, et ELi toetus oli eelkõige keskendunud Aafrika rahu ja julgeoleku struktuuri 
põhiliste tegevuskulude katmisele. Audiitorid on seisukohal, et Aafrika Liidu liikmesriikide vähese 
panustamise tõttu on Aafrika rahu ja julgeoleku struktuur palju aastaid tugevalt sõltunud 
rahastajate toetusest.  

„Sidusrühmadel ja rahastajatel on Aafrika rahu ja julgeoleku struktuurile suured ootused,“ ütles 
aruande eest vastutav kontrollikoja liige Juhan Parts. „Oleme aga leidnud, et struktuuri 
komponentide suutlikkus varieerub märkimisväärselt ja olukorda raskendab mitme Aafrika Liidu 
liikmesriigi poliitilise tahte puudumine, samuti ELi toetuse ebapiisav keskendatus. Selleks et 
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Aafrika rahu ja julgeoleku olukorda parandada, tuleb püstitada selged suutlikkuse suurendamise 
alased eesmärgid“. 

Audiitorite sõnul ei seadnud EL Aafrika rahu ja julgeoleku struktuurile antava toetuse jaoks 
selgeid prioriteete ning ELi strateegias puudus pikaajaline visioon. Auditiperioodi vältel ei 
keskendunud EL piisavalt palkade maksmiselt suutlikkuse arendamise poole liikumisele. EL toetas 
Aafrika Liidu majandusliku sõltumatuse saavutamise plaane, et viimane saaks võtta enda kanda 
järjest suurema osa Aafrika rahu ja julgeoleku struktuuri tegevuskuludest. Plaanide elluviimine oli 
aga alles algusjärgus. 

Audiitorid leidsid, et ELi toetuse rakendamist mõjutasid viivitused, rahastamisvahendite 
ebajärjekindel kasutamine ja ebapiisav teave saavutatud tulemuste kohta. 14-st auditeeritud 
lepingust kuue puhul, milles käsitleti peamiselt personalikulusid, oli auditi ajaks enamik 
oodatavaid tulemusi saavutatud. Kahe lepingu tulemused saavutati vaid osaliselt ja ühe lepingu 
tulemusi ei saavutatud. Viiel juhul tähendasid viivitused rakendamises, et audiitoritel ei olnud 
võimalik hinnata, kas leping oli täidetud või mitte. Lisaks takistasid ELi toetuse andmist viivitused 
lepingute sõlmimisel, tagantjärele rahastamine ja vähene teave tulemuste kohta.  

Audiitorid esitavad järgmised soovitused. 

• Euroopa Komisjon ja Euroopa välisteenistus peaksid toetama Aafrika Liidu majandusliku 
sõltumatuse saavutamiseks selle osalust Aafrika rahu ja julgeoleku struktuuris ja suunama ELi 
toetuse tegevuskulude katmise toetamiselt ümber suutlikkuse arendamise meetmetele. 

• Komisjon peaks muutma sekkumismeetmed järjepidevalt tulemustel põhinevaks, 
vähendama viivitusi lepingute sõlmimisel ja tagantjärele rahastamist, tõhustama järelevalvet ja 
kasutama rahastamisvahendeid järjepideval viisil. 

Toimetajatele 

Aafrika Liit loodi 2000. aastal Aafrika Ühtsuse Organisatsiooni õigusjärglasena. 2002. aastal võtsid 
Aafrika Liidu liikmesriigid vastu Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu loomise protokolli, milles 
on kindlaks määratud Aafrika rahu ja julgeoleku struktuuri ülesehitus, eesmärgid ja põhimõtted. 
2017. aastal kuulusid Aafrika Liitu kõik 55 Aafrika riiki.  

Eriaruanne nr 20/2018: „Aafrika rahu ja julgeoleku struktuur: ELi toetus tuleb ümber suunata“ on 
kättesaadav Euroopa Kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) ELi 23 keeles. 

Kontrollikoda tutvustab oma eriaruandeid Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule ning 
ka teistele huvitatud pooltele, nagu liikmesriikide parlamendid, ettevõtlusringkondade 
sidusrühmad ja tsiviilühiskonna esindajad. Valdav osa kontrollikoja aruannetes antud soovitustest 
viiakse ka ellu. Täidetud soovituste suur osakaal näitab kontrollikoja töö kasulikkust ELi kodanike 
jaoks. 
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