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Tarkastajat: EU:n Afrikan rauhan ja turvallisuuden
rakenteille antaman tuen vaikutukset ovat olleet vähäisiä
ja tuki on kohdistettava uudelleen
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että EU:n Afrikan
rauhan ja turvallisuuden rakenteille (APSA) antaman taloudellisen tuen vaikutukset ovat olleet
vähäisiä ja tuki on kohdistettava uudelleen. Tarkastajat toteavat, että APSA on ollut useiden
vuosien ajan vahvasti riippuvainen rahoittajien myöntämästä rahoituksesta ja EU:n tuki on
keskittynyt valmiuksien kehittämistoimenpiteiden sijasta APSA:n perustoimintakustannuksiin.
Afrikan unionin jäsenvaltiot perustivat APSA:n pitkän aikavälin ratkaisuksi Afrikan mantereen
rauhaa ja turvallisuutta koskeviin haasteisiin. APSA:n kautta Afrikan unionilla ja alueellisilla
organisaatioilla on käytettävissään välineitä, jotka helpottavat konfliktien estämistä, hallinnointia
ja ratkaisemista.
Tarkastajat arvioivat EU:n APSA:lle antamaa tukea. He tutkivat Euroopan komission
vuosina 2014–2016 tekemiä sopimuksia, joiden yhteisarvo oli yli 100 miljoonaa euroa.
Tarkastajat totesivat, että EU:n APSA:lle antaman tuen vaikutukset ovat olleet vähäisiä ja tuki on
kohdistettava uudelleen. Tarkastajat havaitsivat, että voimassa olevasta laajasta strategisesta
kehyksestä huolimatta EU:n tuki APSA:lle on keskittynyt lähinnä perustoimintakustannusten
kattamiseen. Tarkastajat toteavat, että Afrikan unionin jäsenvaltioiden maksamissa osuuksissa
ilmenneiden vajeiden seurauksena APSA on ollut monien vuosien ajan vahvasti riippuvainen
rahoittajien tuesta.
”Sidosryhmillä ja rahoittajilla on korkeat odotukset APSA:n suhteen,” toteaa kertomuksesta
vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Juhan Parts. ”Havaitsimme kuitenkin,
että APSA:n eri osien valmiuksissa on huomattavia eroja, ja valmiuksien kehittämistä vaikeuttaa
useissa Afrikan unionin jäsenvaltioissa poliittisen sitoutuneisuuden puute sekä se, ettei EU:n
rahoitusta ole keskitetty riittävän hyvin. Valmiuksien kehittämistä varten tarvitaan selkeät
päämäärät, jotta Afrikan rauhan ja turvallisuuden parantamisen alalla voidaan saavuttaa
tuloksia.”
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Tarkastajat totesivat, että EU ei asettanut selkeitä painopisteitä APSA:lle antamalleen tuelle ja
EU:n strategiasta puuttui pitkän aikavälin näkemys. Tarkastetulla ajanjaksolla EU ei keskittynyt
riittävästi siirtymiseen palkkojen maksamisesta valmiuksien kehittämiseen. EU tuki Afrikan
unionin suunnitelmia saavuttaa taloudellinen riippumattomuus, jotta Afrikan unioni voisi
kasvattaa osuuttaan APSA:n toimintakustannuksista. Näiden suunnitelmien toteuttaminen oli
kuitenkin vielä alkuvaiheessa.
Tarkastajat havaitsivat, että EU:n tuen täytäntöönpanoa leimasivat viivästykset,
rahoitusvälineiden epäjohdonmukainen käyttö ja riittämättömät tiedot saavutetuista tuloksista
Tarkastetuista 14 sopimuksesta kuuden, pääosin henkilöstökustannuksia koskevan sopimuksen
kohdalla suurin osa odotetuista tuloksista oli saavutettu tarkastuksen ajankohtaan mennessä.
Kahden sopimuksen kohdalla tulokset oli saavutettu osittain, ja yhden sopimuksen kohdalla
tuloksia ei ollut saavutettu. Viidessä tapauksessa tarkastajat eivät pystyneet arvioimaan
sopimuksen tulosten saavuttamista täytäntöönpanon viivästymisen vuoksi. Lisäksi EU:n tuen
toimittamista heikensivät sopimuksenteon viivästykset, taannehtiva rahoitus ja saavutettuja
tuloksia koskevien tietojen puute.
Tarkastajat esittävät seuraavat suositukset:
•

Euroopan komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi lisättävä Afrikan unionin
vastuuta APSA:sta taloudellisen riippumattomuuden saavuttamiseksi ja kohdistettava EU:n
tuki toimintakustannusten sijasta valmiuksien kehittämistoimenpiteisiin

•

komission olisi tehtävä toimista johdonmukaisesti tuloksiin perustuvia, vähennettävä
sopimuksenteon viivästyksiä ja taannehtivaa rahoitusta, parannettava seurantaa ja
käytettävä rahoitusvälineitä johdonmukaisesti.

Toimittajille tiedoksi
Afrikan unioni perustettiin vuonna 2000, ja sen edeltäjä oli Afrikan yhtenäisyysjärjestö. Afrikan
unionin jäsenvaltiot hyväksyivät vuonna 2002 Afrikan unionin rauhan ja turvallisuuden neuvoston
perustamista koskevan pöytäkirjan, jossa määritellään APSA:n rakenne, tavoitteet ja periaatteet.
Afrikan unioniin kuuluivat vuonna 2017 kaikki 55 Afrikan maata.
Erityiskertomus nro 20/2018: “Afrikan rauhan ja turvallisuuden rakenteet: EU:n tuki on
kohdistettava uudelleen” on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca.europa.eu)
23:lla EU:n kielellä.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin esittää erityiskertomuksensa Euroopan parlamentille ja EU:n
neuvostolle sekä muille kiinnostuneille tahoille, kuten kansallisille parlamenteille,
elinkeinoelämän sidosryhmille ja kansalaisyhteiskunnan edustajille. Valtaosa
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa esitetyistä suosituksista pannaan täytäntöön.
Suositusten korkea täytäntöönpanoaste osoittaa, että tilintarkastustuomioistuimen työstä on
hyötyä EU:n kansalaisille.
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