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Európai Számvevőszék: Az Afrikai Béke- és Biztonsági 
Szervezetnek nyújtott uniós támogatás nem elég 
eredményes, ezért újra kell gondolni annak felhasználását 
Az Európai Számvevőszék újonnan kiadott jelentése szerint az Afrikai Béke- és Biztonsági 
Szervezetnek (APSA) nyújtott uniós pénzügyi támogatás nem hozta meg a kívánt hatást, ezért 
újra kell gondolni annak felhasználását. Az APSA régóta nagymértékben függ az adományozók 
támogatásától. A számvevők szerint az uniós támogatás a kapacitásépítési intézkedések helyett 
mindeddig főként a szervezet alapvető működési költségeihez való hozzájárulásra irányult. 

Az Afrikai Unió tagállamai az afrikai kontinens békével és biztonsággal kapcsolatos problémáira 
reagálva, hosszú távú strukturális megoldásként hozták létre az APSA-t. Az Afrikai Unió és a 
regionális szervezetek az APSA révén olyan eszközökhöz férnek hozzá, amelyek segítséget 
nyújtanak a konfliktusok megelőzéshez, kezeléséhez és rendezéséhez. 

A számvevők az APSA-nak nyújtott uniós pénzügyi támogatást értékelték. Ennek során 
megvizsgálták az Európai Bizottság által a 2014 és 2016 közötti időszakban megkötött, több mint 
100 millió euró összértékű szerződéseket. 

A számvevők arra a következtetésre jutottak, hogy az APSA számára juttatott uniós támogatás 
mindeddig nem fejtett ki kellő hatást, ezért újra kell gondolni annak felhasználását. Bár létezik 
átfogó stratégiai keret, megállapították, hogy az uniós támogatás főként az APSA alapvető 
működési költségeihez való hozzájárulásra irányul. Mivel az Afrikai Unió tagállamai nem fizetik be 
hiánytalanul a hozzájárulásaikat, az APSA évek óta nagymértékben az adományozók 
támogatására van utalva. 

„Az érdekeltek és az adományozók nagy várakozásokkal vannak az APSA iránt – jelentette ki 
Juhan Parts, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – Mi azonban úgy tapasztaltuk, hogy az 
APSA összetevőinek kapacitása igencsak ingadozó, és problémát jelent, hogy az AU több 
tagállama nem vállal kellő politikai felelősséget érte, valamint hogy az uniós finanszírozás nem 
eléggé célzott. Egyértelmű kapacitásépítési célokra lenne szükség ahhoz, hogy eredményeket 
lehessen elérni az afrikai béke és biztonság megerősítése terén.” 

http://www.eca.europa.eu/
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A számvevők szerint az Európai Unió nem határozott meg egyértelmű prioritásokat az APSA 
számára nyújtott támogatását illetően, stratégiája pedig nem fogalmazott meg hosszú távú 
elképzeléseket. Ezenkívül az ellenőrzés alá vont időszakban nem összpontosított kielégítő 
mértékben a támogatás hangsúlyának a munkabérek kifizetéséről a kapacitásépítésre való 
áthelyezésére. Az EU támogatta az Afrikai Unió pénzügyi függetlenség megvalósítására irányuló 
terveit, hogy az egyre nagyobb mértékben átvállalhassa az APSA működési költségeit, ám e 
tervek megvalósítása egyelőre korai szakaszban van. 

A számvevők megállapították, hogy az uniós támogatás végrehajtását késedelmek jellemezték, 
következetlenül használták fel a finanszírozási eszközöket, és nem szolgáltattak elegendő 
információt az elért eredményekről. A tizennégy ellenőrzött – elsősorban személyzeti 
költségekről szóló – szerződés közül hat az ellenőrzés idejére megvalósította a legtöbb várt 
eredményt. Két szerződés ezt csak részben, egy pedig egyáltalán nem tette meg. Öt szerződés 
esetében a késedelmes megvalósítás miatt a számvevők nem tudták értékelni azok 
eredményességét. Ráadásul a szerződéskötési késedelmek, a visszamenőleges finanszírozás és az 
eredményekkel kapcsolatos információk hiánya akadályozták az uniós támogatás célba juttatását. 

A Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi: 

• az Európai Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat ösztönözze az Afrikai Unió APSA iránti 
felelősségvállalását, hogy az pénzügyileg függetlenül működhessen, és az uniós támogatást a 
működési költségek támogatása helyett inkább kapacitásépítési intézkedésekre összpontosítsa; 

• a Bizottság gondoskodjon következetesen a fellépések eredményközpontúságáról, 
csökkentse a szerződéskötési késedelmeket és a visszamenőleges finanszírozást, javítsa a 
monitoringot, és használja koherens módon a finanszírozási eszközöket. 

A szerkesztők figyelmébe 

Az Afrikai Uniót 2000-ben az Afrikai Unió Szervezetének jogutódjaként hozták létre. Az APSA 
felépítését, célkitűzéseit és elveit az Afrikai Unió Béke- és Biztonsági Tanácsának létrehozásáról 
szóló, az AU tagállamai által 2002-ben elfogadott jegyzőkönyv állapítja meg. 2017-ben mind az 55 
afrikai ország az Afrikai Unió tagja volt. 

„Az Afrikai Béke- és Biztonsági Szervezetnek nyújtott uniós támogatás: újra kell gondolni a 
hangsúlyokat” című, 20/2018. sz. különjelentés 23 uniós nyelven elérhető a Számvevőszék 
honlapján (eca.europa.eu). 

Különjelentéseit a Számvevőszék bemutatja az Európai Parlamentnek és az Európai Unió 
Tanácsának, valamint az egyéb érdekelt feleknek, például a nemzeti parlamenteknek, ágazati 
szereplőknek és a civil társadalom képviselőinek. A jelentéseinkben megfogalmazott ajánlások 
döntő többsége a gyakorlatban végrehajtásra kerül. Ajánlásaink kedvező fogadtatása arról 
tanúskodik, hogy munkánk az uniós polgárok javát szolgálja. 

 

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/ecadefault.aspx

