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„ES parama Afrikos taikos ir saugumo struktūrai mažai 
veiksminga ir turi būti teikiama tikslingiau“, – teigia 
auditoriai 
Remiantis nauja Europos Audito Rūmų ataskaita, ES parama Afrikos taikos ir saugumo 
struktūrai (ATSS) buvo mažai veiksminga ir turi būti teikiama tikslingiau. Auditoriai teigia, kad 
daugelį metų ATSS labai priklausė nuo donorų finansavimo ir ES parama buvo daugiausia 
skiriama jos pagrindinės veiklos sąnaudoms, o ne gebėjimų stiprinimo priemonėms finansuoti. 

ATSS įsteigė Afrikos Sąjungos valstybės narės, kaip ilgalaikį atsaką į Afrikos žemyne iškylančius su 
taika ir saugumu susijusius sunkumus. ATSS atveria Afrikos Sąjungai ir regioninio lygmens 
organizacijoms galimybę naudotis priemonėmis, kurios padeda joms užkirsti kelią konfliktams, 
juos valdyti ir spręsti. 

Auditoriai įvertino ES paramą Afrikos taikos ir saugumo struktūrai. Jie išnagrinėjo 2014–2016 m. 
Europos Komisijos sudarytas sutartis, kurių bendra vertė viršijo 100 milijonų eurų. 

Jie padarė išvadą, kad ES parama Afrikos taikos ir saugumo struktūrai buvo mažai veiksminga ir 
kad ją reikėjo teikti tikslingiau. Nors buvo įdiegta plati strateginė sistema, jie nustatė, kad ES 
parama buvo daugiausia skiriama Afrikos taikos ir saugumo struktūros pagrindinėms veiklos 
sąnaudoms finansuoti. Dėl Afrikos Sąjungos valstybių narių įnašų stygiaus, ATSS jau daugelį metų 
yra labai priklausoma nuo donorų paramos. 

„Suinteresuotosios šalys ir donorai brandina didelius lūkesčius dėl ATSS, – teigė už ataskaitą 
atsakingas Europos Audito Rūmų narys Juhan Parts. – Tačiau mes nustatėme, kad ATSS 
sudedamųjų dalių pajėgumai labai skiriasi, sunkumų jiems kilo dėl kai kurių Afrikos Sąjungos 
valstybių narių politinių įsipareigojimų nebuvimo ir nepakankamo ES finansavimo tikslingumo. 
Norint pasiekti rezultatų, susijusių su taikos ir saugumo Afrikoje didinimu, būtina nustatyti aiškius 
gebėjimų stiprinimo tikslus.“ 

Auditoriai teigia, kad ES nenustatė aiškių savo paramos Afrikos taikos ir saugumo struktūrai 
prioritetų, o jos strategijoje nebuvo ilgalaikės vizijos. Per audituotą laikotarpį ES nepakankamai 
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dėmesio skyrė perėjimui nuo atlyginimų mokėjimo prie gebėjimų stiprinimo. ES suteikė paramą 
Afrikos Sąjungos planams pasiekti finansinį savarankiškumą, tam, kad ji galėtų prisiimti vis 
didesnę ATSS pagrindinių veiklos sąnaudų dalį. Tačiau šių planų įgyvendinimas dar buvo 
ankstyvos stadijos. 

Auditoriai nustatė, kad ES paramos įgyvendinimui įtaką darė vėlavimai, nenuoseklus finansinių 
priemonių taikymas ir nepakankama informacija apie pasiektus rezultatus. Vykdant šešias iš 
keturiolikos mūsų audituotų sutarčių, kurios daugiausia buvo susijusios su personalo sąnaudomis, 
iki to laiko, kai buvo atliekamas mūsų auditas, pasiekti beveik visi numatyti rezultatai. Dviejų iš jų 
atveju rezultatai buvo pasiekti iš dalies, o vienu atveju rezultatų nepasiekta. Penkiais atvejais 
įgyvendinimas vėlavo, todėl auditoriai negalėjo įvertinti, ar sutartimi bus pasiekta rezultatų. Be 
to, vėlavimai sudarant sutartis, finansavimo atgaline data teikimas ir informacijos apie rezultatus 
trūkumas trukdė teikti ES paramą. 

Auditoriai teikia šias rekomendacijas: 

• Europos Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų skatinti Afrikos Sąjungą 
prisiimti atsakomybę už ATSS, siekiant finansinio savarankiškumo, ir tikslingiau paskirstyti ES 
paramą, ją skiriant ne vien veiklos sąnaudoms, bet ir gebėjimų stiprinimo priemonėms. 

• Komisija turėtų padaryti, kad intervencijos būtų nuosekliai grindžiamos rezultatais, būtų 
mažiau vėluojama sudaryti sutartis ir mažiau finansuojama atgaline data, taip pat tobulinti 
stebėjimą ir nuosekliai naudoti finansines priemones. 

Pastabos leidėjams 

Afrikos Sąjunga buvo įsteigta 2000 m., kaip Afrikos Sąjungos organizacijos veiklos perėmėja. 
2002 m. Afrikos Sąjungos valstybės narės priėmė Protokolą dėl Afrikos Sąjungos Taikos ir 
saugumo tarybos įsteigimo, kuriame buvo nustatyta ATSS struktūra, tikslai ir principai. 2017 m. 
Afrikos Sąjungos narėmis buvo visos 55 Afrikos šalys. 

Specialioji ataskaita Nr. 20/2018 „Afrikos taikos ir saugumo struktūra – ES paramą reikia skirti 
kitiems tikslams“ paskelbta 23 ES kalbomis Europos Audito Rūmų interneto svetainėje 
(eca.europa.eu). 

Europos Audito Rūmai pristato savo specialiąsias ataskaitas Europos Parlamentui ir ES Tarybai bei 
kitoms suinteresuotosioms šalims, kaip antai nacionaliniams parlamentams, pramonės 
suinteresuotiesiems subjektams ir pilietinės visuomenės atstovams. Didžioji dauguma mūsų 
ataskaitose pateikiamų rekomendacijų yra praktiškai įgyvendinamos. Šis aukštas įgyvendinimo 
lygis atspindi mūsų darbo naudą ES piliečiams. 
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