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ES atbalsts Āfrikas miera un drošības sistēmai bijis
mazefektīvs un ir jāpārorientē, norāda revidenti
Saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātas jaunāko ziņojumu ES finansiālais atbalsts Āfrikas miera un
drošības sistēmai (ĀMDS) bijis mazefektīvs un ir jāpārorientē. Revidenti norāda, ka daudzus
gadus ĀMDS bija lielā mērā atkarīga no līdzekļu devēju sniegtā finansējuma un ES atbalsts bija
pārsvarā novirzīts ĀMDS pamata darbības izmaksu segšanai, nevis tik daudz spēju veidošanas
pasākumiem.
Āfrikas Savienības dalībvalstis izveidoja ĀMDS, lai ilgtermiņā risinātu miera un drošības problēmas
Āfrikas kontinentā. ĀMDS nodrošina Āfrikas Savienībai un reģionālajām organizācijām piekļuvi
rīkiem, kuri tām palīdz novērst, pārvaldīt un atrisināt konfliktus.
Revidenti novērtēja atbalstu, ko ES sniedz Āfrikas miera un drošības sistēmai. Viņi revidēja
līgumus, ko Komisija bija noslēgusi no 2014. gada līdz 2016. gadam par vairāk nekā
100 miljoniem EUR.
Revidenti secināja, ka ES atbalsts Āfrikas miera un drošības sistēmai ir bijis mazefektīvs un ka tas
ir jāpārorientē. Lai gan ir izstrādāts vērienīgs stratēģiskais satvars, viņi konstatēja, ka ES atbalsts
galvenokārt bija novirzīts ĀMDS pamata darbības izmaksu segšanai. Tā kā Āfrikas Savienības
dalībvalstis neveica pietiekamas iemaksas, ĀMDS daudzus gadus bija lielā mērā atkarīga no
līdzekļu devēju sniegtā atbalsta.
“Ieinteresētās personas un līdzekļu devēji saista lielas cerības ar Āfrikas miera un drošības
sistēmu,” sacīja par šo ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Juhan Parts. “Taču
mēs konstatējām, ka ĀMDS komponentu spējas ievērojami atšķiras un tos negatīvi ietekmē
vairāku Āfrikas Savienības dalībvalstu politiskās gribas trūkums, kā arī ES sniegtā finansējuma
nepietiekama mērķorientācija. Ir nepieciešami skaidri definēti spēju veidošanas mērķi, lai
sasniegtu rezultātus miera un drošības palielināšanai Āfrikā.”
Revidenti norāda, ka ES nebija noteikusi skaidras prioritātes ES atbalstam ĀMDS, un ES stratēģijai
trūka ilgtermiņa redzējuma. Revidētā perioda laikā ES nebija pievērsusi pietiekamu vērību tam, lai
atkāptos no darba algas izdevumu segšanas un pievērstos spēju veidošanai. ES sniedza atbalstu
Šī preses relīze sniedz kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas sagatavoto īpašo ziņojumu.
Tā pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu.

ECA Press

Mark Rogerson – runaspersona
T: (+352) 4398 47063
Damijan Fišer – preses sekretārs
T: (+352) 4398 45410
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu
@EUAuditors
eca.europa.eu

M: (+352) 691 55 30 63
M: (+352) 621 55 22 24

LV
Āfrikas Savienības plāniem panākt finansiālu neatkarību, lai tā varētu uzņemties arvien lielāku
daļu no ĀMDS darbības izdevumiem. Tomēr šo plānu īstenošana vēl arvien bija sākuma stadijā.
Revidenti konstatēja, ka ES atbalsta īstenošanu ietekmēja kavēšanās, finansēšanas instrumentu
nesaskaņota izmantošana un nepietiekama informācija par sasniegtajiem rezultātiem. Sešos no
četrpadsmit revidētajiem līgumiem, kuri galvenokārt bija saistīti ar personāla izmaksām, līdz
revīzijas sākumam bija sasniegta lielākā daļa gaidīto rezultātu. Divu līgumu rezultāti bija sasniegti
tikai daļēji, bet viena līguma rezultāti nebija sasniegti. Piecos gadījumos līgumsaistību izpildes
kavēšanās dēļ revidenti nevarēja izvērtēt, vai līguma gaidītie rezultāti bija sasniegti. Turklāt
kavēšanās saistībā ar līgumu slēgšanu, atpakaļejoša finansēšana un informācijas trūkums par
rezultātiem traucēja īstenot ES atbalstu.
Revidenti ir sagatavojuši turpmāk minētos ieteikumus:
•
Eiropas Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam jāsekmē lielāka Āfrikas Savienības
līdzatbildība par ĀMDS, lai panāktu finansiālu neatkarību, un jāpārorientē ES atbalsts no darbības
izdevumu segšanas uz spēju veidošanas pasākumiem;
•
Komisijai ir jāpanāk, lai intervences pasākumi pastāvīgi būtu balstīti uz rezultātiem,
jānovērš kavēšanās saistībā ar līgumu slēgšanu un atpakaļejoša finansēšana, jāuzlabo uzraudzība
un saskaņoti jāizmanto finansēšanas instrumenti.
Piezīme izdevējiem
Āfrikas Savienība tika izveidota 2000. gadā kā Āfrikas Savienības Organizācijas pēctece. Protokolā
par Āfrikas Savienības Miera un drošības padomes izveidi, ko ĀS dalībvalstis pieņēma 2002. gadā,
noteikta ĀMDS struktūra, mērķi un principi. 2017. gadā visas 55 Āfrikas valstis bija Āfrikas
Savienības dalībnieces.
Īpašais ziņojums Nr. 20/2018 “Āfrikas miera un drošības sistēma: ES atbalsts ir jāpārorientē” ir
pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) ES 23 valodās.
Ar īpašajiem ziņojumiem ERP iepazīstina Eiropas Parlamentu un ES Padomi, kā arī citas
ieinteresētās personas, tādas kā valstu parlamenti, nozares un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji.
Lielākā daļa no mūsu sagatavotajiem un ziņojumos iekļautajiem ieteikumiem tiek īstenota.
Augstais ieteikumu īstenošanas līmenis liecina, ka mūsu darbs dod labumu ES iedzīvotājiem.
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