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Unijne wsparcie na rzecz afrykańskiej architektury pokoju i
bezpieczeństwa przyniosło niewielkie efekty i wymaga zmiany
ukierunkowania – twierdzą kontrolerzy
W swoim nowym sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy dowodzi, że unijne wsparcie
finansowe na rzecz afrykańskiej architektury pokoju i bezpieczeństwa (APSA) przyniosło niewielkie
efekty i wymaga zmiany ukierunkowania. Zdaniem kontrolerów przez wiele lat APSA była w dużym
stopniu zależna od finansowania ze strony darczyńców, wsparcie unijne było zaś przeznaczane przede
wszystkim na pokrywanie jej podstawowych kosztów operacyjnych, a nie na działania na rzecz
budowania zdolności.
APSA została ustanowiona przez państwa członkowskie Unii Afrykańskiej jako długofalowe
przedsięwzięcie w odpowiedzi na wyzwania w obszarze pokoju i bezpieczeństwa na kontynencie
afrykańskim. Za pośrednictwem APSA Unia Afrykańska i organizacje szczebla regionalnego mają dostęp
do narzędzi, które pomagają im w zapobieganiu konfliktom, zarządzaniu nimi i ich rozwiązywaniu.
Kontrolerzy ocenili unijne wsparcie na rzecz APSA. Zbadali umowy zawarte przez Komisję Europejską w
latach 2014–2016 na łączną kwotę ponad 100 mln euro i stwierdzili, że unijne wsparcie na rzecz APSA
dało niewielkie efekty i że należy zmodyfikować jego ukierunkowanie.
Kontrolerzy wykryli, że mimo istnienia szerokich ram strategicznych wsparcie to było ukierunkowane
głównie na pokrywanie podstawowych kosztów operacyjnych APSA. Ich zdaniem z powodu
niedociągnięć państw członkowskich Unii Afrykańskiej w zakresie odprowadzania składek APSA przez
wiele lat była w dużym stopniu zależna od wsparcia ze strony darczyńców.
– Zainteresowane strony i darczyńcy mają wysokie oczekiwania wobec APSA – oświadczył Juhan Parts,
członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Trybunał
wykrył jednak, że zdolności APSA w ramach poszczególnych komponentów znacznie się różnią, a
dodatkową trudność stanowią brak zaangażowania politycznego ze strony szeregu państw
członkowskich UA i brak ukierunkowania finansowania unijnego. Aby osiągnąć rezultaty w postaci
zapewnienia pokoju i większego bezpieczeństwa w Afryce, niezbędne jest wytyczenie jasnych celów w
zakresie budowania zdolności instytucjonalnych.

Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie sprawozdania specjalnego przyjętego przez Europejski Trybunał
Obrachunkowy.
Pełny tekst sprawozdania dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu.
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Zdaniem kontrolerów UE nie określiła jasnych priorytetów unijnego wsparcia na rzecz APSA, a w strategii
unijnej brakowało długoterminowej wizji. W okresie objętym kontrolą UE nie koncentrowała się w
wystarczającym stopniu na tym, by odchodzić od finansowania wynagrodzeń na rzecz budowania
zdolności. UE udzieliła wsparcia Unii Afrykańskiej w zakresie planów dotyczących osiągnięcia
niezależności finansowej, tak aby umożliwić UA pokrywanie coraz większej części kosztów operacyjnych
APSA. Niemniej jednak plany te były wciąż na wczesnym stadium realizacji.
Kontrolerzy wykryli, że negatywny wpływ na wdrażanie unijnego wsparcia miały opóźnienia, niespójne
wykorzystanie instrumentów finansowych oraz niewystarczające informacje na temat osiągniętych
rezultatów. Do czasu przeprowadzenia kontroli osiągnięto większość oczekiwanych rezultatów w wyniku
realizacji sześciu z czternastu skontrolowanych umów, które dotyczyły głównie kosztów personelu. W
przypadku dwóch umów rezultaty zostały osiągnięte tylko częściowo, natomiast jedna umowa nie
przyniosła rezultatów. W pięciu przypadkach opóźnienia w realizacji uniemożliwiły kontrolerom ocenę
tego, czy umowa przyniosła oczekiwane rezultaty. Ponadto opóźnienia w zawieraniu umów,
finansowanie wsteczne oraz brak informacji na temat osiągniętych rezultatów hamowały wdrażanie
unijnego wsparcia.
Kontrolerzy sformułowali następujące zalecenia:
•
Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinny wspierać UA w
przejmowaniu odpowiedzialności za APSA, tak aby umożliwić UA osiągnięcie niezależności finansowej, a
także powinny odchodzić od finansowania kosztów operacyjnych i w zamian za to zapewniać środki na
rzecz budowania zdolności;
•
Komisja – podejmując interwencje – powinna konsekwentnie koncentrować się na rezultatach,
ograniczyć opóźnienia w zawieraniu umów i finansowanie wsteczne, poprawić monitorowanie i w spójny
sposób wykorzystywać instrumenty finansowe.
Informacje dla redaktorów
Unia Afrykańska została utworzona w 2000 r. jako następczyni Organizacji Jedności Afrykańskiej. W 2002
r. państwa członkowskie Unii Afrykańskiej przyjęły Protokół dotyczący ustanowienia Rady Pokoju i
Bezpieczeństwa UA, który określa strukturę, cele i zasady APSA. W 2017 r. do Unii Afrykańskiej należały
wszystkie z 55 państw afrykańskich.
Sprawozdanie specjalne nr 20/2018 pt. „Afrykańska architektura pokoju i bezpieczeństwa – konieczna
jest zmiana ukierunkowania wsparcia unijnego” jest dostępne na stronie internetowej Trybunału
(eca.europa.eu) w 23 językach UE.
Trybunał przedstawia swoje sprawozdania specjalne Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE, a także
innym zainteresowanym stronom, takim jak parlamenty krajowe, podmioty związane z danym sektorem
i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Zdecydowana większość zaleceń formułowanych w
tych sprawozdaniach jest wprowadzana w życie, co dowodzi korzyści płynących z prac Trybunału dla
obywateli UE.
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