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 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σημεία 

Γλωσσάριο και συντομογραφίες 

Σύνοψη I-IX 

Εισαγωγή 1-16 

Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 17-21 

Παρατηρήσεις 22-62 

Η ανταπόκριση της ΕΕ στις ανάγκες ενίσχυσης των ικανοτήτων των 
δυνάμεων ασφάλειας επηρεάστηκε αρνητικά από λειτουργικές 
ανεπάρκειες 22-35 

Η ΕΥΕΔ χρησιμοποίησε τα διδάγματα που είχε αντλήσει από την EUCAP 
Sahel Niger κατά τη συγκρότηση της EUCAP Sahel Mali 23-24 

Η ανεπαρκής εκπαίδευση πριν από την ανάπτυξη της αποστολής και 
υποστήριξη από τις κεντρικές υπηρεσίες της ΕΥΕΔ οδήγησε σε 
καθυστερήσεις 25-27 

Οι κανόνες και οι διαδικασίες της Επιτροπής δεν είχαν προσαρμοστεί 
στις συνθήκες που επικρατούσαν στον Νίγηρα και το Μάλι 28-29 

Η έλλειψη καθοδήγησης από τις κεντρικές υπηρεσίες της ΕΥΕΔ κατέληξε 
σε ελλιπείς διαδικασίες 30 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν διέθεσαν τους υπαλλήλους που χρειάζονταν 
για την κάλυψη των κενών θέσεων 31-33 

Καθώς η διάρκεια των αποστολών ήταν αβέβαιη, ήταν δύσκολος ο 
σχεδιασμός μιας στρατηγικής εξόδου 34-35 

Οι αποστολές EUCAP Sahel ενίσχυσαν τις ικανότητες των δυνάμεων 
ασφάλειας, ωστόσο χωρίς βιώσιμα αποτελέσματα 36-62 

Λειτουργώντας σε δύσκολες συνθήκες, οι αποστολές ενίσχυσαν τις 
ικανότητες των δυνάμεων ασφάλειας, καίτοι με αργό ρυθμό 37-48 

Αμφότερες οι αποστολές ενδιαφέρονταν για τη βιωσιμότητα, με μικρή, 
όμως, επιτυχία 49-54 

Η ΕΥΕΔ δεν είχε ορίσει κατάλληλους δείκτες για την παρακολούθηση 
των αποτελεσμάτων των αποστολών 55-56 
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Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των 
αποστολών δεν ήταν επαρκείς ούτε επικεντρώνονταν στον αντίκτυπο 57-60 

Οι ενδιαφερόμενοι και οι δικαιούχοι είχαν θετική άποψη για τις 
δραστηριότητες των αποστολών και τον συντονιστικό ρόλο τους 61-62 

Συμπεράσματα και συστάσεις 63-69 

Παράρτημα I - Εν εξελίξει αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ 

Παράρτημα II - Αποσπάσματα από τις αποφάσεις του Συμβουλίου (ΚΕΠΠΑ) 2016/1172 
(Νίγηρας) και 2017/50 (Μάλι) 

Παράρτημα III - Επισκόπηση από το ΕΕΣ της προόδου που έχει σημειώσει η EUCAP Sahel 
Niger ως προς την εκπλήρωση των καθηκόντων της 

Παράρτημα IV - Επισκόπηση από το ΕΕΣ της προόδου που έχει σημειώσει η EUCAP Sahel Mali 
ως προς την εκπλήρωση των καθηκόντων της 

Απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Επιτροπής 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΕΕΣ Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 

ΕΠΑ Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας: Παρακολουθεί τη διεθνή κατάσταση, 
διατυπώνει συστάσεις στο Συμβούλιο σχετικά με τις στρατηγικές 
προσεγγίσεις και τις επιλογές πολιτικής, παρέχει καθοδήγηση στη 
CIVCOM και ασκεί τον πολιτικό έλεγχο, καθώς και τη στρατηγική 
διεύθυνση των επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων. Στην ΕΠΑ μετέχουν οι 
πρέσβεις των κρατών μελών της ΕΕ που εδρεύουν στις Βρυξέλλες και την 
προεδρία της ασκούν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης.    

ΕΥΕΔ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης: Η διπλωματική υπηρεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικουρεί τον επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής 
της ΕΕ, δηλαδή την Ύπατη ή τον Ύπατο Εκπρόσωπο για Θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στην υλοποίηση της κοινής 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της Ένωσης. 

ΚΕ Κανόνες εφαρμογής: Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. *966/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης (εφεξής «οι κανόνες εφαρμογής του δημοσιονομικού 
κανονισμού»), όπως τροποποιήθηκε. 

ΚΕΠΠΑ Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας. 

ΚΠΑΑ Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. 

ΣΕΑ Σχέδιο εκτέλεσης της αποστολής: Καθορίζει τις δραστηριότητες και τα 
έργα που πρέπει να υλοποιηθούν, προκειμένου η αποστολή να 
εκπληρώσει τα καθήκοντά της. 

ΥΕ/ΑΕ Ύπατη ή Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας / Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

CIVCOM Επιτροπή πολιτικής διαχείρισης κρίσεων: Συμβουλευτικό όργανο που 
συστάθηκε από το Συμβούλιο και παρέχει πληροφορίες, διατυπώνει 
συστάσεις και δίνει συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων με 
πολιτικά μέσα. 

CMC (Crisis 
Management 
Concept) 

Γενική ιδέα διαχείρισης κρίσεων: Σκοπός της είναι να αναλύει και να 
προτείνει επιλογές ΚΠΑΑ, να περιγράφει τις επιδιώξεις και τους στόχους 
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τους, καθώς και να πλαισιώνει τους πιθανούς στόχους και πεδίο 
εφαρμογής μιας αποστολής ΚΠΑΑ της ΕΕ. 

CMPD (Crisis 
Management 
and Planning 
Directorate) 

Διεύθυνση διαχείρισης κρίσεων και σχεδιασμού: Υπηρεσία της ΕΥΕΔ 
αρμόδια για τον πολιτικό και στρατηγικό σχεδιασμό των μη στρατιωτικών 
αποστολών ΚΠΑΑ. Ρόλος της είναι να διασφαλίζει τη συνοχή και την 
αποτελεσματικότητα των αποστολών, καθώς και να αναπτύσσει εταιρικές 
σχέσεις, πολιτικές, γενικές ιδέες και δυνατότητες στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ. 
Είναι επιφορτισμένη με τον στρατηγικό σχεδιασμό των νέων αποστολών 
ΚΠΑΑ, καθώς και με τη στρατηγική επισκόπηση των υφιστάμενων 
αποστολών ΚΠΑΑ. 

COG (Centres 
Opérationnels 
de 
Gendarmerie) 

Επιχειρησιακά κέντρα χωροφυλακής (στον Νίγηρα): Μόνιμα όργανα που 
έχουν συσταθεί για την παρακολούθηση της κατάστασης στην περιοχή, 
την παροχή πόρων για τις περιπολίες, τη συλλογή πληροφοριών, τη 
διαβίβαση των πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές και την αντιμετώπιση 
των καταστάσεων κρίσης. 

CONOPS 
(Concept of 
Operations) 

Δόγμα επιχειρήσεων: Έγγραφο σχεδιασμού που καθορίζει την εντολή 
μιας αποστολής και μεταφράζει την πολιτική βούληση σε κατευθυντήριες 
οδηγίες, καθορίζοντας τις δράσεις που απαιτούνται για την εκπλήρωση 
της αποστολής. 

COR (Centres 
Opérationnels 
Régionaux) 

Επιχειρησιακά περιφερειακά κέντρα (στον Νίγηρα): Προσωρινά όργανα 
που έχουν συσταθεί προκειμένου να φέρουν κοντά μέλη των διοικητικών 
επαρχιών και των δυνάμεων άμυνας και ασφάλειας του Νίγηρα με τα 
όργανα που είναι αρμόδια για την πολιτική προστασία, την πυρόσβεση, 
την περιβαλλοντική προστασία και τα τελωνεία, με σκοπό την 
αντιμετώπιση των κρίσεων που προκαλούνται από τρομοκρατικές 
επιθέσεις, το οργανωμένο έγκλημα και φυσικές καταστροφές. 

CPCC (Civilian 
Planning and 
Conduct 
Capability) 

Μη στρατιωτική δυνατότητα σχεδιασμού και διεξαγωγής επιχειρήσεων: 
Υπηρεσία της ΕΥΕΔ που σχεδιάζει, διοικεί, συντονίζει, συμβουλεύει, 
υποστηρίζει, επιβλέπει και αξιολογεί τις μη στρατιωτικές αποστολές στο 
πλαίσιο της ΚΠΑΑ. Η CPCC καταρτίζει τα βασικά έγγραφα σχεδιασμού και 
προγραμματισμού των αποστολών, όπως το CONOPS και το OPLAN. 

EUCAP 
(European Union 
Capacity 
Building) 

Δημιουργία ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

EUTM 
(European Union 
Training 
Mission) 

Εκπαιδευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πολυεθνική, 
στρατιωτική εκπαιδευτική αποστολή που διεξάγεται στο Μπαμάκο, Μάλι, 
για την εκπαίδευση και παροχή συμβουλών στις ένοπλες δυνάμεις του 
Μάλι. 
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FPI (Foreign 
Policy 
Instruments) 

Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής Βασικό καθήκον της είναι η 
υλοποίηση ορισμένων ενεργειών στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής 
της ΕΕ, καθώς και η διαχείριση των επιχειρήσεων και της χρηματοδότησής 
τους. Αποτελεί υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εργάζεται 
παράλληλα με την ΕΥΕΔ. 

GIZ (Deutsche 
Gesellschaft für 
Internationale 
Zusammenarbeit 
GmbH) 

Γερμανική εταιρεία για τη διεθνή συνεργασία. 

ISF (Internal 
Security Forces) 

Δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας: Αστυνομία, χωροφυλακή και εθνική 
φρουρά. 

MINUSMA Πολυδιάστατη ολοκληρωμένη αποστολή σταθεροποίησης των Ηνωμένων 
Εθνών στο Μάλι, η οποία επικεντρώνεται σε καθήκοντα όπως η 
διατήρηση της ασφάλειας, η σταθεροποίηση και η προστασία των 
πολιτών, η υποστήριξη του εθνικού πολιτικού διαλόγου και της εθνικής 
συμφιλίωσης, η συνδρομή για την αποκατάσταση της κρατικής εξουσίας, 
η ανοικοδόμηση του τομέα της ασφάλειας, καθώς και η προώθηση και η 
προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη χώρα. 

MMA 
(Mentoring, 
monitoring and 
advising) 

Καθοδήγηση, παρακολούθηση και παροχή συμβουλών: Καθοδήγηση 
είναι η συγκροτημένη και βάσει σχεδίου μετάδοση γνώσεων μεταξύ 
καθοδηγητή και καθοδηγούμενου. Παρακολούθηση είναι η παρατήρηση, 
η αξιολόγηση και η υποβολή στοιχείων για τις επιδόσεις του 
καθοδηγούμενου όσον αφορά τα εκπαιδευτικά μαθήματα που 
παρέχονται στις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας. Παροχή συμβουλών 
είναι η υποστήριξη προς τους καθοδηγούμενους με σκοπό αυτοί να 
καταστούν αυτόνομοι στην παροχή εκπαιδευτικών μαθημάτων. 

OPLAN 
(Operational 
Plan) 

Επιχειρησιακό σχέδιο: Σε αυτό παρουσιάζονται οι στόχοι και τα 
καθήκοντα μιας αποστολής. 
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ΣΥΝΟΨΗ 

I. Η ανασφάλεια που επικρατεί στην περιοχή του Σαχέλ, στη Δυτική Αφρική, επηρεάζει 

αρνητικά τόσο την ανάπτυξη των χωρών της περιοχής όσο και τα συμφέροντα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η Κοινή Πολιτική Aσφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) είναι το μέσο 

που χρησιμοποιεί η ΕΕ για να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που επιφέρουν οι ένοπλες 

συγκρούσεις, η πολιτική αστάθεια, η τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα και η 

παράνομη μετανάστευση. Στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, η ΕΕ αναπτύσσει επί του παρόντος μη 

στρατιωτικές αποστολές στον Νίγηρα και το Μάλι, παρέχοντας εκπαίδευση, συμβουλές και 

εξοπλισμό, με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων των εθνικών δυνάμεων που είναι 

επιφορτισμένες με την εσωτερική ασφάλεια. 

II. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) συγκρότησε αποστολές της EE για τη 

δημιουργία ικανοτήτων (EUCAP Sahel) στον Νίγηρα (2012) και το Μάλι (2014) για 

λογαριασμό των κρατών μελών της ΕΕ. Επίσης έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και τη 

διαχείριση των επιχειρήσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτών των αποστολών, ενώ η 

Επιτροπή έχει αναλάβει τη διαχείριση των προϋπολογισμών τους, οι οποίοι 

χρηματοδοτούνται από την ΕΕ (69,46 εκατομμύρια ευρώ για τον Νίγηρα την περίοδο 

2012-2017 και 66,48 εκατομμύρια ευρώ για το Μάλι την περίοδο 2014-2017). Κάθε 

αποστολή διαθέτει τον δικό της αρχηγό, ο οποίος φέρει την ευθύνη για τις επιχειρήσεις που 

διεξάγονται στην οικεία χώρα. Περισσότεροι από τους μισούς υπαλλήλους που 

συμμετέχουν στις αποστολές είναι αποσπασμένοι υπάλληλοι, αμειβόμενοι από τα κράτη 

μέλη. Οι αμοιβές των υπόλοιπων υπαλλήλων προέρχονται από τους προϋπολογισμούς των 

αποστολών. 

III. Εξετάσαμε τον τρόπο οργάνωσης διαχείρισης και λειτουργίας των αποστολών EUCAP 

Sahel, καθώς και το κατά πόσον οι αποστολές αυτές πέτυχαν την ενίσχυση των ικανοτήτων 

των δυνάμεων που είναι υπεύθυνες για την εσωτερική ασφάλεια στον Νίγηρα και το Μάλι. 

Πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με υπαλλήλους της ΕΥΕΔ, της Επιτροπής, των δύο 

αποστολών EUCAP Sahel, των εθνικών αρχών και των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας 

στον Νίγηρα και το Μάλι, καθώς και με μια σειρά ενδιαφερομένων. 
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IV. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι αποστολές συνέβαλαν στην ενίσχυση των 

ικανοτήτων των δυνάμεων που είναι υπεύθυνες για την εσωτερική ασφάλεια, αλλά ότι η εν 

λόγω πρόοδος επιβραδυνόταν από τις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονταν οι 

υπάλληλοι των αποστολών, καθώς από λειτουργικές ανεπάρκειες. Διαπιστώσαμε ότι οι 

υπάλληλοι των αποστολών δεν λάμβαναν ούτε επαρκείς πρακτικές οδηγίες ούτε, στην 

περίπτωση της EUCAP Sahel Niger, επαρκή εκπαίδευση πριν από τη διεξαγωγή της 

αποστολής. Η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή δεν παρείχαν ικανοποιητική υποστήριξη και σε 

ορισμένες περιπτώσεις εφάρμοσαν διαδικασίες που δεν ήταν κατάλληλες για τις συνθήκες 

εργασίας που επικρατούσαν επί τόπου. 

V. Αμφότερες οι αποστολές είχαν μεγάλο αριθμό κενών θέσεων. Κατά μέσο όρο, είχαν 

καλυφθεί μόνο τα τρία τέταρτα των θέσεων. Οι διαδικασίες πρόσληψης ήταν χρονοβόρες 

και συχνά αλυσιτελείς. Η απόσπαση υπαλλήλων από τα κράτη μέλη της ΕΕ διαρκούσε, κατά 

κανόνα, έως και δύο έτη. Οι αποστολές EUCAP Sahel έχουν ετήσιους προϋπολογισμούς και 

διετή εντολή. Όλα αυτά περιορίζουν τη λειτουργική αποδοτικότητα των αποστολών, διότι 

δεν ενθαρρύνουν τον μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Ταυτόχρονα, μολονότι 

οι αποστολές δεν έχουν σκοπό να παγιωθούν ως μόνιμοι φορείς στις χώρες υποδοχής, δεν 

υπάρχει επί του παρόντος σαφής διαδικασία ως προς την εφαρμογή κάποιας στρατηγικής 

εξόδου. 

VI. Διαπιστώσαμε ότι οι αποστολές μεριμνούσαν για τη βιωσιμότητα στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων τους, αλλά χωρίς μεγάλη επιτυχία. Αυτό οφειλόταν εν μέρει στη μη 

ανάληψη ιδίας ευθύνης από τις χώρες υποδοχής και εν μέρει στο γεγονός ότι οι αποστολές 

δεν διέθεσαν επαρκείς πόρους για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και την 

παρακολούθηση της πρακτικής εφαρμογής και αξιοποίησης της εκπαίδευσης που 

παρασχέθηκε και του εξοπλισμού που παραχωρήθηκε. 

VII. Οι δείκτες επιδόσεων των αποστολών δεν ήταν ικανοποιητικοί και κατά την υπό έλεγχο 

περίοδο οι αποστολές ούτε παρακολουθούσαν ούτε αξιολογούσαν επαρκώς την εκτέλεση 

των καθηκόντων τους. Οι εκτιμήσεις αντικτύπου της ΕΥΕΔ δεν συνδέονταν ούτε με την 

παρακολούθηση ούτε με την αξιολόγηση. 
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VIII. Διαπιστώσαμε ότι οι αποστολές διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των 

ικανοτήτων των δυνάμεων που είναι υπεύθυνες για την εσωτερική ασφάλεια στον Νίγηρα 

και το Μάλι, καθώς και στην υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων της ΕΕ και των κρατών 

μελών της. Άλλοι χορηγοί βοήθειας, τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι εθνικές αρχές και οι 

δικαιούχοι της στήριξης των EUCAP στον Νίγηρα και το Μάλι αξιολόγησαν εν συνόλω 

θετικά τις δραστηριότητες που υλοποίησαν οι αποστολές EUCAP Sahel.  

IX. Στο πλαίσιο αυτό, συνιστούμε στην ΕΥΕΔ και την Επιτροπή τα ακόλουθα: 

- να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας των αποστολών, 

- να βελτιώσουν το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στις αποστολές, 

- να καθορίσουν εντολές και προϋπολογισμούς σε αντιστοιχία με τις επιχειρήσεις και να 

προβλέπουν στρατηγική εξόδου, 

- να αυξήσουν την έμφαση στη βιωσιμότητα, 

- να βελτιώσουν τους δείκτες, καθώς και την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Νίγηρας και το Μάλι στην περιοχή του Σαχέλ 

1. Ο Νίγηρας και το Μάλι είναι ασταθή κράτη στη Δυτική Αφρική. Αποτελούν νέες 

κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, με αδύναμες οικονομίες και αναπτυσσόμενες δημόσιες 

διοικήσεις. Σε σύνολο 188 χωρών, καταλαμβάνουν την 187η και την 175η θέση αντίστοιχα 

στην κατάταξη του δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης για το 2016, κάτι που σημαίνει ότι στις 

χώρες αυτές ζουν ορισμένοι από τους φτωχότερους πληθυσμούς στον κόσμο. Ο Νίγηρας 

και το Μάλι αποτελούν αντίστοιχα την έκτη και την όγδοη μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής 

και βρίσκονται στο νότιο τμήμα της ερήμου Σαχάρας. Από αυτές τις δύο χώρες διέρχονται 

πολλοί μετανάστες, στην πορεία προς τον τελικό προορισμό τους.  

2. Παρά την ειρηνευτική συμφωνία που υπεγράφη τον Ιούνιο του 2015 και την παρουσία 

ξένων ειρηνευτικών δυνάμεων, εξτρεμιστικές ομάδες εξακολουθούν να δρουν στο βόρειο 

Μάλι και οι δυνάμεις ασφάλειας της χώρας αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις. Ο 

αριθμός των θυμάτων και των τρομοκρατικών επιθέσεων παραμένει υψηλός. Η ασφάλεια 

του Νίγηρα απειλείται από την αστάθεια που επικρατεί στις γειτονικές χώρες της Λιβύης, 

της Νιγηρίας και του Μάλι. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως η καταπολέμηση 

της εμπορίας ανθρώπων και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. 

3. Τον Μάρτιο του 2011, η ΕΕ ενέκρινε στρατηγική για την ασφάλεια και την ανάπτυξη 

στην περιοχή του Σαχέλ, βάσει της παραδοχής ότι η ανάπτυξη και η ασφάλεια είναι έννοιες 

συμπληρωματικές μεταξύ τους και ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή του 

Σαχέλ χρήζουν απάντησης σε περιφερειακό επίπεδο. Το 2014 ο Νίγηρας, το Μάλι, η 

Μαυριτανία, το Τσαντ και η Μπουρκίνα Φάσο συμφώνησαν στη δημιουργία ενός 

περιφερειακού οργανισμού, της «Ομάδας των Πέντε» (G5), για την ενίσχυση της 

συνεργασίας όσον αφορά την ανάπτυξη και την ασφάλεια στην περιοχή του Σαχέλ 

(βλέπε χάρτη). Η ΕΕ υποστηρίζει την εν λόγω πρωτοβουλία σε τομείς κοινού 

ενδιαφέροντος, όπως η ασφάλεια, ο έλεγχος της μετανάστευσης, η καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας, η ανθρωπιστική κατάσταση και η ανάπτυξη.  
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Χάρτης – Οι χώρες της G5 στην περιοχή του Σαχέλ 

 
Πηγή: Eurostat. 

Μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ 

4. Η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ καθορίζει τις δομές και τις 

δυνατότητες άμυνας και διαχείρισης κρίσεων της Ένωσης, και συνιστά μείζον τμήμα της 

Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)1. Στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, που 

διέπεται από τα άρθρα 42 έως 46 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποστολές2 σε 

τρίτες χώρες αναπτύσσονται για τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων 

                                                      

1 Υπό το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2014-2020, το ποσό που διατίθεται για 
την ΚΠΑΑ ανέρχεται σε 2 076 εκατομμύρια ευρώ. 

2 «Αποστολή» είναι ο επίσημος όρος που χρησιμοποιεί η ΕΥΕΔ για τον ορισμό των μη μόνιμων 
ανεξάρτητων νομικών οντοτήτων, που συγκροτούνται σε καταστάσεις κρίσεων. 

Τα υποδεικνυόμενα σύνορα και ονόματα, καθώς και οι ονομασίες που χρησιμοποιούνται στον παρόντα χάρτη δεν υποδηλώνουν επίσημη έγκριση 
ή αποδοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διοικητικά όρια:©
Χαρτογράφηση:

Μαυριτανία

Τσαντ

Μπουρκίνα Φάσο

Μάλι
Νίγηρας
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και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών. 

5. Από το 20033, η ΕΕ έχει υλοποιήσει 22 μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ σε τρίτες χώρες 

σε όλον τον κόσμο. Οι δέκα αποστολές που βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη τον Φεβρουάριο 

του 2018 επικεντρώνονταν κυρίως στη δημιουργία ικανοτήτων και την ενίσχυση του 

κράτους δικαίου στις χώρες υποδοχής. Οι περισσότερες από αυτές, όπως η EULEX4 

Κοσσυφοπέδιο5 και η EUPOL6 Αφγανιστάν7, παρέχουν υποστήριξη για τη μεταρρύθμιση του 

τομέα της ασφάλειας και τη χρηστή διακυβέρνηση. Άλλες ασχολούνται επίσης με την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, καθώς και με τη 

διαχείριση των συνόρων (EUCAP Sahel Mali), και τελευταία με τη διαχείριση της παράνομης 

μετανάστευσης (EUCAP Sahel Niger). Επίσης, επί του παρόντος, βρίσκονται σε εξέλιξη έξι 

στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ, χρηματοδοτούμενες άμεσα από τα κράτη μέλη της ΕΕ και 

όχι από τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Βλέπε παράρτημα I με επισκόπηση των μη 

στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ και των στρατιωτικών επιχειρήσεων. 

6. Αρμόδια για τις μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ είναι η Ύπατη Εκπρόσωπος της 

Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας / Αντιπρόεδρος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΥΕ/ΑΕ). Υπό την εποπτεία της, η ΕΥΕΔ διαχειρίζεται το έργο των 

αποστολών, ενώ και η Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(FPI) διαχειρίζεται τους προϋπολογισμούς τους. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων και 

Σχεδιασμού (CMPD) της ΕΥΕΔ είναι επιφορτισμένη με τον πολιτικό και στρατηγικό 

σχεδιασμό των αποστολών και αναπτύσσει γενικές ιδέες διαχείρισης κρίσεων (CMC) για τις 

                                                      

3 Η ΕΥΕΔ διοργάνωσε την πρώτη αποστολή ΚΠΑΑ το 2003 (αστυνομική αποστολή της ΕΕ στη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη). 

4 Αποστολή της ΕΕ για την εγκαθίδρυση κράτους δικαίου. 

5 Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) δημοσίευσε ειδική έκθεση για τη EULEX το 2012 
[ειδική έκθεση αριθ. 18/2012, με τίτλο «Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το 
Κοσσυφοπέδιο για την εγκαθίδρυση κράτους δικαίου» (http://eca.europa.eu)]. 

6 Αστυνομική αποστολή της ΕΕ. 

7 Το ΕΕΣ δημοσίευσε ειδική έκθεση για τη EUPOL το 2015 [ειδική έκθεση αριθ. 7/2015, με τίτλο 
«Αστυνομική αποστολή της ΕΕ στο Αφγανιστάν: μικτά αποτελέσματα» (http://eca.europa.eu)]. 
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νέες αποστολές ΚΠΑΑ. Η μονάδα της ΕΥΕΔ που είναι αρμόδια για τη συγκρότηση και 

διατήρηση των αποστολών είναι η Μη Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδιασμού και Διεξαγωγής 

Επιχειρήσεων (CPCC), της οποίας ο διευθυντής είναι συγχρόνως και ο διοικητής των μη 

στρατιωτικών επιχειρήσεων.  

7. Μέσω του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη της ΕΕ αποφασίζουν την έναρξη και τη λήξη των 

μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ. Ορίζουν τους στόχους και τις εντολές τους, εγκρίνουν 

τα σχέδια εργασίας τους και αποφασίζουν για τυχόν ανανέωση της εντολής, καθώς και για 

τη χρονική διάρκειά της. Από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο καθορίζει 

επίσης τους προϋπολογισμούς των αποστολών. Στο πλαίσιο 1 παρουσιάζεται η διαδικασία 

από τον εντοπισμό μιας κρίσης έως τη συγκρότηση των αποστολών και στο γράφημα 1 

παρουσιάζεται ο τρόπος σχεδιασμού τους. 

Πλαίσιο 1 - Η διαδικασία από τον εντοπισμό μιας κρίσης έως τη συγκρότηση μη στρατιωτικών 

αποστολών ΚΠΑΑ 

1. Μόλις η ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη της ΕΕ εντοπίσουν μια κρίση, το Συμβούλιο καταρτίζει το 

πολιτικό πλαίσιο προσέγγισης των κρίσεων (PFCA) σε συνεργασία με την Επιτροπή, τις 

γεωγραφικές μονάδες (GEO-DESK) της ΕΥΕΔ και τις οικείες υπηρεσίες της ΕΥΕΔ. Το εν λόγω 

έγγραφο προσδιορίζει το πολιτικό πλαίσιο, αποσαφηνίζει το είδος της κρίσης και αναλύει τους 

λόγους για τους οποίους πρέπει να ενεργήσει η ΕΕ, τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, καθώς και 

τα μέσα που είναι τα καταλληλότερα προς χρήση από την ΕΕ. 

2. Τα κράτη μέλη της ΕΕ προσδιορίζουν την πολιτική κατεύθυνση και τις κατευθυντήριες οδηγίες [οι 

οποίες γίνονται γνωστές μέσω της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) και του 

Συμβουλίου], που διατυπώνονται σε ορισμένα έγγραφα προγραμματισμού και αποφάσεις του 

Συμβουλίου βάσει της διεργασίας «διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων».  

3. Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει να συγκροτήσει μια μη στρατιωτική αποστολή ΚΠΑΑ, η CMPD 

συγκεντρώνει στοιχεία από την περιοχή της κρίσης και καταρτίζει μια γενική ιδέα διαχείρισης 

κρίσεων.  

4. Η CPCC καταρτίζει, στη συνέχεια, τα βασικά έγγραφα σχεδιασμού και προγραμματισμού των 

αποστολών: το δόγμα επιχειρήσεων (CONOPS), που καθορίζει τις εντολές των αποστολών και το 

σχέδιο επιχειρήσεων (OPLAN), που καθορίζει τα καθήκοντα των αποστολών και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, οι στόχοι και τα καθήκοντα που ορίζονται στο OPLAN 
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μεταφράζονται σε σχέδιο εκτέλεσης αποστολής (ΣΕΑ). Στο ΣΕΑ περιγράφονται λεπτομερώς οι 

δραστηριότητες και τα έργα που πρέπει να υλοποιηθούν προκειμένου να εκπληρωθούν τα 

συγκεκριμένα καθήκοντα. 

Γράφημα 1 - Σχεδιασμός μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ 

 

Πηγή: ΕΥΕΔ. 

8. Η CPCC σχεδιάζει και καταρτίζει το πλαίσιο εργασιών των αποστολών και καθορίζει τις 

δραστηριότητες και τους δείκτες επιδόσεων. Επίσης, παρέχει πληροφορίες στην FPI για 

τους προϋπολογισμούς των αποστολών και υποστηρίζει την CMPD στην κατάρτιση των 

περιοδικών στρατηγικών επισκοπήσεων σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο. Η CPCC 

απασχολεί 68 υπαλλήλους στην έδρα της στις Βρυξέλλες. Ο αρχηγός της αποστολής 

αναλαμβάνει τα ηνία σε επιχειρησιακό επίπεδο επί τόπου. Πολλοί από τους υπαλλήλους 

αποστολών είναι αποσπασμένοι από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η χώρα προέλευσης καταβάλλει 

τους μισθούς των υπαλλήλων που αποσπά στην αποστολή, ενώ οι πρόσθετες ημερήσιες 

αποζημιώσεις και τα ασφάλιστρα κινδύνου καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό των 

αποστολών της ΕΕ. Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται απευθείας από την 

αποστολή και εργάζονται, ως επί το πλείστον, στον τομέα των χρηματοοικονομικών, της 

υλικοτεχνικής υποστήριξης, της ασφάλειας και της διοίκησης. 
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Αποστολές EUCAP Sahel στον Νίγηρα και το Μάλι 

9. Η ΕΕ χρησιμοποιεί μη στρατιωτικές αποστολές και στρατιωτικές8 επιχειρήσεις ΚΠΑΑ, 

καθώς και άλλα μέσα της ΕΕ9 για την υλοποίηση της στρατηγικής της για την περιοχή του 

Σαχέλ. Η ΕΕ συγκρότησε τις αποστολές στον Νίγηρα και το Μάλι ως απάντηση στις απειλές 

που είχαν προκύψει για την ανάπτυξη και την εσωτερική ασφάλεια στην περιοχή του Σαχέλ, 

καθώς και για την ασφάλεια της ΕΕ. Σκοπός της ήταν να συμβάλει στην ενίσχυση των 

ικανοτήτων των εθνικών δυνάμεων που είναι επιφορτισμένες με την εσωτερική ασφάλεια, 

παρέχοντας εκπαίδευση, συμβουλές και εξοπλισμό. Το προσωπικό των δύο αποστολών 

EUCAP Sahel παρέχει την υποστήριξή του στο πλαίσιο του μη εκτελεστικού ρόλου του10. 

Ενισχύει τις ικανότητες των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας (αστυνομίας, χωροφυλακής, 

εθνικής φρουράς) στις χώρες υποδοχής. Στον Νίγηρα, στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και 

ο στρατός, στον βαθμό που ο ρόλος του συνδέεται με την εσωτερική ασφάλεια.  

10. Το 2012 το Συμβούλιο συγκρότησε την EUCAP Sahel Niger «για την υποστήριξη στην 

ανάπτυξη ικανοτήτων των φορέων ασφάλειας του Νίγηρα στην καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος»11. Το 2015 τα κράτη μέλη της ΕΕ 

επέκτειναν την εντολή της αποστολής περιλαμβάνοντας την παροχή βοήθειας στη χώρα για 

τον έλεγχο και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, καθώς και για τη 

συλλογή σχετικών πληροφοριών. Το κεντρικό γραφείο, καθώς και η πλειονότητα των 169 

                                                      

8 Η εκπαιδευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι (EUTM) είναι μια στρατιωτική 
εκπαιδευτική αποστολή με έδρα στο Μπαμάκο, Μάλι, που σκοπό έχει την εκπαίδευση και 
παροχή συμβουλών στις ένοπλες δυνάμεις του Μάλι. 

9 Κυρίως τον μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό καταπιστευματικό ταμείο εκτάκτου ανάγκης για την Αφρική και την 
ανθρωπιστική βοήθεια. 

10 Όταν οι υπάλληλοι αποστολής αναλαμβάνουν εκτελεστικό ρόλο, έχουν εντολή να δρουν άμεσα 
για λογαριασμό της χώρας υποδοχής. Σε μια μη εκτελεστική αποστολή, το προσωπικό 
υποστηρίζει τη χώρα υποδοχής με την παροχή συμβουλών. 

11 Άρθρο 1 της απόφασης 2012/392/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουλίου 2012, για την 
αποστολή CSDP της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Νίγηρα (EUCAP Sahel Niger) (ΕΕ L 187 
της 17.7.2012, σ. 48). 
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υπαλληλικών θέσεων της αποστολής12, βρίσκονται στην πρωτεύουσα της χώρας, τη Νιαμέι. 

Το 2016, η αποστολή άνοιξε τοπικό γραφείο στην πόλη Αγκαντέζ, στην έρημο της Σαχάρας. 

Οι κύριες δραστηριότητες της αποστολής είναι οι εξής: 

- παροχή εκπαίδευσης σε βασικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των εγκληματολογικών 

ερευνών, της τακτικής και τεχνικής παρέμβασης, καθώς και της εκπαίδευσης υπαλλήλων 

των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας, ώστε να μπορούν να παρέχουν οι ίδιοι 

εκπαίδευση, 

- παροχή συμβουλών στις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας σχετικά με τον τρόπο 

σχεδιασμού και διοργάνωσης των μαθημάτων, 

- υποστήριξη των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας για τη μεταξύ τους συνεργασία 

(διαλειτουργικότητα) και τον συντονισμό των εργασιών τους, 

- παροχή εξοπλισμού, όπως χάρτες απομακρυσμένων περιοχών, λογισμικό για τη 

διαχείριση ανθρώπινων πόρων, οχήματα παντός εδάφους, εγκληματολογικές 

εργαλειοθήκες για χρήση από την αστυνομία, καθώς και κινητά συνεργεία αυτοκινήτων, 

- υποστήριξη για την αναθεώρηση της νιγηρικής νομοθεσίας όσον αφορά την παράτυπη 

μετανάστευση και το σχετικό με αυτή οργανωμένο έγκλημα. 

11. Το 2014 το Συμβούλιο συγκρότησε την EUCAP Sahel Mali με σκοπό «να δώσει στις αρχές 

του Μάλι τη δυνατότητα να αποκαταστήσουν και να διατηρήσουν τη συνταγματική και 

δημοκρατική τάξη, καθώς και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια βιώσιμη ειρήνη 

στο Μάλι και για την αποκατάσταση και τη διατήρηση της εξουσίας και της κρατικής 

νομιμότητας στο σύνολο του εδάφους του Μάλι, με ουσιαστική ανακατανομή της 

                                                      

12 Αριθμός υπαλλήλων (αποσπασμένοι, διεθνείς συμβασιούχοι και τοπικοί υπάλληλοι) που 
συμπεριελήφθη στον προϋπολογισμό 2016/2017. Όσον αφορά τη EUCAP Sahel Niger, 
περισσότεροι από τους μισούς διεθνείς υπαλλήλους προέρχονται από τη Γαλλία (53 %) και 
ακολουθούν η Ρουμανία (15 %) και το Βέλγιο (8 %). 
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διοίκησής του.»13 Οι 194 θέσεις προσωπικού της αποστολής14 βρίσκονται στο Μπαμάκο, 

την πρωτεύουσα της χώρας. Ορισμένες από τις δραστηριότητες της αποστολής είναι οι 

εξής: 

- μεταρρύθμιση πολιτικής και ενίσχυση των ικανοτήτων για τη βελτίωση των ικανοτήτων 

διαχείρισης των συνόρων, 

- αναθεώρηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και παροχή εκπαίδευσης σχετικά με τη 

λειτουργική διαχείριση, τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, την επαγγελματική 

δεοντολογία, τη δημόσια τάξη, τις τεχνικές συλλογής πληροφοριών, την επαγγελματική 

παρέμβαση, τη δικαστική αστυνομία, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων, 

- θέση σε εφαρμογή κινητών ομάδων εκπαίδευσης και αξιολόγησης για την κάλυψη 

απομακρυσμένων περιοχών. 

12. Στο παράρτημα II παρουσιάζονται η εντολή και οι στόχοι που όρισε το Συμβούλιο για 

τις δύο αποστολές EUCAP Sahel. Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται συνοπτική επισκόπηση των 

βασικών χαρακτηριστικών των αποστολών. 

                                                      

13 Άρθρο 2 της απόφασης 2014/219/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 15ης Απριλίου 2014, σχετικά με 
την αποστολή ΚΠΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι (EUCAP Sahel Mali) (ΕΕ L 113 
της 16.4.2014, σ. 21). 

14 Αριθμός υπαλλήλων (αποσπασμένοι, διεθνείς συμβασιούχοι και τοπικοί υπάλληλοι) που 
συμπεριλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2017. Στην EUCAP Sahel Mali, οι διεθνείς υπάλληλοι 
προέρχονται κυρίως από τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ: Γαλλία (30 %), Ρουμανία (19 %), Βέλγιο 
(13 %) και Γερμανία (10 %). 
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Πίνακας 1 - Ομοιότητες και διαφορές: EUCAP Sahel Niger και EUCAP Sahel Mali 

 Αμφότερες  Νίγηρας  Μάλι 

Έναρξη των 
επιχειρήσεων 

 2012 2014 

Διάρκεια της εντολής 2ετής με δυνατότητα 
ανανέωσης 

  

Κύριοι δικαιούχοι Δυνάμεις Εσωτερικής 
Ασφάλειας: 
- Αστυνομία 
- Χωροφυλακή 
- Εθνική φρουρά 

Επίσης οι νιγηρικές 
ένοπλες δυνάμεις όσον 
αφορά την εσωτερική 
ασφάλεια 

 

Έδρα Πρωτεύουσα Νιαμέι Μπαμάκο 
Τοπικό γραφείο  Αγκαντέζ  
Διαθέσιμες θέσεις 
προσωπικού 

 169 194 

Προκλήσεις στον τομέα 
της ασφάλειας, στις 
οποίες επικεντρώνονται 
ως επί το πλείστον οι 
αποστολές EUCAP 

- Παρουσία 
τρομοκρατικών ομάδων 
- Ανασφαλή σύνορα 
- Παράτυπη 
μετανάστευση 
- Εξάπλωση της 
ριζοσπαστικοποίησης  
 

- Επιστροφή υπηκόων 
του Νίγηρα από τη 
Λιβύη 
- Διαθεσιμότητα όπλων 
- Δίκτυα παράνομης και 
λαθραίας εμπορίας και 
διακίνησης 
- Μπόκο Χαράμ / 
μεταμεληθέντες 
τρομοκράτες 
 

- Ασταθές κράτος και 
απώλεια ελέγχου 
ορισμένων τμημάτων 
της επικράτειας του 
Μάλι 
- Παρουσία διακινητών 
- Διαφθορά 
- Οργανωμένο έγκλημα 
- Έλλειψη εμπιστοσύνης 
μεταξύ του πληθυσμού 
και των δυνάμεων 
εσωτερικής ασφάλειας 

13. Το Συμβούλιο ενέκρινε 69,46 εκατομμύρια ευρώ για την αποστολή EUCAP Sahel Niger 

την περίοδο μεταξύ Ιουλίου 2012 και Ιουλίου 2017 και 66,48 εκατομμύρια ευρώ για την 

αποστολή EUCAP Sahel Mali την περίοδο μεταξύ Απριλίου 2014 και Ιανουαρίου 2017. Από 

αυτό το συνολικό ποσό, κάθε αποστολή δαπάνησε το 53 % σε δαπάνες προσωπικού και το 

19 % (Νίγηρας) και το 24 % (Μάλι) σε δαπάνες λειτουργίας, όπως μισθώματα, ασφάλιση, 

δαπάνες ασφάλειας και οχήματα (βλέπε γράφημα 1). Οι αποστολές ανάλωσαν το 77 %15 

και το 67 %16 αντίστοιχα των συγκεκριμένων συνολικών προϋπολογισμών. 

                                                      

15 Πηγή: Σχέδιο των οικονομικών εκθέσεων για τα τρία πρώτα έτη. Ο έλεγχος για το τέταρτο έτος 
διενεργήθηκε τον Ιανουάριο του 2018 και ο έλεγχος για το πέμπτο έτος θα λάβει χώρα την άνοιξη 
του 2018. Κατά τον χρόνο του ελέγχου μας, δεν υπήρχαν διαθέσιμες οικονομικές εκθέσεις. 

16 Τα γραφήματα βασίζονται στα σχέδια οικονομικών εκθέσεων των δύο πρώτων ετών. 



 19 

 

Γράφημα 1 – Είδος δαπάνης στο πλαίσιο των αποστολών EUCAP Sahel Niger και EUCAP 

Sahel Mali 

  

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Πρόσφατες εξελίξεις 

14. Από το 2015, οι μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ ασκούν όλο και περισσότερα 

καθήκοντα, ανταποκρινόμενες στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφάλειας. Παραδείγματος 

χάριν, επικεντρώνονται περισσότερο στην ενίσχυση των ικανοτήτων για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας και έχουν αναλάβει επιπλέον δραστηριότητες που αφορούν τη συλλογή 

και την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της μετανάστευσης. Κατά την παρουσίαση της 

«Συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας» το 

2016, η ΥΕ/ΑΕ τόνισε τη σπουδαιότητα της ενίσχυσης των μη στρατιωτικών ικανοτήτων στις 

τρίτες χώρες17.  

15. Στο «Σχέδιο εφαρμογής για την ασφάλεια και την άμυνα»18, η ΥΕ/ΑΕ ζήτησε από τα 

κράτη μέλη να συμφωνήσουν να επανεξετάσουν τις δομές και τις δυνατότητες που 

διαθέτουν όσον αφορά τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των αποστολών ΚΠΑΑ19. Το 

Συμβούλιο την κάλεσε, τον Νοέμβριο του 2017, να παρουσιάσει τα επόμενα βήματα για την 

                                                      

17 Συνολική στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα, σ. 50. 

18 Σχέδιο εφαρμογής της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα, 
17.11.2016. 

19 Στο ίδιο σ. 5. 

53%

3%

19%

9%
14%

2%

EUCAP Sahel Niger: Ποσοστό εκτέλεσης 
του συνολικού προϋπολογισμού (σε %)

Προσωπικό

Δαπάνες αποστολής

Δαπάνες λειτουργίας

Έργα

Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Απρόβλεπτα

53%

2%

24%

4% 17%

EUCAP Sahel Mali: Ποσοστό εκτέλεσης 
του συνολικού προϋπολογισμού (σε %)

Προσωπικό

Δαπάνες αποστολής

Δαπάνες λειτουργίας

Έργα 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες



 20 

 

ανάπτυξη των μη στρατιωτικών δυνατοτήτων ώστε το 2018 να μπορέσει να υπάρξει 

συμφωνία20 για ένα μη στρατιωτικό σύμφωνο ΚΠΑΑ21. Πρόκειται για το τρίτο στάδιο μιας 

διαδικασίας τριών σταδίων, η οποία αρχίζει με ένα προσανατολισμένο στο μέλλον έγγραφο 

βασικών εννοιών, ακολουθούμενο από το σχέδιο ανάπτυξης μη στρατιωτικών 

δυνατοτήτων, και ολοκληρώνεται με το σύμφωνο, το οποίο επιτρέπει σε όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη (κυρίως τα κράτη μέλη της ΕΕ) να δεσμευθούν ότι θα συμμετάσχουν 

στη διαδικασία ενίσχυσης των μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ.  

16. Το Συμβούλιο κάλεσε την ΥΕ/ΑΕ να δημιουργήσει μια «βασική ικανότητα 

ανταπόκρισης» έως τον Μάιο του 201822, «η οποία αποτελείται από ενισχυμένη 

πλατφόρμα στήριξης αποστολών23, καθώς και από πόρους που έχουν διατεθεί στις 

υφιστάμενες αποστολές». Η αυξημένη σπουδαιότητα των μη στρατιωτικών αποστολών 

ΚΠΑΑ είχε ως αποτέλεσμα τη διάθεση, από το 2018, πρόσθετων πόρων στην ΕΥΕΔ για την 

ενίσχυση της στήριξης που διατίθεται υπέρ των μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ. 

ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

17. Ο εν προκειμένω έλεγχος κάλυψε τις δύο μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ τις οποίες 

υλοποίησε η ΕΕ για την ενίσχυση των ικανοτήτων των δυνάμεων που είναι επιφορτισμένες 

                                                      

20 «Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια και την άμυνα στο πλαίσιο της 
συνολικής στρατηγικής της ΕΕ, 13.11.2017», σ. 9. 

21 Αυτό επιβεβαιώνεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2018: «Θα 
πρέπει να καθορίζεται η προστιθέμενη αξία της μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ στο πλαίσιο της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης της ΕΕ έναντι των εξωτερικών συγκρούσεων και των κρίσεων και 
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου των συγκρούσεων, ενώ στο σύμφωνο ΚΠΑΑ το 2018 θα 
πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις σχετικά με τις μη στρατιωτικές δυνατότητες». 

22 Στο ίδιο σ. 15. 

23 Η ενισχυμένη πλατφόρμα στήριξης αποστολών, της οποίας το προσωπικό αποτελούν 
υπάλληλοι στις κεντρικές υπηρεσίες της ΕΥΕΔ, αποσκοπεί στη συγκέντρωση των λειτουργιών 
υποστήριξης των μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ (π.χ. τεχνολογία των πληροφοριών, 
οικονομικές υπηρεσίες και ανθρώπινοι πόροι). 
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με την εσωτερική ασφάλεια στον Νίγηρα και το Μάλι24. Τα ερωτήματα που θέσαμε είναι τα 

εξής: 

- Σχεδίασε και υλοποίησε σωστά η ΕΥΕΔ τις αποστολές EUCAP Sahel; 

- Ενίσχυσαν οι αποστολές EUCAP Sahel τις ικανότητες των δυνάμεων ασφάλειας στον 

Νίγηρα και το Μάλι; 

18. Ο έλεγχος κάλυψε την περίοδο από τη συγκρότηση των αποστολών και περιλάμβανε 

επισκέψεις στον Νίγηρα και το Μάλι τον Σεπτέμβριο του 2017.  

19. Αρχίσαμε με την εξέταση των στρατηγικών, των πολιτικών, των σχεδίων και των 

εκθέσεων υλοποίησης. Στη συνέχεια, πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με υπαλλήλους που 

είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των αποστολών στις Βρυξέλλες και υπάγονται στις 

μονάδες CPCC και CMPD της ΕΥΕΔ, τη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης της Επιτροπής, καθώς και τη FPI. Επίσης πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με 

εκπροσώπους της επιτροπής πολιτικής διαχείρισης κρίσεων (CIVCOM) από τέσσερα κράτη 

μέλη της ΕΕ25, με τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για το Σαχέλ και με τον προηγούμενο 

αρχηγό της αποστολής EUCAP Sahel Niger. 

20. Επισκεφθήκαμε τόσο τον Νίγηρα όσο και το Μάλι, και πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις 

με υπαλλήλους και από τις δύο αποστολές (συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων στο τοπικό 

γραφείο της Αγκαντέζ, στον Νίγηρα), καθώς και με εκπροσώπους των εθνικών αρχών και 

των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας. Συναντήσαμε επίσης τις αντίστοιχες αντιπροσωπείες 

της ΕΕ και τις αντιπροσωπείες τεσσάρων κρατών μελών της ΕΕ26 τόσο στον Νίγηρα όσο και 

στο Μάλι, καθώς και με τις αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της 

                                                      

24 Το ΕΕΣ έχει δημοσιεύσει δύο ειδικές εκθέσεις για τις μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ, μία 
το 2012 (EULEX στο Κοσσυφοπέδιο) και μία δεύτερη το 2015 (EUPOL στο Αφγανιστάν). Οι 
συστάσεις που διατυπώνονταν σε αυτές τις δύο εκθέσεις ισχύουν επίσης για τις αποστολές 
EUCAP Sahel στον Νίγηρα και το Μάλι. Η ΕΥΕΔ απαντώντας στις συστάσεις μας δήλωσε ότι τις 
αποδέχεται.  

25 Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία. 

26 Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία και Κάτω Χώρες. 
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Ιαπωνίας και του Καναδά. Πραγματοποιήσαμε επίσης συνεντεύξεις με διεθνείς 

οργανισμούς και χορηγούς βοήθειας που εμπλέκονται στον τομέα ασφάλειας, όπως η 

πολυδιάστατη ολοκληρωμένη αποστολή σταθεροποίησης των Ηνωμένων Εθνών στο Μάλι 

(MINUSMA), η εκπαιδευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι, η CiviPol, η 

Expertise France, η Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) και ο 

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. 

21. Εξετάσαμε έγγραφα και διενεργήσαμε επιτόπιους ελέγχους σε 46 από τα 446 

εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν συνολικά στον Νίγηρα και σε 16 από 

τα 135 που πραγματοποιήθηκαν στο Μάλι, σε 12 έργα αγοράς εξοπλισμού ή ανακαίνισης 

αιθουσών εκπαίδευσης των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας στον Νίγηρα και σε εννέα 

αντίστοιχα έργα στο Μάλι. Επισκοπήσαμε επίσης το έργο των υπαλλήλων των αποστολών 

ως προς την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις χώρες υποδοχής. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η ανταπόκριση της ΕΕ στις ανάγκες ενίσχυσης των ικανοτήτων των δυνάμεων ασφάλειας 

επηρεάστηκε αρνητικά από λειτουργικές ανεπάρκειες 

22. Εξετάσαμε τον τρόπο με τον οποίο το Συμβούλιο, η ΕΥΕΔ, η Επιτροπή και οι υπάλληλοι 

στον Νίγηρα και το Μάλι συγκρότησαν, διαχειρίστηκαν και διεξήγαγαν τις δύο αποστολές. 

Αξιολογήσαμε κατά πόσον η ΕΥΕΔ:  

α) είχε λάβει υπόψη της τα διδάγματα που είχε αντλήσει από προηγούμενες αποστολές 

ΚΠΑΑ, 

β) χορήγησε επαρκείς ανθρώπινους και υλικοτεχνικούς πόρους στις αποστολές, 

γ) παρείχε στους υπαλλήλους της αποστολής επαρκή πρακτική καθοδήγηση και 

εκπαίδευση πριν από τη διεξαγωγή της αποστολής, 

δ) ακολούθησε τις κατάλληλες διοικητικές διαδικασίες, 

ε) σχεδίασε σωστά τις αποστολές. 
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Η ΕΥΕΔ χρησιμοποίησε τα διδάγματα που είχε αντλήσει από την EUCAP Sahel Niger κατά 

τη συγκρότηση της EUCAP Sahel Mali 

23. Η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή επισκέφθηκαν τον Νίγηρα και το Μάλι προκειμένου να 

εκτιμήσουν, πριν από τη συγκρότηση των αποστολών, τις ανάγκες που είχαν οι δυνάμεις 

εσωτερικής ασφάλειας ως προς την ανάπτυξη ικανοτήτων. Η εκτίμηση των αναγκών στον 

Νίγηρα άρχισε τον Ιανουάριο του 2012 και η ΕΥΕΔ ολοκλήρωσε τη λεπτομερή πρόταση υπό 

τη μορφή της γενικής ιδέας διαχείρισης κρίσεων τον Μάρτιο του 2012. Εξαιτίας, εν μέρει, 

της βιασύνης με την οποία συγκροτήθηκε, η αποστολή αντιμετώπισε υλικοτεχνικά και 

λειτουργικά προβλήματα τους πρώτους 18 μήνες της ύπαρξής της (βλέπε πλαίσιο 2). 

Πλαίσιο 2 - Νομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε η EUCAP Sahel Niger κατά την πρώτη εντολή της 

1. Χρειάστηκαν 18 μήνες προκειμένου η αποστολή να καταστεί νομική οντότητα, που σημαίνει ότι 

την περίοδο αυτή ο αρχηγός της αποστολής υπέγραφε όλα τα έγγραφα ιδίω ονόματι, φέροντας ο 

ίδιος την οικονομική και νομική ευθύνη.  

2. Η αποστολή δεν διέθετε προϋπολογισμό ο οποίος να έχει χορηγηθεί συγκεκριμένα για τη φάση 

της συγκρότησης και έλαβε μικρή μόνο διοικητική και υλικοτεχνική υποστήριξη από τις 

Βρυξέλλες. Επίσης δεν μπορούσε να προσλάβει προσωπικό ασφάλειας. Κατά συνέπεια, οι 

δραστηριότητές της άρχισαν με αργούς ρυθμούς, η αξιοπιστία της μειώθηκε και οι υπάλληλοί 

της εκτέθηκαν σε μεγαλύτερους κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια. Τους πρώτους έξι μήνες 

οι υπάλληλοι στεγάζονταν σε ξενοδοχεία από όπου και εργάζονταν. Δεν είχαν ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, γραφεία ή κινητά τηλέφωνα. Το πρώτο οικονομικό έτος, οι συμβάσεις για τη 

στέγαση και τις δαπάνες λειτουργίας υπεγράφησαν χωρίς να έχουν λάβει χώρα οι κατάλληλες 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, για ποσό που εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 554 000 

εκατομμύρια ευρώ27. 

                                                      

27 Το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα της διαδικασίας αντιπαράθεσης με τη EUCAP 
Sahel Niger. Κατά τον χρόνο του ελέγχου, δεν είχε κλείσει κανένα από τα οικονομικά έτη της 
αποστολής. 
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24. Η ΕΥΕΔ συγκρότησε την αποστολή EUCAP Sahel στο Μάλι ως νομική οντότητα το 201428, 

γεγονός που επέτρεψε στη νέα αποστολή να αποφύγει πολλά από τα προβλήματα που είχε 

αντιμετωπίσει η EUCAP Sahel Niger. Αντλώντας διδάγματα από την εμπειρία της στον 

Νίγηρα, η ΕΥΕΔ μερίμνησε ώστε: 

- να αναγνωριστούν στους υπαλλήλους τα προνόμια που χορηγούνται στους διπλωμάτες 

μόλις συγκροτήθηκε η αποστολή, και 

- το Συμβούλιο να εγκρίνει έναν αρχικό προϋπολογισμό για τη φάση της συγκρότησης της 

αποστολής, ώστε να καταστεί εφικτή η πρόσληψη του διοικητικού προσωπικού και του 

προσωπικού ασφάλειας, καθώς και η αγορά εξοπλισμού πριν από την έναρξη των 

επιχειρήσεων. 

Η ανεπαρκής εκπαίδευση πριν από την ανάπτυξη της αποστολής και υποστήριξη από τις 

κεντρικές υπηρεσίες της ΕΥΕΔ οδήγησε σε καθυστερήσεις 

25. Διαπιστώσαμε ότι πολλοί από τους υπαλλήλους που ήταν επιφορτισμένοι με τον 

προσδιορισμό των έργων και την προετοιμασία των τεχνικών προδιαγραφών δεν γνώριζαν 

επαρκώς τις διαδικασίες και τους κανόνες της ΕΕ προτού φθάσουν στις αποστολές στον 

Νίγηρα και το Μάλι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στις διαδικασίες ανάθεσης, 

καθώς και σε ακύρωση συμβάσεων.  

26. Στον Νίγηρα, παραδείγματος χάριν, τα ανωτέρω προβλήματα δεν περιορίστηκαν στη 

φάση συγκρότησης (βλέπε πλαίσιο 2), αλλά συνεχίστηκαν και τα επόμενα έτη της 

λειτουργίας της αποστολής. Στην περίπτωση έξι από τα έργα που ελέγξαμε, ο εξοπλισμός 

που είχε αγοραστεί έφθασε πολύ μετά την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών 

μαθημάτων για τα οποία προοριζόταν. Σε άλλες πέντε περιπτώσεις, οι υπάλληλοι που είχαν 

προσδιορίσει τις ανάγκες σε εξοπλισμό ή είχαν καταρτίσει τις προδιαγραφές μιας 

σύμβασης είχαν ήδη αποχωρήσει από την αποστολή κατά την άφιξη των συγκεκριμένων 

ειδών. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι υπάλληλοι έπρεπε να αναλάβουν έργα και διαδικασίες 

                                                      

28 Στην ειδική του έκθεση αριθ. 18/2012 σχετικά με τη EULEX στο Κοσσυφοπέδιο, το ΕΕΣ 
συνέστησε στο Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι οι μελλοντικές αποστολές 
ΚΠΑΑ θα διαθέτουν νομική προσωπικότητα. 
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χωρίς να διαθέτουν την απαραίτητη εκπαίδευση, γεγονός που οδήγησε σε καθυστερήσεις 

στην υλοποίηση των επιχειρήσεων της αποστολής. 

27. Αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες που παρατηρήθηκαν κατά τη συγκρότηση των 

αποστολών ΚΠΑΑ, η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή ανέφεραν στην απάντησή τους στην έκθεσή μας 

σχετικά με τη EUPOL Αφγανιστάν ότι θα προέβαιναν στη σύσταση «ενός ενιαίου κέντρου 

παροχής υπηρεσιών για όλες τις αποστολές της ΚΠΑΑ» και στη «βελτιστοποίηση της χρήσης 

της αποθήκης της ΚΠΑΑ για τη διαχείριση των υλικών μέσων των τρεχουσών αποστολών». 

Κατά τον χρόνο του ελέγχου το κέντρο αυτό δεν είχε ακόμη συσταθεί. Εντούτοις, 

στις 13 Νοεμβρίου 2017, το Συμβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία μιας ενισχυμένης 

πλατφόρμας στήριξης αποστολών, η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάιο του 

2018. Στο πλαίσιο της εν λόγω πλατφόρμας, στις νέες μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ θα 

διατεθεί «δυναμικό που μπορεί να αναπτυχθεί ταχέως και στοιχεία σχεδίασης από τα 

κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων, όπου έχει συμφωνηθεί, ειδικευμένων ομάδων και 

πολυεθνικών σχηματισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Δύναμη Χωροφυλακής». Η ΕΥΕΔ 

προετοιμάζεται επίσης να συστήσει μια κεντρική αποθήκη στην οποία θα διατηρείται 

απόθεμα ειδών για ταχεία διανομή μειώνοντας, με τον τρόπο αυτό, τον αριθμό των 

διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που πρέπει να διοργανώνουν οι υφιστάμενες 

αποστολές. 

Οι κανόνες και οι διαδικασίες της Επιτροπής δεν είχαν προσαρμοστεί στις συνθήκες που 

επικρατούσαν στον Νίγηρα και το Μάλι 

28. Η Επιτροπή έδωσε τη δυνατότητα στους υπαλλήλους των αποστολών στον Νίγηρα και 

το Μάλι να εφαρμόσουν ευέλικτες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων29 λόγω των δυσχερών 

                                                      

29 Όταν στις αποστολές επιτρέπεται η χρήση ευέλικτων διαδικασιών (δηλαδή διαδικασιών με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα άρθρα 266, παράγραφος 2, 
και 134, παράγραφος 1, σημείο γ), των κανόνων εφαρμογής, οι αποστολές απαλλάσσονται 
επίσης, βάσει του άρθρου 128, παράγραφος 3, σημείο β), των κανόνων εφαρμογής, από την 
υποχρέωση διαπραγμάτευσης με περισσότερα δυνητικά συμβαλλόμενα μέρη, όπως απαιτείται 
βάσει των πάγιων κανόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλέπε άρθρο 128 των κανόνων 
εφαρμογής). Η εφαρμογή ευέλικτων διαδικασιών καθιστά την αγορά αγαθών απλούστερη και 
ταχύτερη. Η Επιτροπή επιτρέπει τη χρήση των διαδικασιών αυτών σε καταστάσεις κρίσεων 
(βλέπε άρθρο 190, παράγραφος 2, των κανόνων εφαρμογής για τον σχετικό ορισμό) μετά την 
έγκριση της κήρυξης κατάστασης κρίσης. 
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συνθηκών υπό τις οποίες έπρεπε να λειτουργήσουν30. Παρά τη χρήση των διαδικασιών 

αυτών, οι υπάλληλοι που διεκπεραίωναν τη σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο των 

αποστολών θεωρούσαν ότι οι κανόνες και οι διαδικασίες της FPI εφαρμόζονταν συχνά κατά 

τρόπο που δεν άρμοζε στις συνθήκες εργασίας σε περίκλειστες χώρες της Δυτικής Αφρικής. 

Συγκεκριμένα: 

- Η ετήσια διάρκεια του προϋπολογισμού δυσχέραινε την κατάρτιση και ολοκλήρωση των 

συμβάσεων εντός των κανονιστικών προθεσμιών, λαμβανομένης υπόψη της σπάνεως 

τοπικών προμηθευτών και των μακρών χρόνων παράδοσης. Επιπροσθέτως, η απαίτηση 

(τέθηκε σε ισχύ μόλις το 2017) για την παράδοση του εξοπλισμού στον δικαιούχο εντός 

του οικονομικού έτους επέτεινε την πίεση στις αποστολές, ιδίως στον Νίγηρα, όπου ο 

εξοπλισμός προορίζεται συχνά για περιοχές στις οποίες είναι δύσκολη η οργάνωση της 

μεταφοράς. 

- Η αυστηρή εφαρμογή των κανόνων και των διαδικασιών από την FPI επέφερε την 

ακύρωση συμβάσεων εξαιτίας ήσσονος σημασίας ανακριβειών στις προδιαγραφές του 

εξοπλισμού ή μικρών υπερβάσεων του προϋπολογισμού. 

- Η απαίτηση της ομαδοποίησης παρόμοιων αντικειμένων (τόσο για τις αποστολές όσο και 

για τους δικαιούχους) σε μια ενιαία σύμβαση προκάλεσε καθυστερήσεις, επειδή οι 

αγορές πραγματοποιούνταν λιγότερο συχνά. 

- Η υποχρέωση χρήσης των συμβάσεων-πλαισίου της Επιτροπής προκάλεσε προβλήματα. 

Σε μία περίπτωση, η αποστολή EUCAP Sahel Niger παράγγειλε εξοπλισμό ενώ είχε ήδη 

καλυφθεί το ανώτατο όριο αγορών που όριζε η σύμβαση-πλαίσιο. Κατά συνέπεια, η 

αποστολή έπρεπε να διοργανώσει διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για τα αντικείμενα 

αυτά σε τοπικό επίπεδο. Σε άλλες περιπτώσεις, η προμήθεια εξοπλισμού που είχε 

αγοραστεί υπό τη σύμβαση-πλαίσιο δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε τοπικό 

επίπεδο. 

                                                      

30 Μετά την ειδική έκθεση του ΕΕΣ για το Κοσσυφοπέδιο, η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή ανέλαβαν «να 
αναθεωρήσουν τις διαδικασίες προγραμματισμού και δημόσιων συμβάσεων, ούτως ώστε 
αυτές να ανταποκρίνονται στις επιχειρησιακές ανάγκες της EULEX […]». 
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29. Για αγορές που υπερβαίνουν τις 20 000 ευρώ, οι αποστολές EUCAP Sahel απαιτούν την 

προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής. Η εν λόγω διαδικασία διαρκεί περισσότερο σε 

σύγκριση με τις απευθείας αγορές από τις αποστολές. Η Επιτροπή αποδέχθηκε τη σύσταση 

που είχε διατυπώσει το ΕΕΣ στην ετήσια έκθεσή του για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα 

με την οποία η υπηρεσία FPI πρέπει να πιστοποιεί όλες τις μη στρατιωτικές αποστολές 

ΚΠΑΑ σύμφωνα με την «αξιολόγηση των έξι πυλώνων»31. Αυτό σημαίνει ότι μόλις οι 

αποστολές ενισχύσουν τα συστήματά τους ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις των 

αξιολογητών, οι αρχηγοί αποστολής εξουσιοδοτούνται να εγκρίνουν τις αγορές, ενώ η 

Επιτροπή εξακολουθεί να διενεργεί κατασταλτικούς ελέγχους. Λίγο μετά την επίσκεψή μας 

στις αποστολές, άρχισε και στις δύο η διαδικασία αξιολόγησης των έξι πυλώνων32. 

Η έλλειψη καθοδήγησης από τις κεντρικές υπηρεσίες της ΕΥΕΔ κατέληξε σε ελλιπείς 

διαδικασίες 

30. Εξετάσαμε την καθοδήγηση που παρασχέθηκε στις αποστολές και την κρίναμε 

ανεπαρκή, δεδομένου ότι αφορούσε κυρίως τις διοικητικές διαδικασίες33. Η επιχειρησιακή 

καθοδήγηση, με παραδείγματα ορθών πρακτικών ή τυποποιημένα υποδείγματα από τις 

προηγούμενες μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

για την εκπαίδευση των νεοπροσλαμβανόμενων υπαλλήλων, ήταν ελάχιστη. Κάθε 

αποστολή EUCAP Sahel ανάλωσε πολύ χρόνο και σημαντικούς πόρους στον προσδιορισμό 

                                                      

31 Αξιολόγηση των βασικών διαδικασιών από ανεξάρτητο ελεγκτή (εσωτερικός έλεγχος, 
λογιστική, εξωτερικός έλεγχος, επιχορηγήσεις, σύναψη συμβάσεων, χρηματοοικονομικά μέσα). 
Η αξιολόγηση αυτών των διαδικασιών πραγματοποιείται με σκοπό να παρασχεθεί στην 
Επιτροπή η διασφάλιση ότι οι αποστολές έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται για 
λογαριασμό της κονδύλια της ΕΕ. 

32 Από τον Μάρτιο του 2018 η EUCAP Sahel Mali συμμορφώνεται με τα κριτήρια της αξιολόγησης 
των έξι πυλώνων και η EUCAP Sahel Niger αναμένεται να έχει επιτύχει το ίδιο μέχρι τον Ιούλιο 
του 2018. 

33 Απαντώντας στην ειδική έκθεση του ΕΕΣ σχετικά με την EUPOL, η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ 
συμφώνησαν να εργαστούν για να αναπτυχθούν «περιεκτικές κατευθυντήριες οδηγίες για τα 
επιχειρησιακά καθήκοντα (όπως εκτιμήσεις των αναγκών, σχεδιασμός και παρακολούθηση των 
καθηκόντων και υποβολή εκθέσεων), καθώς και κατευθυντήριες οδηγίες σε διοικητικούς 
τομείς (όπως η τεχνολογία πληροφοριών, η διαχείριση των οικονομικών και των υλικών μέσων 
και οι ανθρώπινοι πόροι), με τις οποίες θα αξιοποιούνται στον μέγιστο βαθμό τα διδάγματα 
που έχουν αντληθεί από προηγούμενες αποστολές». 
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και τη θέση σε εφαρμογή των δικών της διαδικασιών, οι οποίες δεν ήταν πάντοτε 

λειτουργικά αποδοτικές. 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν διέθεσαν τους υπαλλήλους που χρειάζονταν για την κάλυψη 

των κενών θέσεων 

31. Ο σημαντικότερος πόρος των αποστολών EUCAP Sahel είναι το ανθρώπινο δυναμικό 

τους, τόσο οι αποσπασμένοι υπάλληλοι, των οποίων οι αποδοχές καταβάλλονται από τα 

κράτη μέλη της ΕΕ όσο και οι τοπικοί υπάλληλοι που προσλαμβάνονται επί τόπου με 

σύμβαση και των οποίων οι αποδοχές καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι 

αποστολές αντιμετώπισαν επανειλημμένως δυσκολίες στην κάλυψη των θέσεων που 

προορίζονταν για αποσπασμένους υπαλλήλους. Η ΕΥΕΔ καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να 

προτείνουν υποψήφιους για απόσπαση μέσω προσκλήσεων συνεισφορών, οι οποίες ως 

διαδικασίες είναι χρονοβόρες και δαπανηρές. Την περίοδο μεταξύ Ιουλίου 2012 και 

Ιουλίου 2016, έγιναν 24 προσκλήσεις σχετικά με την αποστολή EUCAP Sahel Niger, ενώ την 

περίοδο μεταξύ Απριλίου 2014 και Ιανουαρίου 2016, έγιναν 16 προσκλήσεις σχετικά με την 

αποστολή EUCAP Sahel Mali. Οι συγκεκριμένες προσκλήσεις συνεισφορών είχαν ως 

αποτέλεσμα να καλυφθούν μόνον οι μισές κενές θέσεις για τον Νίγηρα και τα δύο τρίτα των 

θέσεων για το Μάλι (βλέπε πίνακες 2 και 3). Η CIVCOM αποφασίζει ποιες θέσεις 

προορίζονται αποκλειστικά για αποσπασμένους υπαλλήλους και για ποιες επιτρέπεται η 

πρόσληψη και συμβασιούχων υπαλλήλων. Συμβασιούχοι υπάλληλοι μπορούν να 

προσληφθούν σε θέσεις αποσπασμένων υπαλλήλων, μόνο εφόσον, έπειτα από δύο 

συνεχείς προσκλήσεις, δεν υπάρξουν κατάλληλοι υποψήφιοι για απόσπαση. 
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Πίνακας 2 - EUCAP Sahel Niger: αποτελέσματα των προσκλήσεων συνεισφορών 

(2012-2016) 

 

Πηγή: EUCAP Sahel Niger. 

Πίνακας 3 - EUCAP Sahel Mali: αποτελέσματα των προσκλήσεων συνεισφορών 

(2014-2016) 

 

Πηγή: EUCAP Sahel Mali. 

32. Οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι αποστολές στον Νίγηρα και το Μάλι ως προς την 

εξασφάλιση αποσπασμένων υπαλλήλων από τα κράτη μέλη της ΕΕ ομοιάζουν με εκείνες 

που αντιμετώπισαν προηγούμενες μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ34. Ένα από τα αίτια 

των δυσκολιών αυτών είναι το γεγονός ότι οι υπάλληλοι αυτοί πρέπει να διαθέτουν υψηλό 

επίπεδο προσόντων και εμπειρογνωσίας, καθώς και να μπορούν να εργαστούν στη γαλλική 

                                                      

34 Βλέπε ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ αριθ. 18/2012 (σημείο 109) και 7/2015 (σημείο 81). 

EUCAP Sahel Niger
Συνολικός αριθμός των θέσεων που δημοσιεύθηκαν

Δημοσιευθείσες θέσεις για «αποσπασμένους υπαλλήλους» 132 48% 20 34%
Δημοσιευθείσες θέσεις για «αποσπασμένους/συμβασιούχους υπαλλήλους» 144 52% 39 66%
Θέσεις που καλύφθηκαν 163 59% 29 49%
Θέσεις που δεν καλύφθηκαν 113 41% 30 51%
Θέσεις για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις 33 12% 9 15%
Θέσεις για τις οποίες υποβλήθηκε μόνο μία αίτηση 71 26% 9 15%

Τακτικές 
προσκλήσεις 
συνεισφορών

Έκτακτες 
προσκλήσεις 
συνεισφορών

276 59

EUCAP Sahel Mali
Συνολικός αριθμός των θέσεων που δημοσιεύθηκαν

Δημοσιευθείσες θέσεις για «αποσπασμένους υπαλλήλους» 127 64% 5 24%
Δημοσιευθείσες θέσεις για «αποσπασμένους/συμβασιούχους υπαλλήλους» 71 36% 16 76%
Θέσεις που καλύφθηκαν 139 70% 14 67%
Θέσεις που δεν καλύφθηκαν 59 30% 7 33%
Θέσεις για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις 7 4% 0 0%
Θέσεις για τις οποίες υποβλήθηκε μόνο μία αίτηση 26 13% 1 5%

Τακτικές 
προσκλήσεις 
συνεισφορών

Έκτακτες 
προσκλήσεις 
συνεισφορών

198 21
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γλώσσα35. Οι πιθανοί ενδεχόμενοι υποψήφιοι πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τους τις 

επισφαλείς συνθήκες ασφάλειας και διαβίωσης. Τέλος, η στελέχωση των μη στρατιωτικών 

αποστολών ΚΠΑΑ δεν αποτελεί πάντοτε υψηλή προτεραιότητα για τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Κατά συνέπεια, τα ποσοστά κάλυψης των θέσεων στις αποστολές EUCAP Sahel στον Νίγηρα 

και το Μάλι ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 72 % και 77 % αντίστοιχα κατά τις υπό εξέταση 

περιόδους. 

33. Η διάρκεια της απόσπασης των υπαλλήλων από τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι κατά μέσο 

όρο δύο έτη ή και ένα έτος σε ορισμένες περιπτώσεις. Συνεπώς, οι υπάλληλοι δεν 

διαθέτουν αρκετό χρόνο ώστε να μάθουν επαρκώς τις διάφορες διαδικασίες και να 

εξοικειωθούν με τις συνθήκες εργασίας. Διαπιστώσαμε ότι, εκτός από τη σύντομη διάρκεια 

των αποσπάσεων, το υψηλό ποσοστό κενών θέσεων είχε επίσης αρνητικό αντίκτυπο στον 

βαθμό υλοποίησης των δραστηριοτήτων από τις αποστολές (βλέπε πλαίσιο 3). 

Πλαίσιο 3 - Κενές θέσεις στις αρχές του 2017 

• EUCAP Sahel Niger: Στις αρχές του 2017, η αποστολή είχε κενές 39 σημαντικές θέσεις (35 %36) 

στις επιχειρησιακές μονάδες, καθώς και στα τμήματα παρακολούθησης, αξιολόγησης και 

σύναψης συμβάσεων. Άλλες θέσεις που ήταν κενές αφορούσαν ένοπλους υπαλλήλους 

προστασίας, καθώς και για έναν υπεύθυνο Τύπου και ενημέρωσης του κοινού. Συνεπεία 

αυτού: 

 - διοργανώθηκαν λιγότερες διαδικασίες υποβολής προσφορών από τις προβλεπόμενες, 

γεγονός που σημαίνει ότι δεν ήταν διαθέσιμος ο εξοπλισμός για την υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων, 

 - δεν έγινε αξιολόγηση της εκπαίδευσης ή των έργων, 

                                                      

35 Το 2016, η CIVCOM μείωσε το επίπεδο της γαλλικής που απαιτείτο για ορισμένες θέσεις 
εργασίας, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των αιτήσεων. 

36 Τον Ιανουάριο του 2017, 110 θέσεις εργασίας ήταν διαθέσιμες για αποσπασμένους και 
συμβασιούχους υπαλλήλους. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε το 2017. 
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 - η αποστολή δεν ήταν σε θέση να αρχίσει την υλοποίηση δραστηριοτήτων σχετικά με το 

λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών, ούτε εξασφάλισε τη βιωσιμότητα αυτών των 

δραστηριοτήτων. 

• EUCAP Sahel Mali: Στις αρχές του 2017, η αποστολή είχε κενές 50 θέσεις (37 %37), κυρίως 

συμβούλων και εκπαιδευτών σε βασικούς τομείς. Η υλοποίηση ορισμένων δραστηριοτήτων 

καθυστέρησε, ωστόσο η αποστολή προέβη σε ανακατανομή του φόρτου εργασίας μεταξύ των 

υφιστάμενων υπαλλήλων. 

Καθώς η διάρκεια των αποστολών ήταν αβέβαιη, ήταν δύσκολος ο σχεδιασμός μιας 

στρατηγικής εξόδου 

34. Βάσει της πρότασης της ΕΥΕΔ (βλέπε σημείο 7), το Συμβούλιο προχώρησε στη 

συγκρότηση των δύο αποστολών στην περιοχή του Σαχέλ, προκειμένου να ενισχύσει τις 

ικανότητες των δυνάμεων που είναι επιφορτισμένες με την εσωτερική ασφάλεια. Οι 

αποφάσεις του Συμβουλίου καθόριζαν τους στόχους του έργου των αποστολών, χωρίς 

ωστόσο να αναφέρουν την πιθανή διάρκεια των αποστολών. Προς το παρόν, οι αποστολές 

λειτουργούν βάσει διετούς ανανεώσιμης εντολής. Η ΕΥΕΔ υποχρεούται να καταρτίσει 

στρατηγική εξόδου, η οποία θα εφαρμοστεί όταν τα κράτη μέλη της ΕΕ αποφασίσουν να 

περαιώσουν τις αποστολές. Η ΕΥΕΔ περιέγραψε την τελική κατάσταση των αποστολών, 

ωστόσο δεν έχει παρουσιαστεί λεπτομερές σχέδιο όσον αφορά τη στρατηγική μετάβασης ή 

εξόδου. 

35. Οι ενδιαφερόμενοι38 με τους οποίους πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις ήταν της 

άποψης ότι οι αποστολές θα πρέπει να εξακολουθήσουν να λειτουργούν τουλάχιστον 

μεσοπρόθεσμα, ώστε να επιτύχουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί. Αν οι αποστολές 

είχαν μεγαλύτερη βεβαιότητα για τη διάρκειά τους, θα είχαν τη δυνατότητα να βελτιώσουν 

                                                      

37 Τον Ιανουάριο του 2017, υπήρχαν 134 θέσεις για αποσπασμένους και συμβασιούχους 
υπαλλήλους. Ο αριθμός των θέσεων αυτών είχε αυξηθεί κατά 30 σε σύγκριση με τον 
Δεκέμβριο του 2016, εξού και ο μεγάλος αριθμός των κενών θέσεων. 

38 Π.χ. υπουργεία στον Νίγηρα και το Μάλι, πρεσβείες ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ και 
οργανώσεις χορηγών βοήθειας, όπως οι GIZ, Civipol και Expertise France.  
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τον τρόπο λειτουργίας τους και σχεδιασμού των επιχειρήσεών τους. Επίσης, έτσι θα 

διευκολυνόταν η κατάρτιση μιας ουσιαστικής στρατηγικής εξόδου. 

Οι αποστολές EUCAP Sahel ενίσχυσαν τις ικανότητες των δυνάμεων ασφάλειας, ωστόσο 

χωρίς βιώσιμα αποτελέσματα  

36. Εξετάσαμε με ποιον τρόπο οι αποστολές EUCAP Sahel στον Νίγηρα και το Μάλι 

υλοποίησαν τις προγραμματισμένες δραστηριότητες, με ποιον τρόπο παρήγαγαν, 

παρακολούθησαν και αξιολόγησαν τα αποτελέσματα, καθώς και αν τα αποτελέσματα αυτά 

ήταν βιώσιμα. Αξιολογήσαμε: 

α) αν οι αποστολές ενίσχυσαν τις ικανότητες των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας, 

β) αν τα αποτελέσματα των αποστολών ήταν βιώσιμα, 

γ) αν οι δείκτες για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των αποστολών ήταν 

κατάλληλοι, 

δ) αν οι διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης στο πλαίσιο των αποστολών 

επικεντρώνονταν στον αντίκτυπο, 

ε) πώς έκριναν τις επιδόσεις των αποστολών τα ενδιαφερόμενα μέρη και στις δύο χώρες. 

Λειτουργώντας σε δύσκολες συνθήκες, οι αποστολές ενίσχυσαν τις ικανότητες των 

δυνάμεων ασφάλειας, καίτοι με αργό ρυθμό 

37. Οι ανάγκες ενίσχυσης των ικανοτήτων των δυνάμεων που είναι επιφορτισμένες με την 

εσωτερική ασφάλεια τόσο στον Νίγηρα όσο και στο Μάλι είναι μεγάλες. Μέσω των 

διαφορετικών καθηκόντων και δραστηριοτήτων τους, οι αποστολές EUCAP Sahel παρέχουν 

εκπαίδευση, εξοπλισμό και συμβουλές και συντονίζουν τις δυνάμεις εσωτερικής 

ασφάλειας. Η ΕΕ παρέχει επίσης υποστήριξη στον τομέα εσωτερικής ασφάλειας μέσω 

μηχανισμών όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ 

για την Αφρική. 

38. Η ζωή και η εργασία σε χώρες που βρίσκονται στις παρυφές της Σαχάρας, με ελλιπείς 

υποδομές και ανεπαρκείς δημόσιες διοικήσεις, συνεπάγονται σημαντικές προκλήσεις για το 
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προσωπικό της EUCAP. Οι μετακινήσεις είναι πολύπλοκες και οι υπάλληλοι πρέπει να είναι 

συνεχώς σε εγρήγορση εξαιτίας της απειλής τρομοκρατικών επιθέσεων. Στον Νίγηρα, 

ορισμένες μεθοριακές περιοχές είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για επίσκεψη, ενώ στο 

κεντρικό και βόρειο τμήμα του Μάλι απαγορεύεται εντελώς η πρόσβαση. 

39. Προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους, οι αποστολές υλοποιούν δραστηριότητες 

που βρίσκονται ως επί το πλείστον σε διαρκή εξέλιξη και παρατείνονται με διαδοχικές 

εντολές του Συμβουλίου και μεταφέρονται από το ένα οικονομικό έτος στο άλλο. 

Συγκρίναμε τον τρόπο με τον οποίο οι αποστολές υλοποίησαν τις προβλεπόμενες 

δραστηριότητες με τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν και επιβεβαιώθηκαν κατά τις 

συνεντεύξεις που πραγματοποιήσαμε στον Νίγηρα και το Μάλι. Βλέπε παραρτήματα III και 

IV με λεπτομερή ανάλυση των διαπιστώσεών μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αποστολές 

σημείωσαν ικανοποιητική πρόοδο, όπως σε ό,τι αφορά την παροχή εκπαίδευσης για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος στον Νίγηρα. Σε άλλες 

περιπτώσεις, η πρόοδος που επετεύχθη ήταν ελάχιστη ή μηδαμινή, όπως σε ό,τι αφορά τη 

θέσπιση υπηρεσιών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου σε επίπεδο δυνάμεων εσωτερικής 

ασφάλειας στο Μάλι.  

Εκπαιδευτικά προγράμματα 

40. Εξετάσαμε δείγμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων για καθεμία από τις δύο αποστολές. 

Κύριοι δικαιούχοι των προγραμμάτων αυτών ήταν η αστυνομία, η χωροφυλακή και η 

εθνική φρουρά. Τα προγράμματα κάλυψαν τομείς όπως οι τεχνικές σύλληψης, η διαχείριση 

τόπου τέλεσης εγκλήματος, η ανάλυση ιατροδικαστικών αποδεικτικών στοιχείων, η ποινική 

έρευνα, η συντήρηση οχημάτων και η κράτηση παράτυπων μεταναστών. Στον Νίγηρα, στα 

προγράμματα αυτά συμμετείχαν επίσης δικαστές, η δημοτική αστυνομία και οι ένοπλες 

δυνάμεις (βλέπε πλαίσιο 4), παραδείγματος χάριν σε όσα αφορούσαν τα ανθρώπινα 

δικαιώματα.  
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Πλαίσιο 4 - Οι ένοπλες δυνάμεις στον Νίγηρα 

Δεδομένου του ουσιαστικού ρόλου που διαδραματίζουν οι ένοπλες δυνάμεις για την εσωτερική 

ασφάλεια, κυρίως στο βόρειο τμήμα του Νίγηρα, η εντολή της EUCAP Sahel Niger επέτρεπε τη 

συμμετοχή τους στις σχετικές δραστηριότητες ενίσχυσης ικανοτήτων. Η αποστολή έπαψε να 

παρέχει εκπαίδευση στις νιγηρικές ένοπλες δυνάμεις το 2016, εν μέρει λόγω αμφιβολιών ως προς 

το αν ήταν ή όχι επιλέξιμες για στήριξη και εν μέρει λόγω δυσκολιών με την κάλυψη των κενών 

θέσεων εντός της αποστολής. 

41. Διαπιστώσαμε ότι η παρεχόμενη εκπαίδευση στόχευε σε βασικούς τομείς στους 

οποίους οι ικανότητες των δυνάμεων ασφάλειας ήταν περιορισμένες και ευθυγραμμιζόταν 

με τους στόχους των αποστολών EUCAP Sahel. Εντούτοις, εξαιτίας των ελλιπών διοικητικών 

διαδικασιών, η EUCAP Sahel Niger δεν ήταν σε θέση να μας παράσχει πλήρη τεκμηρίωση 

για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που ελέγξαμε στον Νίγηρα. Για τα μισά από αυτά δεν 

μπορούσε να μας παρουσιάσει βεβαίωση παρακολούθησης, ούτε έντυπα αξιολόγησής τους 

που να έχουν συμπληρωθεί από τους συμμετέχοντες. Μολονότι τα περισσότερα 

εκπαιδευτικά προγράμματα διεξήχθησαν στη Νιαμέι, οι εκπαιδευτές παρείχαν στοιχεία 

μόνο για αυτά που είχαν λάβει χώρα στις περιφέρειες. Τα στοιχεία σχετικά με τον τόπο 

εργασίας των εκπαιδευομένων ήταν ελλιπή και δεν διενεργούνταν κανένας έλεγχος από την 

αποστολή προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον οι εκπαιδευόμενοι είχαν λάβει 

προηγουμένως και άλλη εκπαίδευση. Η αποστολή EUCAP Sahel Mali είχε καλές επιδόσεις 

σε όλα τα προαναφερόμενα (βλέπε πλαίσιο 5). 

Πλαίσιο 5 - Παραδείγματα ορθής πρακτικής από την EUCAP Sahel Mali 

• Οι εκπαιδευτές της αποστολής επαλήθευαν τις ικανότητες των εκπαιδευομένων που πρότειναν 

οι δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας για τα μαθήματα που διεξήγε η EUCAP Sahel Mali. Οι 

υπάλληλοι καταχώριζαν τους εκπαιδευόμενους σε βάση δεδομένων και έλεγχαν κατά πόσον 

είχαν ήδη παρακολουθήσει παρόμοια εκπαιδευτικά προγράμματα είτε με τη EUCAP είτε με 

άλλους οργανισμούς, καθώς και κατά πόσον το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν 

σχετικό με τη θέση εργασίας τους.  

• Αμφότεροι οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτές αξιολογούσαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

που πραγματοποιούνταν. Οι εκπαιδευόμενοι καταχωρούνταν στη συνέχεια σε βάση δεδομένων 

κατά πρόγραμμα, έτος και κατηγορία των δυνάμεων ασφάλειας. 
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• Οι υπάλληλοι της EUCAP υπέβαλλαν σχετικά στοιχεία για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 

πραγματοποιούνταν, περιγράφοντας το περιεχόμενο και τους στόχους του, τους 

εκπαιδευόμενους, τις ικανότητες που απέκτησαν και τυχόν διδάγματα που αντλήθηκαν. Επίσης 

επισήμαιναν υποψηφίους που θα μπορούσαν να λάβουν μέρος σε περαιτέρω εκπαιδευτικά 

προγράμματα ως εκπαιδευτές. 

Παροχή εξοπλισμού 

42. Τα ποσά που είχαν καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό για την αγορά εξοπλισμού και 

την παροχή υπηρεσιών στην αποστολή και τους δικαιούχους ανέρχονταν σε 

3,3 εκατομμύρια ευρώ για την EUCAP Sahel Niger και σε 2,9 εκατομμύρια ευρώ για την 

EUCAP Sahel Mali (αριθμητικά στοιχεία της περιόδου 2016-2017). Οι αγορές προορίζονταν 

για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των αποστολών, παραδείγματος χάριν των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και ομαδοποιούνταν σε έργα. Αφορούσαν παραδείγματος 

χάριν οχήματα, εξοπλισμό ανίχνευσης, υπολογιστές και εκτυπωτές, γεννήτριες, ανακαίνιση 

εκπαιδευτικών και επιχειρησιακών κέντρων, καθώς και κατασκευή και εξοπλισμό κινητών 

συνεργείων αυτοκινήτων. Στο πλαίσιο 6 παρουσιάζεται παράδειγμα χρήσιμου έργου που 

υποστηρίχθηκε από εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το οποίο, παρά τα προβλήματα κατά την 

υλοποίηση, ήταν επιτυχές. 

Πλαίσιο 6 - Κινητά συνεργεία αυτοκινήτων για τα οχήματα των δυνάμεων ασφάλειας στην έρημο 

Οι δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για την εσωτερική ασφάλεια του Νίγηρα συχνά διανύουν 

τεράστιες αποστάσεις σε ανώμαλο έδαφος στην έρημο της Σαχάρας. Δύο από τα έργα του 

δείγματός μας αφορούσαν την αγορά κινητών συνεργείων αυτοκινήτων για τις δυνάμεις εσωτερικής 

ασφάλειας που δραστηριοποιούνται σε διάφορες περιφέρειες. Ένα από τα εν λόγω συνεργεία δεν 

μπορούσε να παραδοθεί (στο Tillabéry) λόγω επιδείνωσης της κατάστασης ασφάλειας. 

Επισκεφθήκαμε, λοιπόν, ένα άλλο συνεργείο στην Αγκαντέζ. Παρά τα αρχικά προβλήματα, το 

συνεργείο παρείχε πολύτιμες υπηρεσίες, καθώς επέτρεπε την επιτόπια επισκευή των οχημάτων και 

του εξοπλισμού. 

Η αποστολή EUCAP Sahel Niger εκπαίδευσε επίσης το προσωπικό των δυνάμεων εσωτερικής 

ασφάλειας σχετικά με τη λειτουργία των εν λόγω συνεργείων. Το δείγμα μας περιλάμβανε ένα 

τέτοιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.  
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Κινητό συνεργείο αυτοκινήτων στην Αγκαντέζ (εθνική φρουρά) 
Πηγή: ΕΕΣ. 

43. Εξετάσαμε δείγμα έργων (βλέπε σημείο 21) και διαπιστώσαμε ότι στόχευαν σε 

βασικούς τομείς στους οποίους οι ικανότητες των δυνάμεων ασφάλειας ήταν ανεπαρκείς 

και ευθυγραμμίζονταν με τους στόχους των αποστολών EUCAP Sahel. Εν μέρει εξαιτίας των 

ζητημάτων που αναφέρονται στο σημείο 28, υπήρξαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση επτά 

από τα 21 έργα που εξετάστηκαν. Ανέκυψαν επίσης προβλήματα όσον αφορά τη 

βιωσιμότητα, παραδείγματος χάριν η ανικανότητα συντήρησης του παρασχεθέντος 

εξοπλισμού, της επισκευής του όταν έπαθε βλάβη ή της αγοράς αναλώσιμων για τη 

διασφάλιση της χρήσης του.  

Παροχή συμβουλών 

44. Ένα από τα βασικά καθήκοντα των αποστολών είναι η παροχή συμβουλών στα 

υπουργεία και τις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας των χωρών υποδοχής. Στον Νίγηρα, η 

αποστολή όρισε συμβούλους στα υπουργεία Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, και το 
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προσωπικό της ήταν συνεχώς διαθέσιμο να προσφέρει την υποστήριξή του σε άλλους 

τομείς. Η EUCAP Sahel Mali παρείχε συμβούλους που ενσωματώθηκαν σε βασικά εθνικά 

υπουργεία και στις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας. 

45. Η ενθάρρυνση των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας ώστε να συνεργάζονται στενά 

μεταξύ τους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος 

(«διαλειτουργικότητα») αποτελούσε βασικό στόχο και των δύο αποστολών. Στο Μάλι, 

μολονότι οι τρεις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας συναντιόνταν σε εβδομαδιαία βάση, δεν 

επέτρεπαν την παρουσία υπαλλήλων της EUCAP. Το γεγονός αυτό περιόρισε τη συμβολή 

της EUCAP. Στον Νίγηρα, παρά την επένδυση σημαντικών πόρων στη βελτίωση της 

διαλειτουργικότητας, η αποστολή δεν πέτυχε και τελικά εγκατέλειψε καθήκοντα όπως η 

ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δυνάμεων ασφάλειας. 

46. Από το 2012, ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της EUCAP Sahel Niger ήταν η 

συνδρομή των νιγηρικών αρχών στην κατάρτιση της εθνικής στρατηγικής ασφάλειας. Πέντε 

χρόνια μετά, εν πολλοίς επειδή αυτό αποτελούσε όρο για τη λήψη δημοσιονομικής 

στήριξης39, οι νιγηρικές αρχές ενέκριναν μια εθνική στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας. 

Ελλείψει μιας συνολικής εθνικής στρατηγικής η οποία να αφορά επίσης την εξωτερική 

ασφάλεια (έλεγχος των συνόρων κ.λπ.), ο αντίκτυπος της στρατηγικής εσωτερικής 

ασφάλειας είναι περιορισμένος.  

47. Οι υπάλληλοι της αποστολής κατέβαλαν επίσης σημαντικές προσπάθειες προκειμένου 

να συνενώσουν τις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας, δημιουργώντας οκτώ επιχειρησιακά 

περιφερειακά κέντρα (Centres Opérationnels Régionaux, COR). Πρόκειται για προσωρινά 

όργανα που έχουν συσταθεί με σκοπό να φέρουν κοντά τα μέλη των περιφερειακών 

κυβερνήσεων και των νιγηρικών δυνάμεων και οργάνων ασφάλειας με τα όργανα που είναι 

αρμόδια για την πολιτική προστασία, την πυρόσβεση, την περιβαλλοντική προστασία και τα 

τελωνεία, με σκοπό την αντιμετώπιση των κρίσεων που προέρχονται από τρομοκρατικές 

                                                      

39 Σύμβαση για τη δημιουργία κρατικού μηχανισμού, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Ο στόχος που έπρεπε να επιτευχθεί μέχρι τις 30.9.2017 
προκειμένου να παρασχεθεί δημοσιονομική στήριξη αφορούσε την έγκριση διατάγματος για 
την εθνική στρατηγική ασφάλειας, καθώς και την κατάρτιση σχεδίου δράσης από την 
κυβέρνηση. 
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επιθέσεις, το οργανωμένο έγκλημα και φυσικές καταστροφές. Το COR της Νιαμέι λειτουργεί 

ομαλά και αποτελεί παράδειγμα ορθής πρακτικής. Εντούτοις, το καθεστώς των COR δεν 

επιτρέπει την τοποθέτηση υπαλλήλων σε αυτά, και τα ίδια δεν έχουν δικό τους 

προϋπολογισμό που να μπορεί να διατεθεί για δαπάνες που προκύπτουν στο πλαίσιο 

κρίσεων, π.χ. αγορά καυσίμων για τα οχήματα. Η αποστολή συνέβαλε επίσης στην ενίσχυση 

των επιχειρησιακών κέντρων χωροφυλακής (Centres Opérationnels de Gendarmerie, COG)40 

στη Νιαμέι, την Αγκαντέζ και τη Ζίντερ. Ούτε τα COR ούτε τα COG λειτουργούσαν ομαλά 

κατά τον χρόνο του ελέγχου μας. Παραδείγματος χάριν, το ραδιοδίκτυο δεν λειτουργούσε 

και η ελάχιστη επικοινωνία που υπήρχε γινόταν μέσω κινητών τηλεφώνων.  

48. Αμφότερες οι αποστολές υλοποίησαν δραστηριότητες για την ενίσχυση της διαχείρισης 

των ανθρώπινων πόρων στο πλαίσιο των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας. Παραδείγματος 

χάριν στον Νίγηρα, η GIZ εισήγαγε συστήματα πληροφοριών για την αστυνομία, ενώ η 

EUCAP Sahel Niger βοήθησε τις άλλες δύο δυνάμεις. Στο Μάλι, σύμβουλοι από την 

αποστολή και από την πρεσβεία των ΗΠΑ συνέταξαν τις περιγραφές καθηκόντων. Άλλα 

καθήκοντα δεν είχαν την ίδια επιτυχία, παραδείγματος χάριν, η καταχώριση στοιχείων για 

τις μεταθέσεις και τις προαγωγές των υπαλλήλων στα νέα συστήματα πληροφοριών, κάτι 

που αρνούνται μέχρι τώρα οι εθνικές αρχές. Οι δύο αποστολές πρότειναν επίσης τη 

σύσταση υπηρεσιών εκπαίδευσης, την αναθεώρηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

την κατάρτιση ετήσιων σχεδίων εκπαίδευσης στο πλαίσιο των δυνάμεων εσωτερικής 

ασφάλειας. Αυτό λειτούργησε ομαλά στο Μάλι. Στον Νίγηρα η πρόοδος ήταν περιορισμένη, 

μολονότι το 2017 η αστυνομία συνέταξε το πρώτο σχέδιο εκπαίδευσης. 

Αμφότερες οι αποστολές ενδιαφέρονταν για τη βιωσιμότητα, με μικρή, όμως, επιτυχία  

49. Δεδομένου ότι οι δύο αποστολές EUCAP Sahel παρέχουν υποστήριξη στον Νίγηρα και το 

Μάλι μόνο για μικρό χρονικό διάστημα, το ζήτημα της βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων 

                                                      

40 Τα COG είναι μόνιμα όργανα που έχουν συσταθεί για την παρακολούθηση της κατάστασης 
στην περιοχή, την παροχή πόρων για τις περιπολίες, τη συλλογή πληροφοριών, τη διαβίβαση 
των πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές και την αντιμετώπιση των καταστάσεων κρίσεων. 
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τους είναι πολύ σπουδαίο41. Και οι δύο αποστολές επιδίωξαν τη βιωσιμότητα των 

δραστηριοτήτων τους παραδίδοντας μαθήματα σχετικά με τον τρόπο εκπαίδευσης άλλων 

υπαλλήλων, βοηθώντας στη σύνταξη σχεδίων εκπαίδευσης και στον σχεδιασμό 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εισάγοντας συστήματα διαχείρισης των ανθρώπινων 

πόρων, αναπτύσσοντας περιγραφές καθηκόντων και ενθαρρύνοντας τη δομημένη 

συνεργασία των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας. Στον Νίγηρα, η αποστολή σχεδίαζε 

επίσης να υποστηρίξει τις εθνικές αρχές στην κατάρτιση μιας εθνικής στρατηγικής 

ασφάλειας, να παράσχει συμβουλές στους υπαλλήλους των δυνάμεων εσωτερικής 

ασφάλειας χρησιμοποιώντας την παρακολούθηση, την καθοδήγηση και την παροχή 

συμβουλών (Monitoring, Mentoring and Advising, MMA), καθώς και να εξοπλίσει τις εν 

λόγω δυνάμεις με κινητά συνεργεία αυτοκινήτων και να τις εκπαιδεύσει ως προς τον τρόπο 

χρήσης τους. Μολονότι η ΕΥΕΔ ανέφερε ότι υπήρξαν επιτυχίες σε αυτούς τους τομείς42, 

διαπιστώσαμε ότι οι αποστολές δεν είχαν εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των 

δραστηριοτήτων τους.  

50. Αμφότερες οι αποστολές διοργάνωσαν μαθήματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις 

δυνάμεις ασφάλειας. Στον Νίγηρα, η αποστολή δημιούργησε σε μια τετραετία ομάδα 

εκπαιδευτών από τον Νίγηρα σε όλες τις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας. Εντούτοις, 

μολονότι το προσωπικό των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας άρχισε να πραγματοποιεί το 

ίδιο την εκπαίδευση, οι υπάλληλοι της αποστολής εξακολούθησαν και αυτοί να 

παραδίδουν εκπαιδευτικά μαθήματα. Από το 2014, η αποστολή, αποσκοπώντας στη μείωση 

της εξάρτησης των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας από τους εκπαιδευτές της EUCAP, 

επικεντρώθηκε στη δράση MMA. Η ιδέα ήταν να οριστεί ένας καθοδηγητής στο πλαίσιο της 

αποστολής, ο οποίος να παρακολουθεί και να παρέχει υποστήριξη στους εκπαιδευτές των 

δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας τους οποίους είχε εκπαιδεύσει. Ωστόσο, το σχέδιο αυτό 

δεν λειτούργησε καλά σε πρακτικό επίπεδο: εμπειρογνώμονες της αποστολής παρείχαν 

συμβουλές κατόπιν σχετικού αιτήματος, ωστόσο δεν υπήρχε διαδικασία ούτε για την 

                                                      

41 Ένας από τους πέντε στόχους της απόφασης του Συμβουλίου ζητούσε ρητά από την αποστολή 
στον Νίγηρα να υλοποιήσει δραστηριότητες με τις οποίες θα διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των 
δράσεών της. 

42 Ετήσια έκθεση ΚΠΑΑ για το 2016, σ. 17. 
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παρακολούθηση ούτε για την παροχή συστηματικής υποστήριξης σε επιμέρους 

εκπαιδευτές. Τα μόνα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώσαμε σχετικά αφορούσαν την 

παροχή συμβουλών μόνο σε 20 άτομα σε μία τριετία, ήτοι έως τον Μάρτιο του 2017. Οι 

δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας δεν ήταν αυτόνομες σε κάποιον τομέα εκπαίδευσης ούτε 

στον Νίγηρα ούτε στο Μάλι. 

51. Ο ρυθμός προόδου των δραστηριοτήτων για την προώθηση της βιωσιμότητας συχνά 

εξαρτιόταν από τον βαθμό στον οποίο οι αρχές των χωρών υποδοχής είχαν συμφωνήσει ότι 

οι δραστηριότητες αυτές αποτελούσαν προτεραιότητα. Παραδείγματος χάριν, οι εθνικές 

αρχές στον Νίγηρα και το Μάλι δεν παρείχαν επίσημη αναγνώριση ούτε οικονομική 

ανταμοιβή στους υπαλλήλων των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας που γίνονταν 

εκπαιδευτές. Αυτό σήμαινε ότι οι υπάλληλοι που εκπαιδεύονταν από την EUCAP είχαν πολύ 

λίγα κίνητρα προκειμένου να εκπαιδεύσουν άλλους υπαλλήλους, επειδή ήταν πιθανότερο 

οι απολαβές τους να είναι υψηλότερες εάν εργάζονταν σε κάποια επιχειρησιακή μονάδα. 

Και οι δύο αποστολές βοήθησαν στην κατάρτιση νομοθεσίας ώστε οι εκπαιδευτές να 

υπαχθούν σε ιδιαίτερο καθεστώς, ωστόσο κατά τον χρόνο του ελέγχου καμία χώρα 

υποδοχής δεν είχε εγκρίνει αυτή τη νομοθεσία. 

52. Η μη διασφάλιση της βιωσιμότητας αρκετών δραστηριοτήτων οφειλόταν εν μέρει στη 

μη ανάληψη ιδίας ευθύνης από τις εθνικές αρχές και τις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας. 

Παρά τη θετική γνώμη που είχαν για τη EUCAP, οι κυβερνήσεις του Νίγηρα και του Μάλι 

δεν ήταν πάντοτε πρόθυμες να εγκρίνουν την κατάλληλη νομοθεσία, ούτε να υλοποιήσουν 

ορισμένες από τις μεταρρυθμίσεις που ήταν αναγκαίες για τη βιωσιμότητα των 

αποτελεσμάτων τα οποία απέφερε η ενίσχυση των ικανοτήτων. Στο Μάλι, η κατάσταση 

επιδεινώθηκε από την έλλειψη πολιτικής σταθερότητας και από οργανωτικές ανεπάρκειες 

σε κρατικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό υπονόμευσε τις προσπάθειες των αποστολών να 

επιτύχουν βιώσιμα αποτελέσματα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους. 

53. Οι αποστολές έφεραν επίσης την ευθύνη για τις δικές τους ελλιπείς επιδόσεις όσον 

αφορά τη διασφάλιση της βιωσιμότητας. Παραδείγματος χάριν, καμία αποστολή δεν 

επαλήθευσε την επιτυχία της παρασχεθείσας στήριξης, ελέγχοντας εκ των υστέρων τη 

χρήση είτε των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών 

μαθημάτων είτε του χορηγηθέντος εξοπλισμού (για παράδειγμα βλέπε πλαίσιο 7). Κατά τη 
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διάρκεια της υπό έλεγχο περιόδου, οι αποστολές δεν συγκέντρωσαν πληροφορίες σχετικά 

με το κατά πόσον οι υπάλληλοι των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας συνέχισαν, μετά το 

πέρας των μαθημάτων, να εργάζονται στον τομέα για τον οποίο εκπαιδεύθηκαν, ούτε 

αξιολόγησαν κατά πόσον οι εκπαιδευόμενοι είχαν κατανοήσει και εφάρμοζαν τις γνώσεις 

που απέκτησαν με την εκπαίδευση. Αυτό ίσχυε για όλους τους διαφορετικούς 

συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων όσων εκπαιδεύθηκαν για να γίνουν εκπαιδευτές. Η 

αποστολή στο Μάλι έκανε ένα πρώτο σχετικό βήμα στο τέλος του 2017, προτείνοντας 

εγγράφως στις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας του Μάλι να αναλάβει την παρακολούθηση 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είχε διοργανώσει η EUCAP, ώστε να αξιολογήσει 

τον αντίκτυπό τους και να αντλήσει διδάγματα για τα μελλοντικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα. 

54. Μετά τη δημιουργία των COR, οι αποστολές επιδίωξαν να εξασφαλίσουν τη 

βιωσιμότητά τους. Εντούτοις, δεν τα κατάφεραν λόγω έλλειψης εθνικής στρατηγικής 

ασφάλειας και της μεγάλης εναλλαγής υπαλλήλων στις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας και 

τις αποστολές. Παραδείγματος χάριν, δεν πραγματοποίησαν τα μαθήματα που 

προβλέπονταν για την εκπαίδευση υπαλλήλων των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας για να 

γίνουν εκπαιδευτές, δεν δημιούργησαν ένα εθνικό κέντρο συντονισμού για την 

ενσωμάτωση όλων των COR, ούτε κατάρτισαν εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης και 

παρέμβασης. 
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Πλαίσιο 7 - Επιχειρησιακό περιφερειακό κέντρο (COR) στην Αγκαντέζ 

Επισκεφθήκαμε το COR στην Αγκαντέζ. Στο συγκεκριμένο κέντρο, η EUCAP Sahel Niger είχε παράσχει 

εξοπλισμό, ωστόσο διαπιστώσαμε ότι το κέντρο δεν λειτουργούσε επειδή ο εξοπλισμός δεν είχε 

εγκατασταθεί:  

- Δεν υπήρχαν καρέκλες στην αίθουσα του COR, τα μισά τραπέζια έλειπαν και ο κλιματισμός δεν 

λειτουργούσε. 

- Οι δικαιούχοι δεν μπορούσαν να μας δείξουν τους υπολογιστές που τους είχαν παρασχεθεί, ο 

εκτυπωτής δεν λειτουργούσε επειδή δεν είχε μελάνι, όπως δεν λειτουργούσε και ο εξοπλισμός 

ραδιοεπικοινωνιών. 

- Τα δύο οχήματα που έπρεπε να βρίσκονται στη διάθεση του COR, ώστε αυτό να μπορεί να 

ανταποκρίνεται σε επείγουσες καταστάσεις, είχαν χρησιμοποιηθεί ελάχιστα, και το ένα από αυτά 

είχε πάθει ανεπανόρθωτη ζημιά και βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση από το 2014. 

Η ΕΥΕΔ δεν είχε ορίσει κατάλληλους δείκτες για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων 

των αποστολών 

55. Εξετάσαμε τις εξαμηνιαίες εκθέσεις των αποστολών προς την ΕΥΕΔ, στις οποίες 

καταγράφεται η πρόοδος ως προς τη διεκπεραίωση των καθηκόντων και ο βαθμός 

επίτευξης των στόχων σε σχέση με τους δείκτες που προβλέπονταν στα OPLAN. Οι 

περισσότεροι «δείκτες» που είχαν καταρτιστεί για την EUCAP Sahel Niger απαριθμούσαν 

απλώς τις δραστηριότητες που είχαν οριστεί για κάθε καθήκον και επομένως δεν ήταν 

RACER43 ούτε αποτελούσαν κατάλληλη βάση για τη μέτρηση της προόδου. Η μόνη εξαίρεση 

στα παραπάνω είναι οι δείκτες που αφορούν τον πέμπτο στόχο, οι οποίοι προστέθηκαν 

στην εντολή της αποστολής το 2015, για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης. 

Οι δείκτες αυτοί ήταν συγκριτικά βελτιωμένοι επειδή καθόριζαν εκροές-στόχο για κάθε 

καθήκον. Οι δείκτες που είχαν οριστεί για την EUCAP Sahel Mali προσδιόριζαν επίσης τις 

αναμενόμενες εκροές. Εντούτοις, δεν ήταν επαρκώς εμπεριστατωμένοι ώστε να 

                                                      

43 Relevant, Accepted, Credible, Easy and Robust (κατάλληλοι, αποδεκτοί, αξιόπιστοι, εύχρηστοι 
και εμπεριστατωμένοι).  
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χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της προόδου, επειδή δεν είχαν οριστεί ποσοτικώς 

προσδιορίσιμες τιμές-στόχος44. 

56. Κανένας από τους δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν στις αποστολές EUCAP Sahel δεν 

αφορούσε τη σημασία των καθηκόντων ως προς την εκπλήρωση των στόχων45. Επίσης, δεν 

υπήρχαν δείκτες οι οποίοι να μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την αξιολόγηση των 

επακολούθων ή για τον αντίκτυπο των καθηκόντων. 

Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των αποστολών δεν ήταν 

επαρκείς ούτε επικεντρώνονταν στον αντίκτυπο 

57. Η EUCAP Sahel Niger δεν είχε καθιερώσει διαδικασίες για τη συστηματική τεκμηρίωση 

και παρακολούθηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δραστηριοτήτων της. Μόλις 

το 2017, ενώ ο εν προκειμένω έλεγχος βρισκόταν ήδη εν εξελίξει, η αποστολή στον Νίγηρα 

έλαβε μέτρα για την απλούστευση του ΣΕΑ, ώστε να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της 

συνολικής προόδου. Ανέπτυξε δελτία έργου και προέβλεψε να τηρεί συστηματικά μητρώο 

με τους εκπαιδευόμενους που είχαν ήδη συμμετάσχει στα σχετικά προγράμματα, να 

παρακολουθεί τους καταλόγους παρουσιών, καθώς και να συλλέγει και να αναλύει τις 

αξιολογήσεις των προγραμμάτων από τους συμμετέχοντες. Η EUCAP Sahel Mali 

δημιούργησε τις κατάλληλες διαδικασίες για την τεκμηρίωση και την παρακολούθηση 

δραστηριοτήτων και εκροών κατά την πρώτη εντολή της. 

58. H ΕΥΕΔ ζητεί από τις αποστολές να παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες: 

- εβδομαδιαίες και μηνιαίες εκθέσεις με πληροφορίες για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού, τους ανθρώπινους πόρους και τα γενικότερα συμβάντα, 

                                                      

44 Παραδείγματος χάριν, «συνεδριάσεις (χωρίς να αναφέρεται ο αριθμός των απαιτούμενων 
συνεδριάσεων)», «επέκταση…», «βελτίωση…», «ρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί», 
«ανταλλαγή και διάδοση πληροφοριών…», «οι ικανότητες ενισχύθηκαν», «δημιουργούνται 
μηχανισμοί συντονισμού…», «τακτική επικαιροποίηση…», κ.λπ. 

45 Στην ειδική έκθεσή του σχετικά με τη EULEX το 2012, το ΕΕΣ συνιστούσε οι στόχοι των 
αποστολών «να συνδέονται με συγκεκριμένα κριτήρια για τη συγκριτική αξιολόγηση της 
προόδου και να λάβουν υπόψη τους στόχους εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ». 
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- εξαμηνιαίες εκθέσεις για τη σύγκριση της προόδου ως προς την εκπλήρωση των 

καθηκόντων με τις τιμές βάσης των OPLAN, καθώς και με την πρόοδο που είχε 

αναφερθεί σε προηγούμενες εξαμηνιαίες εκθέσεις, 

- έξι μήνες περίπου πριν από τη λήξη κάθε εντολής, στρατηγικές επισκοπήσεις της 

κατάστασης της ασφάλειας στη χώρα, της συμμετοχής της ΕΕ και των άλλων 

ενδιαφερόμενων μερών, των αποτελεσμάτων των αποστολών και της μελλοντικής 

προσέγγισής τους,  

- ειδικές εκθέσεις για συγκεκριμένα θέματα.  

59. Από την ανάλυση των εγγράφων αυτών διαπιστώσαμε τα εξής: 

- η υποβολή στοιχείων σχετικά με τις εκροές δεν συνδέεται σαφώς με δείκτες και κριτήρια 

αναφοράς τα οποία να έχουν οριστεί εκ των προτέρων, και 

- η ΕΥΕΔ και οι αποστολές δεν αξιολογούσαν συστηματικά τον αντίκτυπο των 

δραστηριοτήτων των αποστολών. 

60. Κατά την υπό έλεγχο περίοδο, καμία από τις δύο αποστολές δεν χρησιμοποίησε έγκυρα 

συστήματα για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων. Κατά τη δεύτερη εντολή της, η 

αποστολή στο Μάλι ανέπτυξε ένα σύστημα αξιολόγησης το οποίο επικεντρωνόταν 

περισσότερο στις εκροές, τα επακόλουθα, τον αντίκτυπο, τη βιωσιμότητα και την 

αποδοτικότητα. Δεδομένου ότι το σύστημα αυτό είχε τεθεί μόλις πρόσφατα σε εφαρμογή, 

ήταν πολύ νωρίς να αξιολογηθούν τα αποτελέσματά του. Η αποστολή στον Νίγηρα 

προσέλαβε υπαλλήλους για να αρχίσει τις εργασίες αξιολόγησης τον Μάιο του 2017. 

Επιπλέον, καμία από τις αποστολές EUCAP Sahel δεν είχε υποβληθεί σε ανεξάρτητη 

εξωτερική αξιολόγηση. 

Οι ενδιαφερόμενοι και οι δικαιούχοι είχαν θετική άποψη για τις δραστηριότητες των 

αποστολών και τον συντονιστικό ρόλο τους 

61. Πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με δικαιούχους των αποστολών EUCAP Sahel, οι 

οποίοι ήταν αποδέκτες εκπαίδευσης, συμβουλών και εξοπλισμού, καθώς και με διάφορους 

ενδιαφερόμενους στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας στον Νίγηρα και στο Μάλι. Η 
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συνολική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που υλοποίησαν οι αποστολές EUCAP Sahel 

ήταν θετική. Οι ενδιαφερόμενοι και οι δικαιούχοι εκτίμησαν τη διαθεσιμότητα των 

υπαλλήλων των αποστολών όσον αφορά την παροχή συμβουλών ή υπηρεσιών που δεν 

ήταν διαθέσιμες σε εθνικό επίπεδο. Στον Νίγηρα, οι δυνάμεις ασφάλειας και οι εκπρόσωποι 

της κυβέρνησης υπογράμμισαν την αξία της περισσότερο μακροπρόθεσμης παρουσίας των 

αποστολών EUCAP Sahel σε σύγκριση με τη διάρκεια της παρουσίας πολλών άλλων 

χορηγών βοήθειας. Αμφότερες οι αποστολές παρείχαν επίσης πληροφορίες και συμβουλές 

για την υποστήριξη άλλων μέσων της ΕΕ, καθώς και για την ενίσχυση των ευρύτερων 

δραστηριοτήτων της ΕΕ και των κρατών μελών της. Παραδείγματος χάριν, οι αποστολές 

συνεισέφεραν στον σχεδιασμό του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ για την Αφρική, 

συγκέντρωσαν πληροφορίες για τις μεταναστευτικές ροές και χαρτογράφησαν τις 

δραστηριότητες της ΕΕ που σχετίζονται με τη μετανάστευση. 

62. Οι χορηγοί βοήθειας και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι στον Νίγηρα και το Μάλι 

υπογράμμισαν τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισαν και οι δύο αποστολές EUCAP Sahel 

ως προς τον συντονισμό των δραστηριοτήτων στον τομέα της ασφάλειας. Και οι δύο 

αποστολές συγκρότησαν όργανα για τη βελτίωση του συντονισμού με τις εθνικές αρχές, τα 

οποία αντιμετώπισαν αρχικά δυσκολίες, αλλά παρήγαγαν, τελικά, θετικά αποτελέσματα. Οι 

αποστολές ανέπτυξαν επίσης αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τον συντονισμό και τη 

συνεργασία με άλλους χορηγούς βοήθειας και ενδιαφερόμενους. Στο Μάλι, οι μηχανισμοί 

αυτοί περιλάμβαναν την επίσημη χαρτογράφηση των χορηγών βοήθειας, με λεπτομερή 

στοιχεία για τα προτεινόμενα (αλλά όχι ακόμη χρηματοδοτούμενα), προγραμματισμένα, εν 

εξελίξει και ολοκληρωμένα έργα στον τομέα της ασφάλειας στο Μάλι.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

63. Το Συμβούλιο συγκρότησε τις αποστολές EUCAP Sahel Niger και EUCAP Sahel Mali, 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανεπαρκείς ικανότητες των δυνάμεων που είναι 

επιφορτισμένες με την εσωτερική ασφάλεια. Λειτουργώντας σε δύσκολες συνθήκες, οι 

αποστολές συνέβαλαν στην ενίσχυση των ικανοτήτων, αλλά αμφότερες αντιμετώπισαν 

δυσκολίες, που μείωσαν την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους.  
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64. Και στις δύο χώρες, οι υπάλληλοι των αποστολών δεν είχαν πρόσβαση σε επαρκή 

καθοδήγηση και εκπαίδευση σε επιχειρησιακό επίπεδο. Κάθε αποστολή EUCAP Sahel 

ανάλωσε πολύ χρόνο και σημαντικούς πόρους για τη θέση σε εφαρμογή των δικών της 

συστημάτων και διαδικασιών, που αρκετές φορές δεν εναρμονίζονταν με τις τοπικές 

συνθήκες. Η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή, που ήταν αρμόδιες για τη διαχείριση των μη 

στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ, δεν παρείχαν ικανοποιητική υποστήριξη και σε ορισμένες 

περιπτώσεις εφάρμοσαν διαδικασίες που δεν ήταν κατάλληλες για τις συνθήκες εργασίας 

που επικρατούσαν επί τόπου (βλέπε σημεία 25 έως 30). 

Σύσταση 1 – Λήψη μέτρων για τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας των 

αποστολών 

Η ΕΥΕΔ πρέπει: 

- να παρέχει στις αποστολές πρακτική καθοδήγηση σχετικά με τις επιχειρησιακές 

διαδικασίες, τυποποιημένα υποδείγματα που να μπορούν να προσαρμοστούν στις 

τοπικές συνθήκες, καθώς και παραδείγματα ορθών πρακτικών από προηγούμενες 

αποστολές και από προηγούμενη εκπαίδευση.  

Η Επιτροπή πρέπει: 

- να μεταβιβάσει σταδιακά στον αρχηγό της αποστολής την εξουσία έγκρισης των αγορών 

και η ίδια να διενεργεί κατασταλτικούς ελέγχους. 

Η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή πρέπει: 

- να βελτιώσουν την υποστήριξη προς τις αποστολές, παρέχοντας εξοπλισμό από την 

κοινή αποθήκη και να επεκτείνουν τον ρόλο της πλατφόρμας στήριξης αποστολών. 

Ημερομηνία-στόχος: τέλη του 2018. 

65. Ο σημαντικότερος πόρος των αποστολών είναι οι υπάλληλοί τους, ωστόσο, κατά μέσο 

όρο, μόνο τα τρία τέταρτα των θέσεων εργασίας ήταν καλυμμένες. Οι διαδικασίες 

πρόσληψης ήταν χρονοβόρες και συχνά απέβαιναν αλυσιτελείς. Οι θέσεις που ήταν 
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δυσκολότερο να καλυφθούν ήταν εκείνες που προορίζονταν αποκλειστικά για υπαλλήλους 

αποσπασμένους από τα κράτη μέλη της ΕΕ (βλέπε σημεία 31 έως 33). 

Σύσταση 2 – Βελτίωση του ποσοστού κάλυψης των θέσεων στις αποστολές 

Η ΕΥΕΔ πρέπει να βρει λύσεις που θα οδηγήσουν στη γρήγορη και αποδοτική κάλυψη των 

κενών θέσεων των αποστολών, παραδείγματος χάριν, προτείνοντας μεγαλύτερης διάρκειας 

αποσπάσεις υπαλλήλων από τα κράτη μέλη της ΕΕ στις αποστολές, χρησιμοποιώντας σε 

μεγαλύτερο βαθμό συμβασιούχους υπαλλήλους και διοργανώνοντας γενικές προσκλήσεις 

συνεισφορών, οι οποίες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση εφεδρικών 

πινάκων επιτυχόντων με σκοπό την επίσπευση των προσλήψεων σε περίπτωση κενών 

θέσεων. 

Ημερομηνία-στόχος: τέλη του 2018. 

66. Οι διετείς εντολές των αποστολών ενθαρρύνουν τον βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό και οι 

ετήσιοι προϋπολογισμοί καθιστούν σε πολλές περιπτώσεις μη διαχειρίσιμη τη σύναψη 

συμβάσεων για την παροχή εξοπλισμού και υπηρεσιών, λόγω της βραχύτητάς τους. Άλλοι 

ενδιαφερόμενοι στην περιοχή του Σαχέλ και οι δικαιούχοι της στήριξης θεωρούν ότι η 

εμβέλεια των καθηκόντων στον Νίγηρα και το Μάλι συνεπάγεται την ανάγκη ύπαρξης 

αποστολών με μεσοπρόθεσμο έως μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ταυτόχρονα, μολονότι οι 

αποστολές δεν είχαν σκοπό να παγιωθούν ως φορείς στις χώρες υποδοχής, η ΕΥΕΔ δεν 

προβλέπει την εφαρμογή κάποιας σαφούς στρατηγικής εξόδου (βλέπε σημεία 34 και 35). 

Σύσταση 3 – Ορισμός εντολών και προϋπολογισμών που να αντιστοιχούν στις 

επιχειρήσεις και να προβλέπουν στρατηγική εξόδου 

Η ΕΥΕΔ πρέπει να προτείνει για τις αποστολές εντολές που θα τους επέτρεπαν να επιτύχουν 

τους στόχους τους και να καθορίσουν σαφέστερη πορεία προς μια στρατηγική εξόδου.  

Η Επιτροπή πρέπει να ορίσει δημοσιονομικές περιόδους που να ανταποκρίνονται στις 

επιχειρησιακές αναγκαιότητες. 

Ημερομηνία-στόχος: τέλη του 2019. 
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67. Οι αποστολές EUCAP Sahel ενίσχυσαν τις ικανότητες των δυνάμεων εσωτερικής 

ασφάλειας μέσω της εκτέλεσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παροχής εξοπλισμού και 

συμβουλών. Αμφότερες οι αποστολές εργάστηκαν προκειμένου να εξασφαλίσουν τη 

βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων τους, με μικρή, ωστόσο, επιτυχία. Αυτό οφειλόταν εν 

μέρει στη μη ανάληψη ιδίας ευθύνης ή την έλλειψη πολιτικής βούλησης από τις χώρες 

υποδοχής και εν μέρει στο γεγονός ότι οι αποστολές δεν διέθεσαν επαρκείς πόρους για τη 

διασφάλιση της βιωσιμότητας και την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο 

εφαρμόστηκε πρακτικά η εκπαίδευση που παρασχέθηκε και αξιοποιήθηκε ο εξοπλισμός 

που παραχωρήθηκε (βλέπε σημεία 37 έως 54). 

Σύσταση 4 – Αύξηση της επικέντρωσης στη βιωσιμότητα 

Οι αποστολές πρέπει να επικεντρώσουν τους πόρους τους στη βιωσιμότητα των 

δραστηριοτήτων τους και να αποσύρονται, εφόσον κριθεί σκόπιμο, από τις επιτυχημένες 

δραστηριότητες το συντομότερο δυνατόν, με σκοπό να ενθαρρύνουν την αυτονομία των 

δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας και να αποφεύγουν την υπερβολική εξάρτηση, 

επικεντρωνόμενες στην παροχή υποστήριξης και αρωγής και παρακολουθώντας την 

αξιοποίηση της εκπαίδευσης και του εξοπλισμού που παρασχέθηκαν. 

Ημερομηνία-στόχος: τέλη του 2018. 

68. Οι αποστολές σημείωσαν μόνο περιορισμένη και αργή πρόοδο ως προς την επίτευξη 

των στόχων τους. Εντούτοις, οι δείκτες που είχαν οριστεί για τη μέτρηση της προόδου των 

αποστολών ήταν ανεπαρκείς. Οι περισσότεροι δείκτες που είχαν καταρτιστεί για τον Νίγηρα 

δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της προόδου, επειδή απαριθμούσαν 

απλώς τις δραστηριότητες που προβλέπονταν στο πλαίσιο των διαφορετικών καθηκόντων. 

Οι δείκτες για το Μάλι ήταν συγκριτικά καλύτεροι, ωστόσο δεν περιλάμβαναν ποσοτικώς 

προσδιορίσιμες τιμές-στόχο. Οι δείκτες δεν αποτελούσαν ορθή βάση για τη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας των καθηκόντων ούτε της συμβολής τους στην επίτευξη των στόχων 

(βλέπε σημεία 55 και 56). 

69. Kατά την υπό έλεγχο περίοδο, καμία από τις δύο αποστολές δεν χρησιμοποιούσε 

έγκυρα συστήματα για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων ούτε είχε υποβληθεί σε 

ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση (βλέπε σημεία 57 έως 60). 
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Σύσταση 5 – Βελτίωση των δεικτών, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης 

Η ΕΥΕΔ πρέπει: 

- να ορίσει δείκτες RACER (κατάλληλους, αποδεκτούς, αξιόπιστους, εύχρηστους και 

εμπεριστατωμένους), οι οποίοι να επικεντρώνονται σε ποσοτικώς προσδιορίσιμες 

εκροές και επακόλουθα των δραστηριοτήτων των αποστολών και να είναι συναφείς με 

τις εντολές των αποστολών· 

- να ορίσει στοχευμένα κριτήρια αναφοράς, τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την εξακρίβωση της προόδου που σημειώνεται ως προς την επίτευξη των στόχων· 

- να παρέχει καθοδήγηση και εκπαίδευση στις αποστολές όσον αφορά την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση·  

- να διενεργεί εξωτερικές αξιολογήσεις των αποστολών και πληρέστερες αξιολογήσεις 

του αντικτύπου τους. 

Ημερομηνία-στόχος: τέλη του 2018. 

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα ΙΙI, του οποίου προεδρεύει ο Karel PINXTEN, 

Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του 

της 24ης Απριλίου 2018. 

 Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Εν εξελίξει αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ 

 
Πηγή: ΕΥΕΔ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΠΑΑ ΤΟ 2017

EUPOL COPPS
Παλαιστινιακά εδάφη

Από το 2006

*EUBAM
Μολδαβία και 
Ουκρανία
Από το 2005 EUAM

Ουκρανία
Από το 2014

EUMM
Γεωργία
Από το 2008

EUBAM RAFAH
Παλαιστινιακά εδάφη
Από το 2005

EUFOR ALTHEA
Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Από το 2004

EULEX
Κοσσυφοπέδιο

Από το 2008EU NAVFOR
MED

Από το 2015

EUTM
Μάλι

Από το 2013
EUBAM
Λιβύη
Από το 2013

EUAM
Ιράκ
Από το 2017

EUCAP SAHEL
Μάλι

Από το 2014
EU NAVFOR
Aταλάντα
Από το 2008

EUCAP SAHEL
Νίγηρας

Από το 2012

EUTM
Σομαλία
Από το 2010

EUTM RCA
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Από το 2016

EUCAP
Σομαλία
Από το 2012

*Η συγκεκριμένη αποστολή δεν αποτελεί αντικείμενο 
διαχείρισης στο πλαίσιο των δομών ΚΠΑΑ, ωστόσο οι στόχοι 
της ομοιάζουν πολύ με τους στόχους των άλλων αποστολών 
και για τον λόγο αυτό περιλαμβάνεται στο παρόν παράρτημα.

Στρατιωτικές αποστολές / Επιχειρήσεις
Μη στρατιωτικές αποστολές

Στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις

Μη στρατιωτικές αποστολές

Περισσότεροι από 5 000 υπάλληλοι
τοποθετημένοι αυτή τη στιγμή επί τόπου

Στόχοι:
Διατήρηση της ειρήνης, αποτροπή των 
συγκρούσεων, ενίσχυση της διεθνούς 
ασφάλειας, υποστήριξη του κράτους 
δικαίου, πρόληψη της εμπορίας 
ανθρώπων και της πειρατείας. ©

 Ε
υρ

ω
πα

ϊκ
ή 

Υπ
ηρ

εσ
ία

 Ε
ξω

τε
ρι

κή
ς 

Δρ
άσ

ης
 -

ΕΥ
ΕΔ

, 
Ια

νο
υά

ρι
ος

 2
01

8



 1 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Αποσπάσματα από τις αποφάσεις του Συμβουλίου (ΚΕΠΠΑ) 2016/1172 (Νίγηρας) και 

2017/50 (Μάλι) 

 EUCAP Sahel Niger EUCAP Sahel Mali 
Εντολή Υποστήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων των φορέων 

ασφάλειας του Νίγηρα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και του οργανωμένου εγκλήματος. 

Διοργάνωση μη στρατιωτικής αποστολής 
στο Μάλι, προς υποστήριξη των 
δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας του 
Μάλι (αστυνομία, χωροφυλακή, 
εθνοφρουρά). 

Στόχος -να βοηθήσει τις αρχές του Νίγηρα να καθορίσουν και να 
εφαρμόσουν την εθνική τους στρατηγική για την ασφάλεια, 
 
-να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης, 
πολυδιάστατης, συνεκτικής και βιώσιμης προσέγγισης, καθώς 
και προσέγγισης με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ 
των διάφορων φορέων ασφάλειας του Νίγηρα στην 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου 
εγκλήματος, 
 
-επικουρεί τις κεντρικές και τοπικές αρχές και τις δυνάμεις 
ασφάλειας του Νίγηρα στη χάραξη πολιτικών, τεχνικών και 
διαδικασιών για τον καλύτερο έλεγχο και την καταπολέμηση της 
παρά τους κανόνες μετανάστευσης. 

-να δώσει στις αρχές του Μάλι τη 
δυνατότητα να αποκαταστήσουν και να 
διατηρήσουν τη συνταγματική και 
δημοκρατική τάξη, καθώς και να 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη 
βιώσιμη ειρήνη στο Μάλι, 
  
-να αποκαταστήσει και να διατηρήσει την 
εξουσία και την κρατική νομιμότητα στο 
σύνολο του εδάφους του Μάλι, με 
ουσιαστική ανακατανομή της διοίκησής 
του. 

Περισσότερο 
πρόσφατοι 
στόχοι 

Προκειμένου να εκπληρώσει τους στόχους του άρθρου 2, η 
EUCAP Sahel Niger πρέπει: 
 

α) να ενισχύει τις νιγηρικές ικανότητες διοίκησης και ελέγχου, 
διαλειτουργικότητας και σχεδιασμού σε στρατηγικό επίπεδο, 
υποστηρίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη μιας εθνικής 
στρατηγικής ασφάλειας και συναφών στρατηγικών διαχείρισης 
των συνόρων σε συνεργασία με άλλους σχετικούς φορείς,  
 

β) να ενισχύει τις τεχνικές δεξιότητες των σχετικών δυνάμεων 
ασφάλειας που είναι απαραίτητες για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος,  
 

γ) μέσω της εμπλοκής τόσο σε στρατηγικό όσο και σε 
επιχειρησιακό επίπεδο, να ενθαρρύνει τις δυνάμεις εσωτερικής 
ασφάλειας και, εάν αρμόζει, τις ένοπλες δυνάμεις να 
ενισχύσουν τους ανθρώπινους πόρους, την υλικοτεχνική 
υποστήριξη και τις πολιτικές εκπαίδευσης που αφορούν την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της παρά τους κανόνες 
μετανάστευσης και του οργανωμένου εγκλήματος, προκειμένου 
να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των δράσεων της EUCAP Sahel 
Niger, μεταξύ άλλων με την παροχή τεχνικής υποστήριξης μέσω 
των προγραμμάτων,  
 

δ) να ενισχύει τον συντονισμό σε εθνικό, περιφερειακό και 
διεθνές επίπεδο στον τομέα της καταπολέμησης της 

Η EUCAP Sahel Mali θα επικουρεί και θα 
παρέχει συμβουλές στις ISF κατά την 
υλοποίηση της μεταρρύθμισης στον 
τομέα της ασφάλειας, την οποία 
δρομολόγησε η νέα κυβέρνηση με σκοπό: 
 
α) να βελτιώσει την επιχειρησιακή τους 
αποτελεσματικότητα,  
 
β) να επανασυστήσει τις αντίστοιχες 
ιεραρχικές δομές τους, 
 
γ) να ενισχύσει τον ρόλο των δικαστικών 
και διοικητικών αρχών σε θέματα 
διαχείρισης και εποπτείας των 
αποστολών τους, 
 
δ) να διευκολύνει την ανάπτυξή τους στο 
βόρειο μέρος της χώρας. 
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 EUCAP Sahel Niger EUCAP Sahel Mali 
τρομοκρατίας, της παρά τους κανόνες μετανάστευσης και του 
οργανωμένου εγκλήματος και διερευνά την ενδεχόμενη 
συμβολή στην περιφερειακή συνεργασία, όπως το G5 Σαχέλ, 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο,  
 

ε) για την υποστήριξη των στόχων της Ένωσης στον τομέα της 
μετανάστευσης, να επικουρεί τις κεντρικές και τοπικές αρχές και 
τις δυνάμεις ασφάλειας του Νίγηρα στη χάραξη πολιτικών, 
διαδικασιών και τεχνικών για τη βελτίωση του ελέγχου και της 
διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, την καταπολέμηση της 
παρά τους κανόνες μετανάστευσης και τη μείωση του επιπέδου 
της συναφούς εγκληματικότητας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Επισκόπηση από το ΕΕΣ της προόδου που έχει σημειώσει η EUCAP Sahel Niger ως προς 
την εκπλήρωση των καθηκόντων της 

 
Καθήκοντα Πρόοδος 

Στόχος 1: Διαλειτουργικότητα 
1.1 Υποστήριξη της εθνικής στρατηγικής ασφάλειας  
1.3 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ISF  
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Υποστήριξη των COR (πρώην κοινά στρατηγεία)  
1.6 Υποστήριξη των COG  

Στόχος 2: Τεχνικές ικανότητες 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Παροχή συμβουλών και εκπαίδευση για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος 

 

2.5 Εκπαίδευση εκπαιδευτών από τις δυνάμεις ασφάλειας  
2.6 Υποστήριξη της δημιουργίας στενότερων δεσμών της αστυνομίας με τους δικαστές στο 
πλαίσιο ποινικών ερευνών 

 

2.7 Βελτίωση των βάσεων δεδομένων των δυνάμεων ασφάλειας  
2.8 Εκπαίδευση αξιωματούχων των ένοπλων δυνάμεων στις νομικές και ποινικές 
διαδικασίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα  

 

2.9 Ευαισθητοποίηση των ISF στις αρχές του δικαίου, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της 
ισότητας των φύλων  

 

2.10 Προσέγγιση των ISF και της κοινωνίας των πολιτών στους τομείς των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων  

 

Στόχος 3: Βιωσιμότητα 
3.1, 3.8, 3.9 Υποστήριξη προς τις ISF: εξοπλισμός και υποδομές, καθώς και παροχή 
συμβουλών και εκπαίδευση στην κοινή χρήση και τη συντήρησή τους  

3.2 Κοινές εργασίες με την EUCAP Sahel Mali σχετικά με την ανάπτυξη της διαχείρισης των 
ανθρώπινων πόρων στις ISF  

3.3 Επιχειρησιακή αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της EUCAP τις οποίες υλοποίησε με τις 
ISF  

3.4, 3.5 Υποστήριξη της ανάπτυξης της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων εντός των ISF  
3.6 Συγκρότηση διευθύνσεων και σχεδίων εκπαίδευσης εντός των ISF  
3.7 Ενσωμάτωση των εγχειριδίων εκπαίδευσης στα εθνικά προγράμματα εκπαίδευσης, 
παροχή εκπαίδευσης, συμβουλών και καθοδήγηση εκπαιδευτών  

Στόχος 4: Διεθνής συντονισμός 

4.1, 4.6 Διαχείριση της διεθνούς συνεργασίας από τον Νίγηρα  
4.3, 4.4, 4.5, 4.7 Συντονισμός των χορηγών βοήθειας στον Νίγηρα  
4.8 Υποστήριξη της συμμετοχής του Νίγηρα στις περιφερειακές πρωτοβουλίες συνεργασίας   
4.2, 4.9, 4.10 Ανάπτυξη της περιφερειακής διάστασης των δράσεων της EUCAP  

Στόχος 5: Μετανάστευση 
5.1 Υποστήριξη της εθνικής στρατηγικής για τον έλεγχο του εδάφους  
5.2, 5.11 Χαρτογράφηση ενδιαφερομένων, συγκέντρωση στοιχείων για τις μεταναστευτικές 
ροές, καθορισμός αναγκών  

 

5.3 Αποδοχή της νέας νομοθεσίας για την παράνομη μετανάστευση, εκπαίδευση των ISF 
σχετικά με την παράνομη μετανάστευση  

 

5.4 Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σχετικά με την παράτυπη μετανάστευση  
5.5, 5.7, 5.8 Εκπαίδευση και παροχή συμβουλών στις ISF για την πρόληψη και τον έλεγχο της 
παράτυπης μετανάστευσης 

 

5.6. Ενίσχυση του COR στην Αγκαντέζ  
5.9 Ενίσχυση των νομικών διαδικασιών για την αστυνομία και τους δικαστές στην Αγκαντέζ   
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5.10 Εκτελεστική γραμματεία της πλατφόρμας συντονισμού για τη μετανάστευση  
5.12 Συντονισμός για θέματα μετανάστευσης με άλλους ενδιαφερόμενους που βρίσκονται 
στην Αγκαντέζ 

 

5.13 Διασυνοριακές δράσεις με τη EUCAP Mali και τη EUBAM Libya  
5.14 Ανάπτυξη στρατηγικής για τη μετανάστευση με την αντιπροσωπεία της ΕΕ που είναι 
υπεύθυνη για την επικοινωνία  

 

  Ικανοποιητική πρόοδος 
  Αργή πρόοδος/ Προβλήματα 
  Καμία πρόοδος/ Σοβαρά προβλήματα 

Πηγή: OPLAN της περιόδου 2016-2018, εκτός από την περίπτωση του καθήκοντος 1.3 (OPLAN του 

2014).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Επισκόπηση από το ΕΕΣ της προόδου που έχει σημειώσει η EUCAP Sahel Mali ως προς την 

εκπλήρωση των καθηκόντων της 

Σημεία αποφάσεων (ΣΑ) - βάσει του OPLAN για το 2016 Πρόοδος 

1. Παροχή συμβουλών 
ΣΑ 1.1 Μέσω της παροχής στρατηγικών συμβουλών, η αποστολή ενσωματώθηκε στις ISF και 
τα υπουργεία, σε επίπεδο διευθυντών   

Εξαιρουμένου του καθήκοντος 1.1.2.1: Ενίσχυση των δομών εσωτερικού ελέγχου των ISF   
ΣΑ 1.2 Οι ISF καθιέρωσαν τις δομές που απαιτούνται για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων 
τους και την αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητάς τους   

ΣΑ 1.3 Ανθρώπινοι πόροι - κατάρτιση και θέση σε εφαρμογή νομικών εγγράφων   
ΣΑ 1.4 Ανθρώπινοι πόροι - μεταρρύθμιση διαδικασιών και δομών (π.χ. βάση δεδομένων)   
ΣΑ 1.5 Ενίσχυση των ικανοτήτων του Μάλι όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων   
ΣΑ 1.6 Ενίσχυση των ικανοτήτων των ISF για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 
οργανωμένου εγκλήματος   

2. Εκπαίδευση 
ΣΑ 2.1 Η αποστολή ενσωματώθηκε στις εκπαιδευτικές δομές των ISF και των υπουργείων   
ΣΑ 2.2 Τα εκπαιδευτικά μαθήματα και προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του 
περιεχομένου τους, καταρτίστηκαν και τίθενται πλέον σε εφαρμογή   

Εξαιρουμένου του καθήκοντος 2.2.1.1: σύνταξη περιγραφών καθηκόντων   
Εξαιρουμένων των καθηκόντων 2.2.1.2 και 2.2.2.1: κατάρτιση εκπαιδευτικού καταλόγου και 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων   

ΣΑ 2.3 Ο αριθμός και η ποιότητα των εκπαιδευομένων από τις ISF συμφωνεί με τις ανάγκες 
που είχαν προσδιοριστεί και η εκπαίδευση που παρασχέθηκε υπόκειται σε αξιολόγηση   

ΣΑ 2.4 Διοργάνωση μαθημάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τη διασφάλιση της 
βιωσιμότητας των δράσεων της αποστολής   

ΣΑ 2.5 Προσδιορισμός πλαισίου εκπαίδευσης εντός των διευθύνσεων των ISF   

3. Συντονισμός 
ΣΑ 3.1 Ο συντονισμός με τη MINUSMA καθιστά εφικτή την ενίσχυση και τη βελτιστοποίηση 
των κοινών δράσεων, καθώς και την αποφυγή της αλληλοεπικάλυψης των δράσεων   

ΣΑ 3.2 Αδιάλειπτος συντονισμός με άλλους εταίρους/μέσα της ΕΕ, καθώς και με τα κράτη 
μέλη της ΕΕ, ο οποίος πραγματοποιείται βάσει τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών και 
ανάπτυξης κοινών δράσεων 

  

ΣΑ 3.3 Προσδιορισμός και συντονισμός των δραστηριοτήτων της αποστολής με δράσεις που 
υλοποιούν τοπικοί και διεθνείς ενδιαφερόμενοι, τρίτες χώρες και ΜΚΟ στους ίδιους τομείς 
που δραστηριοποιείται και η αποστολή (συγκεκριμένα εκπαίδευση και αξιολόγηση) 

  

  Ικανοποιητική πρόοδος 
  Αργή πρόοδος/ Προβλήματα 
  Καμία πρόοδος/ Σοβαρά προβλήματα 

  Δεν κατέστη ακόμη δυνατή η διενέργεια 
αξιολόγησης 

Πηγή: OPLAN 2016. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΕΔ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

«Ενίσχυση των ικανοτήτων των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας στον Νίγηρα και το Μάλι: 

περιορισμένη και αργή η πρόοδος» 

 

 

ΣΥΝΟΨΗ 

I. 

Η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή θα ήθελαν να επισημάνουν ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και οι τοπικές 

αρχές και οι τοπικοί εταίροι, έχουν επανειλημμένα επαινέσει τις προσπάθειες και την πρόοδο της 

EUCAP Sahel Niger και της EUCAP Sahel Mali από την έναρξή τους το 2012 και το 2014 

αντίστοιχα, παρά το δυσχερές πλαίσιο. 

Και οι δύο εντολές των αποστολών EUCAP Sahel Niger και EUCAP Sahel Mali εστιάζονται σε 

διαρθρωτικές προσπάθειες για να στηρίξουν, μετά από αίτημά τους, τους θεσμούς του Μάλι και του 

Νίγηρα. Οι εν λόγω προσπάθειες απαιτούν μακροπρόθεσμη δέσμευση από τη διεθνή κοινότητα. Η 

τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια στο Σαχέλ είναι εξαιρετικά δυσχερής. Τα δυτικά 

σύνορα του Νίγηρα με το Μάλι και την Μπουρκίνα Φάσο, καθώς και τα νότια σύνορά του, 

υφίστανται συχνά επιθέσεις από τρομοκρατικές ομάδες. Στο Μάλι, η κατάσταση όσον αφορά την 

ασφάλεια στις κεντρικές περιοχές έχει επιδεινωθεί από το 2017. Η μεταναστευτική πίεση αποτελεί 

πρόσθετη δυσκολία για τον Νίγηρα, ο οποίος χρειάστηκε να αντιμετωπίσει αιφνίδια εισροή 

μεταναστών στη χώρα. Ωστόσο, ακόμη και υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες, αμφότερες οι 

αποστολές έχουν ενισχύσει ουσιαστικά την ανθεκτικότητα του Μάλι και του Νίγηρα στον τομέα της 

ασφάλειας, σε στενή συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα και στο πλαίσιο της ευρύτερης 

ολοκληρωμένης προσέγγισης της ΕΕ. 

 

IV.  

Η ΕΥΕΔ αναγνωρίζει ότι, στην περίπτωση του Νίγηρα, τα κράτη μέλη αποδέχθηκαν τον πρόσθετο 

κίνδυνο που συνδέεται με την ταχεία δρομολόγηση της αποστολής, που είχε επιπτώσεις στο επίπεδο 

ετοιμότητας του προσωπικού της αποστολής. Ωστόσο, στο Μάλι, η βασική ομάδα έλαβε τη δέουσα 

εκπαίδευση για δέκα ημέρες στις Βρυξέλλες και συνοδευόταν από την ΕΥΕΔ κατά τη διάρκεια της 

πρώτης φάσης της αποστολής. 

 

V.  
Η ΕΥΕΔ θα ήθελε να τονίσει ότι τα ποσοστά στελέχωσης αποτελούν ζήτημα στο οποίο η ΕΥΕΔ και η 

Επιτροπή δίνουν συνεχώς ιδιαίτερη προσοχή. Στο πλαίσιο των εργασιών σχετικά με την ικανότητα 

ανταπόκρισης της μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ, καταβάλλεται συνειδητή προσπάθεια για να αυξηθεί το 

ποσοστό στελέχωσης.  

 

VI.  

Η ΕΥΕΔ εκτιμά το γεγονός ότι το ΕΕΣ αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της διάθεσης 

επαρκών πόρων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας στις μη στρατιωτικές αποστολές της ΚΠΑΑ.  

 

VII. 

Η ΕΥΕΔ συμφωνεί με την παρατήρηση αυτή. Ο καθορισμός συναφών και ποσοτικά προσδιορίσιμων 

δεικτών για την αξιολόγηση της προόδου κατά την εκτέλεση της εντολής και των πιθανών 
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επιπτώσεων αποτελεί πράγματι πρόκληση. Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί λόγω της ιδιαιτερότητας 

του πλαισίου της ΚΠΑΑ και της προσέγγισης των κρατών μελών έναντι των αποστολών της ΚΠΑΑ 

(βλ. παρατηρήσεις για το σημείο 55). 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

23.  

Η δημιουργία βασικής ικανότητας ανταπόκρισης, η οποία περιλαμβάνει ενισχυμένη πλατφόρμα 

στήριξης αποστολών (MSP), παρέχει τα νομικά και χρηματοδοτικά μέσα που θα καταστήσουν δυνατή 

την ομαλή και ταχεία σύσταση μελλοντικών αποστολών. 

 

Πλαίσιο 2. Το μη επιλέξιμο ποσό για το πρώτο έτος της εντολής πράγματι δεν έχει προσδιοριστεί, 

δεδομένου ότι εξαρτάται από τα αποτελέσματα της διαδικασίας αντιπαράθεσης με την αποστολή 

EUCAP Sahel Niger.  

 

25. 

Όσον αφορά την καθοδήγηση, η Επιτροπή παρέχει γραπτή καθοδήγηση σχετικά με όλα τα 

χαρακτηριστικά της εντολής της αποστολής (προϋπολογισμός, οικονομικά, προμήθειες) και 

παρακολουθεί σε καθημερινή βάση την εκτέλεση της εντολής μέσω των αρμόδιων υπαλλήλων. 

Στις γραπτές οδηγίες περιλαμβάνονται κατευθυντήριες γραμμές σύναψης συμβάσεων αποστολών που 

καλύπτουν (μαζί με τον πρακτικό οδηγό διαδικασιών — PRAG) τις πτυχές και τα υποδείγματα 

σύναψης συμβάσεων στις αποστολές. Η Επιτροπή βρίσκεται επίσης σε διαδικασία έκδοσης ενός 

οδηγού για τα οικονομικά και συμβατικά ζητήματα της ΚΕΠΠΑ, ο οποίος θα αντικαταστήσει τα 

χωριστά σημειώματα οδηγιών και θα αποτελεί συνεκτική πηγή πληροφόρησης και καθοδήγησης στις 

αποστολές σχετικά με οικονομικά και συμβατικά θέματα. 

26. 

Για την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων απαιτείται μεγαλύτερης διάρκειας απόσπαση από τα 

κράτη μέλη και ειδικές εκπαιδεύσεις σχετικά με την εκτέλεση έργων.  

27. 

Η ΕΥΕΔ και οι υπηρεσίες της Επιτροπής εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη θετική αξιολόγηση 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

  

Η MSP και η αποθήκη της ΚΠΑΑ θα ανταποκριθούν στην ανησυχία του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον 

αφορά την παροχή κρίσιμης μάζας πόρων, ενισχύοντας την ικανότητα διασφάλισης ταχείας 

αντίδρασης σε καταστάσεις κρίσης και, ταυτόχρονα, επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας με τη 

συγκέντρωση των κρίσιμων υπηρεσιών υποστήριξης αποστολών και τη μείωση του διοικητικού 

φόρτου των αποστολών της ΚΠΑΑ. 

28. 

Αμφότερες οι αποστολές της ΚΠΑΑ επωφελούνται από τις πλέον ευέλικτες διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων που επιτρέπονται από τον δημοσιονομικό κανονισμό λόγω της κατάστασης κρίσης στη 

χώρα δραστηριοποίησής τους, όπως δηλώνεται από τον αρμόδιο κύριο διατάκτη, και μπορούν να 

χρησιμοποιούν διαδικασίες με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης 

διαγωνισμού. 

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/procedures-and-practical-guide-prag_en
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Η δημοσιονομική περίοδος της εντολής πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την ισχύουσα νομική βάση 

(δηλ. την απόφαση του Συμβουλίου). Η FPI θα διερευνήσει τις δυνατότητες που προσφέρει ο νέος 

δημοσιονομικός κανονισμός όσον αφορά τις πολυετείς αποφάσεις χρηματοδότησης και την υπογραφή 

συμφωνιών ανάθεσης μεγαλύτερης διάρκειας.  

Το πλεονέκτημα των εντολών μεγαλύτερης διάρκειας είναι ότι θα παρέχουν στις αποστολές πιο 

μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων. 

Οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που πρέπει να εφαρμόζονται από τις αποστολές της ΚΠΑΑ 

καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και στους κανόνες εφαρμογής του. Οι διαδικασίες αυτές 

εξηγούνται λεπτομερέστερα στον πρακτικό οδηγό για τις συμβάσεις και τις επιχορηγήσεις στο 

πλαίσιο των εξωτερικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (PRAG). Η FPI, ως υπηρεσία της 

Επιτροπής, ενώ επιβάλλει, ως αντισταθμιστικό μέτρο, εκ των προτέρων έλεγχο των διαδικασιών 

σύναψης συμβάσεων οι οποίες δρομολογούνται σε αποστολές της ΚΠΑΑ που δεν αξιολογούνται 

βάσει των πυλώνων, εφαρμόζει τους προαναφερθέντες κανόνες και κανονισμούς σχετικά με τις 

δημόσιες συμβάσεις. 

Τα ομοιογενή στοιχεία μιας διαδικασίας προμηθειών πρέπει να προκηρύσσονται σε μία μόνο παρτίδα, 

ώστε να αποφεύγεται η τεχνητή κατάτμηση της διαδικασίας του διαγωνισμού, η οποία έχει ως 

αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των ορίων των προμηθειών που προβλέπονται στον δημοσιονομικό 

κανονισμό. 

Το όριο για τη χρήση της σύμβασης-πλαισίου για υλισμικό υπολογιστών είχε καλυφθεί και, ως εκ 

τούτου, δεν ίσχυε πλέον. Εν αναμονή της υλοποίησης της κεντρικής αποθήκης το 2018, η FPI 

ενημέρωσε τις αποστολές ότι η αγορά εξοπλισμού πληροφορικής πρέπει να ακολουθεί τους συνήθεις 

κανόνες σύναψης συμβάσεων που εφαρμόζονται στις αποστολές. 

Η δημιουργία της πλατφόρμας στήριξης αποστολών και της κοινής αποθήκης αναμένεται να καλύψει 

το κενό αυτό. 

Η δημιουργία κεντρικής αποθήκης θα παρέχει απόθεμα κρίσιμων στοιχείων υπό κεντρική διαχείριση, 

τα οποία θα διατίθενται εύκολα στις αποστολές της ΚΠΑΑ, ενισχύοντας έτσι κατά πολύ την 

ικανότητα ταχείας ανάπτυξης νέων αποστολών και μειώνοντας τον αριθμό των διαδικασιών σύναψης 

δημόσιων συμβάσεων στις υφιστάμενες αποστολές. 

 

29. 

Για την EUCAP Sahel Mali, η παρακολούθηση της έκθεσης ελέγχου με αξιολόγηση βάσει των 

πυλώνων πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2017. Τα αποτελέσματα είναι θετικά και η EUCAP 

Sahel Mali κρίθηκε ότι συμμορφώνεται με τα κριτήρια που αφορούν και τους έξι πυλώνες την 1η 

Μαρτίου 2018. Αυτό σημαίνει ότι ο αρχηγός της αποστολής εξουσιοδοτήθηκε να επιτρέψει αγορές, 

ενώ η Επιτροπή εξακολούθησε να διενεργεί εκ των υστέρων ελέγχους.  

Παρόμοια παρακολούθηση για την EUCAP Sahel Niger έχει προγραμματιστεί για τα μέσα του 2018. 

 

30. 

Η ΕΥΕΔ θεωρεί ότι αμφότερες οι αποστολές είχαν λάβει σειρά οδηγιών, τυποποιημένες 

επιχειρησιακές διαδικασίες, υποδείγματα σε πολλούς τομείς (επιχειρήσεις, εφοδιαστική, οικονομικά, 

ανθρώπινοι πόροι, ασφάλεια κ.λπ.). Υπάρχει, ωστόσο, περιθώριο βελτίωσης στην τυποποίηση 

διαδικασιών και κατευθυντήριων γραμμών. Το ζήτημα αυτό αντιμετωπίζεται επί του παρόντος με τη 

δημιουργία της πλατφόρμας στήριξης αποστολών και την κατάρτιση επιχειρησιακών κατευθυντήριων 

γραμμών σχετικά με θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες των αποστολών. 
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31 και 32. 

Η ΕΥΕΔ θα ήθελε να τονίσει ότι η διαδικασία συγκρότησης δυνάμεων εξαρτάται σχεδόν 

αποκλειστικά από τη συνεισφορά των κρατών μελών. Προκειμένου να είναι δυνατή η έγκαιρη 

ανίχνευση δυνάμεων, να βελτιωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης και να βοηθηθούν τα κράτη μέλη 

στον μελλοντικό προγραμματισμό τους όσον αφορά την παροχή προσωπικού για τις αποστολές, η 

ΕΥΕΔ συνέταξε Εγχειρίδιο Ανθρώπινων Πόρων όπου περιγράφει λεπτομερώς τα 77 γενικά και ειδικά 

λειτουργικά προφίλ που θα ζητηθούν από τις αποστολές. Οι αρχές απόσπασης μπορούν να 

αναπτύξουν τη δική τους δεξαμενή προσώπων τα οποία είναι διατεθειμένα να υποβάλουν αιτήσεις για 

θέσεις στις μη στρατιωτικές αποστολές της ΚΠΑΑ. Εκφράζεται η ελπίδα ότι ο εν λόγω οδηγός θα 

καταστήσει επίσης δυνατή την προσαρμογή των εθνικών διαδικασιών επιλογής, ώστε να διασφαλιστεί 

ότι οι υποψήφιοι που προτείνουν τα κράτη μέλη ταιριάζουν με τις προκηρυσσόμενες θέσεις.  

33. 

Η ΕΥΕΔ εκτιμά το γεγονός ότι το ΕΕΣ αναγνωρίζει εν προκειμένω τη σημασία της διάρκειας της 

απόσπασης από τα κράτη μέλη.  

Η ΕΥΕΔ διερευνά όλους τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης των κενών θέσεων, μεταξύ των 

οποίων επανειλημμένες εκκλήσεις προς τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους όσον 

αφορά τη στελέχωση σύμφωνα με τα OPLAN.  

Πλαίσιο 3. 

Προκειμένου να βελτιωθεί η ταχεία ανάπτυξη ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων όταν απαιτείται, η 

ΕΥΕΔ έχει υποστηρίξει (από κοινού με την Επιτροπή) τη δημιουργία βασικής ικανότητας 

ανταπόκρισης στο πλαίσιο πολυεπίπεδης προσέγγισης. Το Συμβούλιο ενέκρινε πρόσφατα 

(συμπεράσματα της 13ης Νοεμβρίου 2017) τη σύσταση, έως τον Μάιο του 2018, μιας τέτοιας δομής η 

οποία θα «αποτελείται από ενισχυμένη πλατφόρμα στήριξης αποστολών, καθώς και από πόρους που 

έχουν διατεθεί στις υφιστάμενες αποστολές, και είναι δυνατόν να συμπληρώνονται με δυναμικό που 

μπορεί να αναπτυχθεί ταχέως και με στοιχεία σχεδίασης από τα κράτη μέλη, καθώς και, όπου έχει 

συμφωνηθεί, από ειδικευμένες ομάδες και πολυεθνικούς σχηματισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Δύναμη 

Χωροφυλακής». Η εφαρμογή θα απαιτήσει ειδικότερα την αύξηση κατά 1 ή 2 % της τρέχουσας 

στελέχωσης των αποστολών της ΚΠΑΑ για επιχειρησιακά καθήκοντα (ως θέσεις με διττή ιδιότητα). 

Θα είναι ένα εργαλείο μεταξύ άλλων πιθανών πρόσθετων προσπαθειών για τη βελτίωση του 

ποσοστού στελέχωσης. 

 

34 και 35. 

Η πρόοδος προς την τελική κατάσταση και, ως εκ τούτου, η στρατηγική εξόδου και το 

χρονοδιάγραμμά της είναι συχνά δύσκολη κατά τη διενέργεια της αποστολής για πολιτικούς λόγους 

και λόγους ασφαλείας.  

 

37. 

Η ΕΥΕΔ εκτιμά το γεγονός ότι το ΕΕΣ αναγνωρίζει εν προκειμένω το δυσχερές πλαίσιο, ιδίως όταν η 

EUCAP Niger ήταν το μοναδικό μέσο της ΕΕ με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας των δυνάμεων 

ασφαλείας.  

41. 

Η ΕΥΕΔ αναγνωρίζει ότι οι διοικητικές διαδικασίες δεν είχαν καθιερωθεί από την αρχή της 

αποστολής. Παρά την έλλειψη λογισμικού ανθρώπινων πόρων για την παρακολούθηση της 
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προηγούμενης και της συνεχιζόμενης εσωτερικής κινητικότητας των εκπαιδευομένων, η αποστολή 

κατόρθωσε να αποκαταστήσει, μετά την επίσκεψη ελέγχου, σημαντικό όγκο στοιχείων και εγγράφων 

σχετικά με τα εκπαιδευτικά δείγματα που ζήτησε το ΕΕΣ.  

Η αποστολή ακολουθεί μια δεξαμενή άνω των 100 εκπαιδευτών που έχουν εκπαιδευτεί σε διάφορα 

θέματα από την αποστολή και οι εμπειρογνώμονες της αποστολής εκτελούν τακτικά δράσεις 

αξιολόγησης-παροχής συμβουλών, με τους εκπαιδευτές από τον Νίγηρα να τοποθετούνται σε 

πραγματικές εκπαιδευτικές καταστάσεις με τους συναδέλφους τους. 

42. 

Η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή εκτιμούν το γεγονός ότι το ΕΕΣ αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία 

της παροχής εξοπλισμού ως τρόπου στήριξης των επιτευγμάτων της τελικής κατάστασης των μη 

στρατιωτικών αποστολών της ΚΠΑΑ. 

43. 

Η ΕΥΕΔ συμφωνεί με την παρατήρηση. Για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα, στο πλαίσιο αυτό, είναι 

απαραίτητο να διατεθούν ειδικές γραμμές του προϋπολογισμού στον προϋπολογισμό των αποστολών.   

 

53. 

Η ΕΥΕΔ θα ήθελε να τονίσει ότι οι δύο αποστολές δεν διαθέτουν εκτελεστική εντολή για να ελέγχουν 

τις τοποθετήσεις και τις μετακινήσεις του προσωπικού μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. 

Ωστόσο, η παρακολούθηση και αξιολόγηση των εκπαιδευομένων αποτελεί πάγιο προβληματισμό της 

αποστολής. Οι επιχειρήσεις ελέγχου πραγματοποιούνται στο τέλος της εκπαίδευσης στην απάτη 

σχετικά με έγγραφα ή κατά τη διάρκεια στοχοθετημένων επιχειρήσεων με τις δυνάμεις εσωτερικής 

ασφάλειας (ISF) (με τη μονάδα κατά της εμπορίας και την αστυνομία στο αεροδρόμιο κατά τις 

αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών· οδικοί έλεγχοι από τις τρεις δυνάμεις στις πύλες της Νιαμέι ή 

στις επαρχίες, για παράδειγμα). 

 

Όσον αφορά την κατάρτιση προβλέψεων και τη βιωσιμότητα, το 2016 τέθηκε στη διάθεση των τριών 

ISF λογισμικό διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Πρωταρχικός σκοπός του εργαλείου αυτού είναι να 

δώσει τη δυνατότητα στις ISF να βελτιώσουν την ποιότητα της διαχείρισής τους, ιδίως την κατάρτιση 

προβλέψεων. Ταυτόχρονα, αυτό το εργαλείο αρχειοθέτησης δίνει τη δυνατότητα στις ISF να 

παρακολουθούν ολόκληρη τη σταδιοδρομία των δημοσίων υπαλλήλων. Ως εκ τούτου, το λογισμικό 

που παρέχουν οι αποστολές στις ISF καθιστά δυνατή την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των 

τοποθετήσεων και των εκπαιδεύσεων κάθε μέλους του προσωπικού ή εκπαιδευτή, που έχει λάβει 

εκπαίδευση από την αποστολή. 

 

Για εσωτερικούς δημοσιονομικούς λόγους, οι αρχές του Νίγηρα δεν διαθέτουν επαρκές προσωπικό 

για την εκτέλεση όλων των καθηκόντων παρακολούθησης και αξιολόγησης που πρέπει να αναλάβουν 

και, ως εκ τούτου, προβαίνουν σε αναδιατάξεις ανάλογα με τις έκτακτες ανάγκες και τα απρόβλεπτα 

της στιγμής. 

 

Πλαίσιο 7. 

Η ΕΥΕΔ θα ήθελε να τονίσει ότι το COR στην Αγκαντέζ ήταν σε λειτουργία κατά τον εθνικό 

εορτασμό το 2016. Η αποστολή παρέδωσε τον αναγκαίο εξοπλισμό, μεταξύ άλλων και για τις 

ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στα έγγραφα παράδοσης, οι τοπικές αρχές είναι 

υπεύθυνες για την ορθή διαχείριση, την παρακολούθηση και τη συντήρηση αυτού του υλικού. 

 

Η αποστολή σημείωσε τη ζημιά του οχήματος και αναζητά λύσεις. 
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54. 

Η εκπαίδευση στη διαχείριση κρίσεων παρασχέθηκε από την αποστολή σε 110 υπαλλήλους των 

δυνάμεων ασφάλειας και άμυνας, ορισμένοι εκ των οποίων δεν είναι πλέον αρμόδιοι για το COR.  

 

Η κατάσταση αυτή είναι γνωστή σε όλες τις αποστολές της ΚΠΑΑ όπου ορισμένοι 

αντισυμβαλλόμενοι εκπαιδεύονται για μια συγκεκριμένη ανάγκη, αλλά στη συνέχεια μετατίθενται 

λόγω της συνήθους εναλλαγής του προσωπικού.  

 

Η EUCAP Sahel Niger, στο πλαίσιο της μη εκτελεστικής εντολής της, προσπαθεί να προωθήσει τη 

βιωσιμότητα των παρεχόμενων εκπαιδεύσεων, αλλά δεν μπορεί να παρεμβαίνει στη διαχείριση των 

ανθρώπινων πόρων.    

 

55 και 56. 

Οι αποστολές καταβάλλουν ήδη προσπάθειες να βελτιώσουν τη μεθοδολογία τους και η ΕΥΕΔ 

αναγνωρίζει ότι ενδέχεται να υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Η ΕΥΕΔ θα συμβάλει στην επικείμενη 

κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση που 

εφαρμόζονται στις δραστηριότητες τόσο της ΚΠΑΑ όσο και της Επιτροπής στο πεδίο της 

μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας (σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση του 2015 με τίτλο 

«Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας και της ανάπτυξης» και την κοινή ανακοίνωση 

του 2016 με τίτλο «Στοιχεία για μια στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης του τομέα 

της ασφάλειας»).  

 

60. 

Η ΕΥΕΔ συμφωνεί με την παρατήρηση αυτή. Υπογραμμίζει τη σχετική αδυναμία της ΕΥΕΔ όσον 

αφορά την εκτέλεση ορθής αξιολόγησης των επιχειρησιακών επιπτώσεων των αποστολών. Η 

διαδικασία της στρατηγικής επισκόπησης των αποστολών παρέχει ήδη ικανοποιητική βάση για την 

αξιολόγηση των επιδόσεων των αποστολών. Ωστόσο, η ΕΥΕΔ έχει επίγνωση του ότι η μέτρηση των 

επιδόσεων των αποστολών μπορεί να βελτιωθεί και έχει ήδη αρχίσει να αντιμετωπίζει το ζήτημα 

αυτό, ιδίως με την καθιέρωση καθηκόντων επιχειρησιακής αξιολόγησης στο πλαίσιο των αποστολών.    

 

61. 

Η ΕΥΕΔ και οι υπηρεσίες της Επιτροπής εκτιμούν το γεγονός ότι το ΕΕΣ αναγνωρίζει, στο πλαίσιο 

αυτό, τον ρόλο των αποστολών EUCAP Sahel στον σχεδιασμό των έργων του Καταπιστευματικού 

Ταμείου της ΕΕ για την Αφρική.  

63 και 64. 

Η ΕΥΕΔ και οι υπηρεσίες της Επιτροπής συμφωνούν με τη σύσταση 1 και λαμβάνουν ήδη τα 

κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της βιωσιμότητας και του ποσοστού 

στελέχωσης (ιδίως με την περιφερειακή μονάδα συντονισμού, την πλατφόρμα στήριξης αποστολών, 

τη βασική ικανότητα ανταπόκρισης, την κατάρτιση επιχειρησιακών κατευθυντήριων γραμμών 

σχετικά με θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες των αποστολών και τη δημιουργία αποθήκης της 

ΚΠΑΑ).  
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Σύσταση 1:  

Η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή αποδέχονται τις συστάσεις στον βαθμό που τις αφορούν.  

Σύσταση 2: 

Η ΕΥΕΔ αποδέχεται τη σύσταση. 

Σύσταση 3: 

Η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή αποδέχονται τη σύσταση στον βαθμό που τις αφορά. Η δημοσιονομική 

περίοδος της εντολής πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την ισχύουσα νομική βάση (δηλ. την απόφαση 

του Συμβουλίου). Η Επιτροπή θα διερευνήσει τις δυνατότητες που προσφέρει ο νέος δημοσιονομικός 

κανονισμός όσον αφορά τις πολυετείς αποφάσεις χρηματοδότησης και την υπογραφή συμφωνιών 

ανάθεσης μεγαλύτερης διάρκειας. 

Σύσταση 4: 

Η ΕΥΕΔ αποδέχεται τη σύσταση και καλεί το ΕΕΣ να λάβει υπόψη το πλαίσιο των αποστολών της 

ΚΠΑΑ. Η εντολή της αποστολής έχει συμφωνηθεί από το Συμβούλιο, το οποίο καθορίζει την εντολή, 

τον προϋπολογισμό και τους επιχειρησιακούς άξονες. Η παρουσία εξωτερικών αξιολογητών υπόκειται 

επίσης στην έγκριση των κρατών μελών.  

Στο σχέδιο στρατηγικής επισκόπησης της αποστολής EUCAP Sahel Niger έχει ήδη εξεταστεί το 

ζήτημα της βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων της αποστολής, μεταξύ άλλων, με την καθιέρωση της 

βιωσιμότητας ως βασικής αρχής των εργασιών των αποστολών στην επικείμενη εντολή. Η 

βιωσιμότητα δεν θα συνδέεται πλέον μόνο με την εκπαίδευση και την παροχή συμβουλών ως ένας 

από τους πέντε στόχους, αλλά θα πρέπει να συνεκτιμάται για τη διευκόλυνση της μετάβασης.  

Σύσταση 5: 

Η ΕΥΕΔ αποδέχεται τη σύσταση και καλεί το ΕΕΣ να λάβει υπόψη την ιδιαιτερότητα των αποστολών 

της ΚΠΑΑ. 

Η ΕΥΕΔ θα συμβάλει στην επικείμενη κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση που εφαρμόζονται στις δραστηριότητες τόσο της ΚΠΑΑ όσο και 

της Επιτροπής στο πεδίο της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας (σύμφωνα με την κοινή 

ανακοίνωση του 2015 με τίτλο «Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας και της 

ανάπτυξης» και την κοινή ανακοίνωση του 2016 με τίτλο «Στοιχεία για μια στρατηγική της ΕΕ για τη 

στήριξη της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας»).  

Η πρόταση να διενεργεί εξωτερικές αξιολογήσεις των αποστολών θα υπόκειται σε απόφαση του 

Συμβουλίου.  



 
Στάδιο Ημερομηνία 

Έγκριση του υπομνήματος σχεδιασμού του ελέγχου / Έναρξη του 
ελέγχου 

2.5.2017 

Επίσημη διαβίβαση του σχεδίου έκθεσης στην Επιτροπή (ή σε άλλη 
ελεγχόμενη μονάδα) 

2.3.2018 

Έγκριση της τελικής έκθεσης μετά τη διαδικασία εκατέρωθεν 
ακρόασης   

24.4.2018 

Επίσημες απαντήσεις της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ διαβιβασθείσες 
σε όλες τις γλώσσες 

13.6.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο Νίγηρας και το Μάλι είναι ασταθή κράτη στη Δυτική 
Αφρική, των οποίων η ασφάλεια απειλείται από την 
παρουσία τρομοκρατικών ομάδων, την αβεβαιότητα των 
συνόρων και την παράτυπη μετανάστευση. Προκειμένου 
να αντιμετωπίσει αυτές τις απειλές, η ΕΕ συγκρότησε 
αποστολές ΚΠΑΑ το 2012 και το 2014 αντίστοιχα, για την 
ενίσχυση των ικανοτήτων των δυνάμεων εσωτερικής 
ασφάλειας μέσω της εκτέλεσης εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και της παροχής εξοπλισμού και 
συμβουλών. Την περίοδο 2012-2014 καθώς και το 2017, η 
ΕΕ διέθεσε 69 455 000 ευρώ στη EUCAP Sahel Niger και  
66 475 000 ευρώ στη EUCAP Sahel Mali αντίστοιχα. 
Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι αποστολές 
σημείωσαν κάποια επιτυχία, αλλά η πρόοδος ήταν αργή. 
Αυτό οφειλόταν στις δυσχερείς συνθήκες υπό τις οποίες 
έπρεπε να εργασθούν οι αποστολές, αλλά και σε 
λειτουργικές δυσκολίες. Διατυπώνουμε σειρά συστάσεων 
για τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, της 
βιωσιμότητας, καθώς και της παρακολούθησης.

©Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018

Για οποιαδήποτε χρήση ή αναπαραγωγή φωτογραφιών ή άλλου υλικού που δεν αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να ζητηθεί άδεια απευθείας από τους δικαιούχους των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας. 
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