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Afriška struktura za mir
in varnost: potrebna je
preusmeritev podpore EU

		
(v skladu z drugim pododstavkom člena 287(4) PDEU)

REVIZIJSKA EKIPA

Posebna poročila Evropskega računskega sodišča predstavljajo rezultate njegovih revizij politik in
programov EU ali tém v zvezi z upravljanjem na posameznih področjih proračuna. Računsko sodišče
izbira in načrtuje revizijske naloge tako, da je njihov učinek kar največji, in pri tem upošteva tveganje za
smotrnost ali skladnost, višino ustreznih prihodkov ali porabe, prihodnji razvoj ter politični in javni
interes.
To revizijo smotrnosti je opravil revizijski senat III – zunanji ukrepi, varnost in pravica – , ki mu
predseduje članica Evropskega računskega sodišča Bettina Jakobsen. Revizijo je vodil član Evropskega
računskega sodišča Juhan Parts, pri njej pa so sodelovali vodja njegovega kabineta Ken-Marti Vaher,
ataše v njegovem kabinetu Margus Kurm, vodilna upravna uslužbenka Sabine Hiernaux-Fritsch, vodja
naloge Karel Meixner ter revizorji Alina Milasiute, Dirk Neumeister in Piotr Zych Torielle Perreur-Lloyd
je zagotavljala podporo pri pripravi besedil.

Od leve proti desni: Karel Meixner, Margus Kurm, Ken-Marti Vaher, Torielle Perreur-Lloyd, Juhan Parts,
Dirk Neumeister, Piotr Zych, Alina Milasiute.
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KRATICE IN OKRAJŠAVE
APF

mirovna pomoč za Afriko

APSA

Afriška struktura za mir in varnost

AU

Afriška unija

AUC

Komisija Afriške unije

CEWS

celinski sistem zgodnjega opozarjanja

ECCAS

Gospodarska skupnost srednjeafriških držav

ECOWAS

Gospodarska skupnost zahodnoafriških držav

JAES

skupna strategija EU-Afrika

JFA

dogovor o skupnem financiranju

PSC

mirovni in varnostni svet

PSD

oddelek za mir in varnost

RIP

regionalni okvirni program

SRO

podregionalna organizacija
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POVZETEK
I. Države članice Afriške unije (AU) so leta 2002 ustanovile Afriško strukturo za mir in
varnost (APSA) kot dolgoročni strukturni odziv na izzive na področju miru in varnosti na
afriški celini. V njenem okviru imajo Afriška unija in pooblaščene podregionalne organizacije
dostop do orodij, ki jim pomagajo pri preprečevanju, upravljanju in reševanju konfliktov.
II. Sodišče je pri reviziji preučilo podporo EU za Afriško strukturo za mir in varnost. Ocenilo
je, ali je bila podpora EU dobro zasnovana in usmerjena, ali je prispevala k trajnostnim
rezultatom in ali se je dobro izvajala. Revidiralo je pogodbe v skupni vrednosti več kot
100 milijonov EUR, ki so bile sklenjene s Komisijo v obdobju 2014–2016.
III. Sodišče na splošno ugotavlja, da je podpora EU za Afriško strukturo za mir in varnost
imela zelo majhen učinek in da jo je treba preusmeriti. Čeprav je bil uveden širok strateški
okvir, je Sodišče ugotovilo, da je bila podpora EU za Afriško strukturo za mir in varnost dolgo
osredotočena na prispevanje h kritju njenih osnovnih operativnih stroškov. Ker je finančna
odgovornost Afriške unije za Afriško strukturo za mir in varnost majhna, je ta že več let
močno odvisna od podpore donatorjev. EU je finančno prispevala h komponentam Afriške
strukture za mir in varnost, toda kakovost zmogljivosti teh komponent se zelo razlikuje,
poleg tega pa številni izzivi še vedno obstajajo.
IV. Sodišče je ugotovilo, da EU ni določila jasnih prioritet za podporo EU za Afriško strukturo
za mir in varnost, njena strategija pa ni temeljila na dolgoročni viziji za razvoj podpore. V
revidiranem obdobju se EU ni dovolj osredotočala na prehod s financiranja plač k
usmerjenosti v krepitev zmogljivosti, s čimer bi se zagotovila dolgoročna uspešnost podpore
EU. EU je podprla načrte Afriške unije za dosego finančne neodvisnosti, ki bi Uniji omogočila
prevzem vse večjega deleža operativnih stroškov za Afriško strukturo za mir in varnost, toda
izvajanje tega je bilo še v začetni fazi.
V. Sodišče je ugotovilo tudi, da je bila pri šestih od 14 revidiranih pogodb, ki so se nanašale
predvsem na stroške zaposlenih, do revizije dosežena večina pričakovanih rezultatov. Pri
dveh so bili rezultati doseženi le delno, pri eni pa niso bili doseženi. V petih primerih so
zamude pri izvajanju pomenile, da Sodišče ni moglo oceniti, ali so bili rezultati pri pogodbi
doseženi. Poleg tega so zamude pri sklepanju pogodb, retroaktivno financiranje in skopost
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informacij o doseženih rezultatih ovirali zagotavljanje podpore EU. V revidiranem obdobju se
instrumenti financiranja niso vedno dosledno uporabljali.
VI. Na podlagi opažanj v tem poročilu Sodišče priporoča, naj:
i.

Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje spodbujata občutek lastništva
Afriške unije do Afriške strukture za mir in varnost, da se doseže njena finančna
neodvisnost in da se podpora EU preusmeri s podpiranja operativnih stroškov na
ukrepe za krepitev zmogljivosti, ter

ii.

Komisija zmanjša zamude pri sklepanju pogodb in retroaktivno financiranje, izboljša
spremljanje in instrumente financiranja koherentno uporablja, njeno posredovanje
pa naj dosledno temelji na rezultatih.
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UVOD
Afriška struktura za mir in varnost
1. Afriška struktura za mir in varnost (APSA) je sklop institucij, zakonodajnih aktov in
postopkov, namenjenih preprečevanju konfliktov ter spodbujanju miru in varnosti na afriški
celini. Pravna podlaga za Afriško strukturo za mir in varnost je določena v aktu o ustanovitvi
Afriške unije 1. Njena sestava, cilji in načela pa so opredeljeni v protokolu o vzpostavitvi
mirovnega in varnostnega sveta Afriške unije, ki so ga leta 2002 sprejele države članice
Afriške unije. Za Afriško strukturo za mir in varnost je pomembnih tudi deset afriških
podregionalnih organizacij, ki so jih njihove države članice pooblastile za delovanje na
področju miru in varnosti, in sicer osem regionalnih gospodarskih skupnosti ter dva
regionalna mehanizma za preprečevanje, obvladovanje in reševanje konfliktov. 2 Za
sodelovanje med temi organizacijami in Afriško unijo v okviru Afriške strukture za mir in
varnost veljata načeli subsidiarnosti in dopolnjevanja. 3
2. V središču Afriške strukture za mir in varnost je mirovni in varnostni svet, ki so ga
ustanovile države članice Afriške unije kot stalni organ odločanja za preprečevanje,
obvladovanje in reševanje konfliktov. Podpirajo ga Komisija Afriške unije, „skupina modrih”,
celinski sistem zgodnjega opozarjanja, afriške sile v pripravljenosti in Mirovni sklad 4 (slika 1).

1

Afriška unija je bila ustanovljena leta 2000 kot naslednica Organizacije afriške unije. Leta 2017 je
bilo vseh 55 afriških držav včlanjenih v Afriško unijo.

2

Regionalne gospodarske skupnosti: Unija arabskega Magreba (AMU), Skupnost sahelskosaharskih držav (CENSAD), Skupni trg Vzhodne in Južne Afrike (COMESA), Vzhodnoafriška
skupnost (EAC), Gospodarska skupnost srednjeafriških držav, Gospodarska skupnost
zahodnoafriških držav, Medvladna agencija za razvoj (IGAD), Južnoafriška razvojna skupnost
(SADC).
Regionalna mehanizma: mehanizem za usklajevanje vzhodnoafriških sil v pripravljenosti
(EASFCOM) in severnoafriške regionalne zmogljivosti (NARC).

3

Memorandum of Understanding on cooperation in the area of peace and security between the
African Union, the Regional Economic Communities and the Coordinating Mechanisms of the
Regional Standby Brigades of Eastern Africa and Northern Africa, člen IV.

4

Skladno s protokolom o vzpostavitvi mirovnega in varnostnega sveta Afriške unije.
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Slika 1 – Komponente Afriške strukture za mir in varnost na ravni Afriške unije

Mirovni in varnostni svet

stalni organ odločanja za preprečevanje, obvladovanje in reševanje
konfliktov v okviru Afriške unije
Komisija Afriške unije
-> podpora mirovnemu in varnostnemu svetu ter njegovim pomožnim organom
-> izvajanje in nadaljnje spremljanje sklepov mirovnega in varnostnega sveta
-> usklajevanje dejavnosti podregionalnih organizacij (skupaj z mirovnim in varnostnim svetom)

skupina modrih
-> podpora mirovnemu
in varnostnemu svetu
ter predsedniku
Komisije Afriške unije,
zlasti na področju
preprečevanja
konfliktov
-> svetovanje,
mediacija in
preventivna
diplomacija

Celinski sistem
zgodnjega opozarjanja
-> olajševanje
predvidevanja in
preprečevanja konfliktov
-> osrednji center za
opazovanje in
spremljanje
-> enote podregionalnih
organizacij za povezano
opazovanje in
spremljanje

Afriške sile v
pripravljenosti
-> zagotavljanje
pripravljenosti za
večdisciplinarne
kontingente s civilnimi in
vojaškimi elementi v
njihovih matičnih državah
-> sodelovanje v mirovnih
misijah, za katere se
odloči mirovni in
varnostni svet, ali v
posredovanjih, ki jih
odobri skupščina Afriške
unije

Afriški mirovni
sklad
-> zagotavljanje
potrebnih finančnih
virov za mirovne
misije in druge
operativne
dejavnosti v zvezi z
mirom in varnostjo

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi protokola Afriške unije iz leta 2002

3. Namen Afriške strukture za mir in varnost je Afriški uniji in podregionalnim organizacijam
zagotoviti okvir in orodja ter s tem dejavno vlogo pri preprečevanju in reševanju konfliktov v
Afriki, ki imajo različne vzroke (okvir 1).
Okvir 1 – Vzroki konfliktov
Glede na izsledke inštituta za varnostne študije je glavni vir negotovosti v Afriki šibka država, 5 ki je tudi
razlog za slabosti v regionalnih varnostnih mehanizmih. Glede na to posamezne konflikte povzroča
kompleksna mešanica dejavnikov. Vseeno pa so bili opredeljeni trije glavni sprožilci: zamenjava vlade,
meddržavni konflikti in nasilna ekstremistična gibanja.

5

Inštitut za varnostne študije, How EU Support of the African Peace and Security Architecture
Impacts Democracy Building and Human Security Enhancement in Africa, 2009.

6
Nasprotovanje zamenjavi vlade je eden glavnih virov konfliktov. Z volitvami pridobljen mandat prinaša
velike finančne koristi, sistemi upravljanja pa so pogosto šibki. To je močna spodbuda za uporabo
nasilja za zagotovitev zmage na volitvah. Nasilje, povezano z volitvami, se je v zadnjih letih povečalo.
Meddržavni konflikti: v Afriki so nasprotja med državami (meddržavni konflikti) pogosta. Običajno se
kažejo v državah, ki za dosego svojih političnih ciljev podpirajo nasilje v sosednjih državah. Nasilje ima
obliko nezakonitih čezmejnih vojaških operacij ali pa tajnega ali odprtega zagotavljanja podpore
upornikom na drugi strani meje. Številne konflikte, ki se običajno štejejo kot „notranji”, dejansko
sprožijo ali podpirajo tovrstni tuji vplivi.
Nasilna ekstremistična gibanja povzročajo veliko nasilnih konfliktov v Afriki. Ko se uveljavijo, se
običajno razširijo preko meja: na primer, nasilje oboroženih oseb v Libiji, Maliju, severovzhodni Nigeriji
in Somaliji se je razširilo v sosednje države, do nadaljnjih napadov pa prihaja tudi v državah, kot so
Alžirija, Burkina Faso, Kenija in Uganda. 6

4. V letu 2016 so Afriška unija in podregionalne organizacije v okviru Afriške strukture za
mir in varnost posredovale v 28 od 67 nasilnih konfliktov (42 %) v Afriki. Posredovanja so
potekala kot diplomatske dejavnosti, mediacija in mirovne operacije ali pa kot kombinacija
vseh treh. Vrednotenja teh 28 posredovanj kažejo, da jih je bilo 21 vsaj delno uspešnih pri
preprečevanju ali zmanjšanju konfliktov 7 (okvir 2).
Okvir 2 – Primer posredovanja v okviru Afriške strukture za mir in varnost
Gospodarska skupnost zahodnoafriških držav je posredovala, da bi ponovno vzpostavila red med
ustavno krizo, ki je sledila predsedniškim volitvam v Gambiji leta 2016. Skupnost je najprej uporabila
diplomatske pobude in mediacijo na visoki ravni, ki je vključevala predsednike Gane, Gvineje, Liberije,
Mavretanije in Nigerije. Ker pa ta prizadevanja niso uspela, je izdala nalog za vojaško posredovanje.
Približno 7 000 vojakov, ki delujejo v okviru sil Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav v
pripravljenosti, je bilo pripravljenih za vstop v Gambijo. Kombinacija diplomacije in grožnje vojaške
sile je privedla do hitre in uspešne rešitve konflikta v Gambiji, ne da bi poročali o smrtnih žrtvah.

6

Svetovna mirovna fundacija, African Politics, African Peace, 2016.

7

APSA Impact Report 2016, Institute for Peace and Security Studies, Univerza v Adis Abebi,
oktober 2017.
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5. Države članice Afriške unije so ustanovile Mirovni sklad, da bi zbrale finančna sredstva za
mirovne misije Afriške unije ter operativne dejavnosti za mir in varnost.8 Sredstva naj bi se
zagotovila zlasti iz proračuna Afriške unije, z možnostjo dodatnega financiranja v obliki
prostovoljnih prispevkov iz drugih virov. Vendar pa je svoje prispevke v proračun Afriške
unije pravočasno in v celoti plačala le manj kot polovica afriških držav 9, kar je v obdobju
2011–2015 povzročilo primanjkljaj v višini 33 % 10. Zaradi tega velik del proračuna Afriške
unije 11 financirajo donatorji (54 % v letu 2017 12).
6. Poleg tega se le majhen delež proračuna Afriške unije nakaže v Mirovni sklad Afriške
unije. Države članice Afriške unije so se dogovorile, da bodo do leta 2014 povečale
financiranje Mirovnega sklada na 12 % rednega proračuna Afriške unije. Vendar pa znesek,
plačan v letu 2016, ustreza le 7 % rednega proračuna (tj. manj kot 6 milijonov EUR). 13
7. Afriška unija in podregionalne organizacije so razvoj Afriške strukture za mir in varnost
usmerjale s strateškimi načrti. Decembra 2015 so sprejele sedanji strateški načrt Afriške
strukture za mir in varnost, ki zajema obdobje 2016–2020 in ima pet strateških prioritet:
preprečevanje konfliktov; krizno upravljanje in obvladovanje konfliktov; obnova in krepitev

8

Člen 21 protokola o vzpostavitvi mirovnega in varnostnega sveta Afriške unije.

9

Do decembra 2016 je samo 25 od 54 držav članic Afriške unije v celoti plačalo svoj prispevek za
leto 2016. Vir: H.E. Paul Kagame, Report on the Proposed Recommendations for the Institutional
Reform of the African Union, 29. januar 2017, str. 13.

10

Afriška unija, Background Paper on Implementing the Kigali Decision on Financing the Union,
september 2016.

11

Letni proračun Afriške unije (za leto 2017) v višini 446 milijonov USD (približno
395 milijonov EUR) ustreza približno 0,018 % skupnega BDP Afriške unije (2,257 bilijonov EUR
leta 2016).

12

To ne vključuje mirovnih operacij v Somaliji. Glej sklep izvršnega sveta Afriške unije o proračunu
Afriške unije za proračunsko leto 2017, št. dokumenta EX.CL/956(XXIX).

13

Mirovni sklad Afriške unije, Securing Predictable and Sustainable Financing for Peace in Africa,
avgust 2016.
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miru po konfliktih; strateška varnostna vprašanja 14; ter usklajevanje in partnerstva v okviru
Afriške strukture za mir in varnost.
Podpora EU za Afriško strukturo za mir in varnost
8. EU je leta 1996 opredelila mir in varnost na afriški celini kot eno od svojih prioritet ter
določila temeljna načela za svoj pristop.15 Ta načela in tudi svoj interes za osredotočenje na
mir in varnost na afriški celini je ponovila v več strategijah na visoki ravni za preprečevanje
konfliktov in varnost 16, nazadnje v globalni strategiji EU iz leta 2016 17. Leta 2007 sta Afriška
unija in EU uvedli skupno strategijo Afrika-EU kot okvir za sodelovanje in politični dialog ter
poudarili pomen miru in varnosti za obe uniji. Od takrat je zagotovitev delovanja Afriške
strukture za mir in varnost prioriteta akcijskih načrtov skupne strategije Afrika-EU.
9. EU zagotavlja finančno podporo za razvoj Afriške strukture za mir in varnost v okviru
Evropskega razvojnega sklada (ERS) 18. Podpora Evropskega razvojnega sklada se zagotavlja

14

Strateška varnostna vprašanja zajemajo nezakonit pritok osebnega in lahkega orožja; sredstva
za uničevanje improviziranih eksplozivnih naprav / upravljanje eksplozivov; razorožitev in
neširjenje orožja za množično uničevanje; ukrepe za boj proti terorizmu; nezakonite finančne
tokove; vključitev afriške celostne pomorske strategije v Afriško strukturo za mir in varnost ter
boj proti nadnacionalnemu organiziranemu kriminalu in kibernetskemu kriminalu.

15

V dokumentu EU and the Issue of Conflicts in Africa: Peace Building Conflict Prevention and
Beyond (SEC/96/32) so opredeljeni osnovni pristop h konfliktom v Afriki (pomembnost politične
analize strukturnih temeljnih vzrokov, osredotočenje na strukturno stabilnost), seznam ukrepov,
ki bi jih EU lahko sprejela v različnih konfliktnih situacijah, ter pristop za prihodnost
(preprečevanje konfliktov, sistem zgodnjega opozarjanja, sodelovanje z Afriško unijo in
regionalnimi organizacijami ter z ZN, krepitev afriških mirovnih zmogljivosti).

16

Na primer sporočilo o preprečevanju konfliktov (COM(2001) 211); evropska varnostna strategija
iz leta 2003; dokument Celosten pristop zunanje politike EU k reševanju konfliktov in kriz
(JOIN(2013)30).

17

Globalna strategija za zunanjo in varnostno politiko Evropske unije iz leta 2016 z naslovom
Skupna vizija, enotno ukrepanje: močnejša Evropa.

18

Evropski razvojni sklad je glavni instrument EU za zagotavljanje razvojne pomoči afriškim,
karibskim in pacifiškim državam ter čezmorskim državam in ozemljem. Ustanovljen je bil
leta 1959 z notranjim sporazumom, financira pa se z neposrednimi prispevki držav članic EU in
ni vključen v proračun EU. Skupna finančna sredstva sklada v obdobju 2014–2020 znašajo
30,5 milijarde EUR.

9

zlasti v okviru mirovne pomoči za Afriko, ki jo je EU vzpostavila leta 2003 19, pa tudi z
regionalnimi okvirnimi programi 20. V obdobju 2014–2020 so v okviru Evropskega razvojnega
sklada v Afriki na voljo trije regionalnih okvirni programi, ki zajemajo zahodno Afriko,
osrednjo Afriko ter regije vzhodne/južne Afrike / Indijskega oceana. Znesek, dodeljen za mir
in varnost v okviru mirovne pomoči za Afriko in regionalnih okvirnih programov, se je od
prejšnjega do sedanjega obdobja (slika 2) več ali manj podvojil. Večina sredstev (približno
80 %) je bila porabljena za financiranje mirovnih operacij, kot je misija Afriške unije v
Somaliji.
Slika 2 – Zneski, ki so bili za obdobje 2008–2020* dodeljeni za mir in varnost v okviru
regionalnih okvirnih programov in mirovne pomoči za Afriko (v milijonih EUR)

*Podatki za mirovno pomoč za Afriko za obdobje 2019–2020 so začasni.
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov, ki jih je zagotovila Evropska komisija
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Sklep Sveta ministrov AKP-ES št. 3/2003 z dne 11. decembra 2003 o uporabi virov iz
dolgoročnega proračuna za razvoj devetega ERS za vzpostavitev mirovne pomoči za Afriko
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22003D0003(01)&from=EN).

20

EU podpira mir in varnost v Afriki tudi s sredstvi iz splošnega proračuna z uporabo instrumentov,
kot so vseafriški program (PanAf), instrument za prispevanje k stabilnosti in miru (IcPS), misije v
okviru skupne varnostne in obrambne politike (CSDP) ter nujni skrbniški sklad EU za Afriko.
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10. Približno 14 % skupnih sredstev za mir in varnost v okviru mirovne pomoči za Afriko in
regionalnih okvirnih programov za obdobje 2014–2020, kar je v povprečju 50 milijonov EUR
letno, je bilo dodeljenih za izvajanje Afriške strukture za mir in varnost. To pomeni 150odstotno povečanje glede na prejšnje programsko obdobje. EU ocenjuje, da bi se s
podpiranjem Afriške strukture za mir in varnost, zlasti s krepitvijo zmogljivosti Afriške unije in
podregionalnih organizacij za preprečevanje in reševanje konfliktov na tej celini, lahko
zmanjšala potreba po financiranju dragih mirovnih operacij, ki stanejo do
720 milijonov EUR 21 letno. Obenem se je znesek, dodeljen Afriški strukturi za mir in varnost v
okviru regionalnih okvirnih programov, šestkrat povečal, kar odraža povečano
osredotočenost EU na preprečevanje konfliktov in mediacijo na podregionalni ravni (slika 3).

21

Glede na študijo o oceni Afriške strukture za mir in varnost iz leta 2014 (str. 78) je ta znesek
900 milijonov USD.
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Slika 3 – Sredstva EU, dodeljena za izvajanje Afriške strukture za mir in varnost v okviru
mirovne pomoči za Afriko in regionalnih okvirnih programov v obdobju 2008–2020 (v
milijonih EUR)

348

138
138
22

210

116

2008–2013*
mirovna pomoč za Afriko

2014–2020*
regionalni okvirni programi

*O zneskih, ki so trenutno dodeljeni za prihodnja obdobja, se še razpravlja in se lahko spremenijo. Za pretekla
obdobja – kadar so podatki na voljo – se namesto dodeljenih zneskov uporabljajo pogodbeni zneski.
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov, ki jih je zagotovila Evropska komisija

OBSEG REVIZIJE IN REVIZIJSKI PRISTOP
11. Sodišče je pri reviziji preučilo, ali je EU zagotovila uspešno podporo za Afriško strukturo
za mir in varnost. Skušalo je odgovoriti na tri podvprašanja.
(a) Ali je bila podpora EU za Afriško strukturo za mir in varnost dobro zasnovana in
usmerjena?
(b) Ali je podpora EU za Afriško strukturo za mir in varnost prispevala k doseganju trajnostnih
rezultatov?
(c) Ali se je podpora EU za Afriško strukturo za mir in varnost dobro izvajala?
12. Revizija je zajela odhodke Evropskega razvojnega sklada, nastale v okviru mirovne
pomoči za Afriko in regionalnih okvirnih programov. Sodišče je preučilo podporo EU od
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leta 2014, upoštevalo pa je tudi vrednotenja in ocene prejšnjih dejavnosti, kadar so bile na
voljo in relevantne. Sodišče je revidiralo vseh 14 pogodb, ki jih je Komisija sklenila v obdobju
od leta 2014 do leta 2016, v skupni vrednosti 102,5 milijona EUR. Devet jih je bilo
financiranih iz mirovne pomoči za Afriko, štiri iz regionalnega okvirnega programa za
zahodno Afriko in ena iz regionalnega okvirnega programa za osrednjo Afriko. 22
Najobsežnejše pogodbe so bile sklenjene z Afriško unijo, na primer ureditve za skupno
financiranje za kritje plač zaposlenih v oddelku za mir in varnost Komisije Afriške unije in v
uradih Afriške unije za zvezo. Druge pogodbe so bile sklenjene z regionalnimi organizacijami,
kot sta Gospodarska skupnost zahodnoafriških držav in Gospodarska skupnost
srednjeafriških držav. V Prilogi I je razčlenitev finančnih sredstev, zagotovljenih posamezni
organizaciji, ki je prejela podporo.
13. Mirovnih operacij Sodišče ni vključilo v revizijo, ker se ti odhodki nanašajo zlasti na
povračilo dodatkov za vojake in ne na podporo za Afriško strukturo za mir in varnost. Drugih
instrumentov EU za financiranje miru in varnosti v Afriki Sodišče ni revidiralo, ker v
revidiranem obdobju nobena od dejavnosti ni bila neposredno povezana z Afriško strukturo
za mir in varnost.
14. Revizijsko delo je bilo opravljeno med januarjem in novembrom 2017. Dokazi so bili
zbrani s pregledom dokumentacije in razgovori z Evropsko službo za zunanje delovanje,
Komisijo in ustreznimi deležniki, kot so drugi donatorji in upravičenci do podpore EU (Afriška
unija in podregionalne organizacije). Sodišče je obiskalo Komisijo Afriške unije, Gospodarsko
skupnost zahodnoafriških držav in Gospodarsko skupnost srednjeafriških držav.
OPAŽANJA
Podpora EU je bila še vedno osredotočena na operativne stroške
15. V tem delu je preučeno, ali je obstajala jasna strategija, ki je zajemala sedanjo in
prihodnjo podporo EU za Afriško strukturo za mir in varnost. Sodišče je ocenilo, ali je

22

V okviru drugih regionalnih okvirnih programov ni bila v revidiranem obdobju sklenjena nobena
pogodba za podporo Afriške strukture za mir in varnost.
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podpora EU obravnavala potrebe Afriške strukture za mir in varnost ter kako se je Struktura
razvijala, da bi upoštevala tekoče in prihodnje probleme, s katerimi se spoprijema.
Podpora EU za Afriško strukturo za mir in varnost je bila zasnovana na podlagi strateškega
okvira
16. EU je ocenila mirovne in varnostne razmere na afriški celini ter razvila pristop, ki je bil
podlaga za podporo EU. Ker se je zavedala, da imajo tako Afriška unija kot tudi afriške
podregionalne organizacije pomembno vlogo na področju miru in varnosti, je začela delovati
na obeh ravneh. Ko so se pojavile nove grožnje za mir in varnost, je pregledala in posodobila
svoje strategije (odstavek 8).
17. EU je skladno s svojim strateškim okvirom Afriški uniji in podregionalnim organizacijam
zagotovila politično in finančno podporo, med drugim tudi za razvoj Afriške strukture za mir
in varnost. Podprla je pripravo zaporednih strateških načrtov, ki so jih pripravile Afriška unija
in podregionalne organizacije in so zajemali načrte za izvajanje Afriške strukture za mir in
varnost.23 Evropska unija je podpirala tudi redne ocene Afriške strukture za mir in varnost. To
pomeni, da je imela Afriška struktura za mir in varnost koristi od rednih povratnih informacij
(kot ocene Afriške strukture za mir in varnost) in smernic za nadaljnji razvoj (kot strateški
načrti Afriške strukture za mir in varnost). Strateški načrti so zagotovili tudi okvir za
usklajevanje donatorjev. Vendar pa je ocena mirovne pomoči za Afriko za leto 2017 pokazala
slabosti v zadnjem strateškem načrtu Afriške strukture za mir in varnost. Glede na oceno naj
bi bil prezapleten za uporabo, brez krovne perspektive, Komisija Afriške unije pa še ni
prevzela dejanskega lastništva nad njim.24

23

Eden za obdobje 2011–2013 in drugi za obdobje 2016–2020. Delovni načrt za strateški načrt za
obdobje 2011–2013 je zajemal tudi nekaj dejavnosti, ki naj bi se izvajale v letih 2014 in 2015. V
letu 2015 (preden je bil pripravljen drugi strateški načrt) EU z Afriško unijo ni sklenila nobenih
novih pomembnih pogodb za razvoj Afriške strukture za mir in varnost, razen vmesnega
programa podpore za Afriško strukturo za mir in varnost, katerega glavni cilji so vključevali
pripravo drugega strateškega načrta Afriške strukture za mir in varnost.

24

ECDPM, Evaluation of the implementation of the African Peace Facility as an instrument
supporting African efforts to manage conflicts on the continent, december 2017, str. 24 in 30.
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18. EU je vzpostavila mehanizme za politični dialog na ravni Afriške unije in na regionalni
ravni. Politični dialog in dialog o politikah na mirovnem in varnostnem področju, vključno z
vprašanjem izvajanja Afriške strukture za mir in varnost, sta potekala med rednimi sestanki z
Afriško unijo v okviru skupne strategije Afrika-EU, ki je bila vzpostavljena leta 2007. Vseeno
pa strategija delitve odgovornosti med Afriško unijo in različnimi podregionalnimi
organizacijami, zlasti glede vprašanja subsidiarnosti, ni bila dovolj jasna (odstavek 34).
19. Mehanizmi, ki jih je EU vzpostavila za dialog z regionalnimi organizacijami, so delovali
manj nemoteno. V primeru Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav na primer so bili
sestanki na ministrski ravni neredni (sestanek je bil organiziran leta 2017, leta 2016 pa kljub
prizadevanjem ne). V drugih primerih je bil dialog o politikah zapleten (npr. zaradi
pomanjkanja institucionalnih reform, zelo počasnega napredka pri regionalnem povezovanju
ali počasne odzivnosti deležnikov na predloge in poizvedbe). Dialog je bilo treba izboljšati,
okrepiti in uskladiti, na primer v zvezi s subregionalnimi strategijami EU za Sahel in Gvinejski
zaliv. Včasih je bil otežen, ker organizacije, na primer Gospodarska skupnost srednjeafriških
držav, niso imele upravnih zmogljivosti.
Financiranje Afriške strukture za mir in varnost je odvisno od prispevkov donatorjev
20. Zaradi primanjkljaja v prispevkih držav članic Afriške unije v proračun Afriške unije
(odstavek 5) in Mirovni sklad (odstavek 6) ima Afriška struktura za mir in varnost premalo
sredstev. To vprašanje je bilo poudarjeno v zadnjem strateškem načrtu Afriške strukture za
mir in varnost, v katerem je navedeno, da ima Afriška struktura za mir in varnost kljub
mnogim sklepom skupščine voditeljev držav in vlad Afriške unije in/ali določbam, sprejetim
pri ustanovitvi mirovnega in varnostnega sveta, še vedno problem, ker se Afriška unija in
regionalne gospodarske skupnosti / regionalni mehanizmi ne čutijo finančno odgovorne
zanjo in ker je zelo odvisna od donatorjev. 25 Poleg tega so strokovnjaki poudarili, da ni

25

Strateški načrt Afriške strukture za mir in varnost za obdobje 2016–2020, str. 58.
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mogoče pričakovati, da bodo afriške države agendo za mir in varnost na celini sprejele za
svojo, dokler ne bo finančno samostojna.26
21. Države članice Afriške unije so se zavedale težav, povezanih z opiranjem na donatorje,
zato so se julija 2016 odločile za nov mehanizem za financiranje operativnega proračuna
Afriške unije in Mirovnega sklada. 27 EU je podprla to pobudo, s katero naj bi se z letom 2017
uvedla dajatev v višini 0,2 % na vse obdavčljivo blago, uvoženo v Afriko. Do januarja 2018 je
to dajatev začelo pobirati 14 držav članic28, Mirovni sklad pa je začel delovati in dobil
upravno strukturo. Junija 2017 je Afriška unija pozvala EU, naj se pridružijo odboru
Mirovnega sklada.
22. V času revizije je bilo še prezgodaj za oceno uspešnosti novih ureditev. Poleg tega z
dajatvijo niso bile rešene finančne težave, ki so vplivale na podregionalne organizacije,
financirane v okviru drugih mehanizmov, na primer velik primanjkljaj v financiranju, s
katerim se spoprijema Gospodarska skupnost srednjeafriških držav29. Nekaterim afriškim
državam se morda tudi zdi, da se morajo odločiti, ali naj s svojimi skromnimi sredstvi
financirajo Afriško unijo ali podregionalne organizacije 30.
EU je financirala operativne stroške brez načrta za preusmeritev podpore
23. V revidiranem obdobju je bila večina finančnih sredstev EU, namenjenih Afriški strukturi
za mir in varnost, porabljena za kritje operativnih stroškov, kot so odhodki, povezani z
zaposlenimi (slika 4). V prvih letih zagotavljanja podpore (od leta 2010) je EU financiranje

26

Svetovna mirovna fundacija, African Politics, African Peace, 2016, str. 53.

27

Assembly/AU/Dec.605 (XXVII), https://au.int/web/sites/default/files/pages/31955-fileassembly_au_dec_605_financing_the_au.pdf.

28

https://www.tralac.org/news/article/12591-mahamat-calls-for-urgency-in-self-financing.

29

Konec leta 2016 je 10 od 11 držav članic Gospodarske skupnosti srednjeafriških držav imelo
zaostanke v plačilih. To je privedlo do skupnega primanjkljaja v višini približno 52,3 milijona EUR,
kar je več kot triletni proračunski prispevki. Vir: Gospodarska skupnost srednjeafriških držav
prek Evropske komisije

30

Poročilo 89 mirovnega in varnostnega sveta Inštituta za varnostne študije, The new funding
model tests the commitment of AU member states, marec 2017.
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operativnih stroškov upravičevala s tem, da je pomembno, da nova struktura začne delovati.
Toda po skoraj sedmih letih je bila podpora EU še vedno osredotočena na kritje njenih
osnovnih operativnih stroškov. To bi lahko privedlo do tveganja, da bi Afriška struktura za
mir in varnost postala odvisna od donatorske podpore, saj daljše kot je obdobje, v katerem
se pomoč zagotavlja, in večji kot je delež financiranja, ki ga zagotovijo donatorji, večja je
odvisnost projekta od takšne pomoči. 31
Slika 4 – Finančna sredstva EU za Afriško strukturo za mir in varnost (2014–2016)
Nedodeljeno in
drugo
16 %

Plače za
zaposlene
48 %

Oprema (CAPEX)
12 %

Seminarji,
usposabljanja,
potovanja,
dnevnice
18 %

Tehnična pomoč
6%

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov, ki jih je zagotovila Evropska komisija

24. Sodišče je pričakovalo, da je EU pripravila dolgoročni načrt, ki bi prikazoval razvoj
zagotavljanja podpore v danem obdobju in njeno postopno ukinitev v prihodnosti, vendar za
to ni našlo nobenih dokazov. Poleg tega se EU z Afriško unijo in podregionalnimi
organizacijami ni dogovorila, kako bi postopoma prilagodila znesek podpore, ki jo je
zagotavljala, in sredstva prerazporedila v krepitev zmogljivosti (na primer za preprečevanje
konfliktov, uspešen odziv in obnovo po konfliktih) in strateške podporne ukrepe (kot so
organizacijske in operativne reforme, izboljšave sistemov, zagotavljanje specifičnega
strokovnega znanja in usposabljanja itd.) za razvoj dolgoročnih zmogljivosti.

31

Victoria Stanford, Aid Dependency: The Damage of Donation, Univerza v Edinburgu, 2015.
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25. EU zagotavljanja podpore ni pogojevala z izpolnjevanjem zahtev, na primer te, da Afriška
unija ali podregionalne organizacije še naprej financirajo pobude, ki jih je prej podpirala EU.
V eni pogodbi, v kateri je bila takšna določba vključena v sporazum o financiranju,
podregionalna organizacija ni spoštovala sporazuma in ni še naprej financirala delovnih
mest, ki so se prej financirala iz Evropskega razvojnega sklada (okvir 3).
Okvir 3 – Vzponi in padci regionalnega sistema zgodnjega opozarjanja
Sistem zgodnjega opozarjanja je sistem orodij in postopkov, ki se uporabljajo za zbiranje in analizo
podatkov, namenjenih predvidevanju in preprečevanju konfliktov. Osrednji in regionalni sistemi
zgodnjega obveščanja so ključni za delovanje Afriške strukture za mir in varnost. V srednjeafriški regiji
je bil tovrsten sistem, imenovan Mécanisme d'Alerte Rapide d'Afrique Centrale (MARAC), vzpostavljen
leta 2007. EU je zagotovila sredstva Evropskega razvojnega sklada za razširitev sistema, namestitev
informacijskih in komunikacijskih sistemov ter zaposlitev in usposabljanje osebja. V več srednjeafriških
državah je bila ustanovljena mreža 30 poročevalcev. Več deležnikov, s katerimi je Sodišče opravilo
razgovore, je omenilo, da MARAC uspešno in pozitivno prispeva k predvidevanju in preprečevanju
konfliktov.
Vendar pa po letu 2016, ko je EU prenehala zagotavljati podporo, podregionalna organizacija ni
izpolnjevala dogovorjene zahteve, da še naprej financira osebje za sistem zgodnjega opozarjanja, s
čimer so bile zmogljivosti, ki so bile ustvarjene, izgubljene. V letu 2017 je bila v okviru mirovne pomoči
za Afriko zagotovljena samo minimalna finančna podpora, do časa revizije Sodišča pa se je število
osebja MARAC znižalo na raven iz obdobja pred zagotavljanjem podpore EU. Ostali so namreč samo še
trije zaposleni (za delovanje MARAC s polno zmogljivostjo pa bi jih bilo potrebnih 15). Tudi mreža
poročevalcev je nehala delovati.
EU je ponovno posredovala in leta 2017 sklenila nov sporazum o financiranju, s katerim so bila
zagotovljena sredstva za dodatne zaposlitve, tako da bi bili na MARAC zaposleni štirje analitiki dodatno
podporno osebje ter 20 poročevalcev.

26. Sodišče je pričakovalo, da bodo pogodbe vključevale tako določbe za zmanjšanje
skupnega financiranja kot tudi preusmeritev podpore s financiranja operativnega osebja na
specializirano osebje. Če bi Afriška unija in podregionalne organizacije prevzele kritje
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vsakodnevnih tekočih stroškov 32, bi se EU lahko osredotočila na dodano vrednost, ki bi se
zagotovila s financiranjem osebja s specializiranimi znanji in spretnostmi, kot sta
preprečevanje in reševanje konfliktov. Pri večini pogodb, ki jih je Sodišče revidiralo, ni bilo
tako. Vendar pa je v okviru 4 prikazan primer, v katerem je ta pristop uspel.
Okvir 4 – Povečanje dodane vrednosti podpore EU
Leta 2015 so donatorji v okviru pogodbe o plačah, ki je del dogovora o skupnem financiranju,
financirali vse osebje, kratkoročno zaposleno v oddelku za mir in varnost Komisije Afriške unije. Po
razpravah z EU in drugimi donatorji je Komisija Afriške unije leta 2017 zmanjšala število zaposlenih, ki
jih financirajo donatorji v okviru dogovora o skupnem financiranju, z 200 na 172 in povečala delež
stroškov za osebje, ki naj bi ga financirale države članice Afriške unije. 33 Hkrati je bilo zmanjšano tudi
razmerje med podpornim in strokovnim osebjem, ki se financira v okviru te pogodbe, in sicer z 1:1 na
skoraj 1:2. Cilj za obdobje po letu 2017 je razmerje 1:3. 34

Dodeljevanje podpore EU ni dovolj temeljilo na prioritetah
27. EU se zaveda tveganja, ki ga konflikti v Afriki (nasilni terorizem, razpoložljivost orožja za
množično uničevanje in organizirani kriminal) prinašajo za državljane EU, zato je začela svojo
podporo usmerjati v preprečevanje tovrstnih konfliktov in njihovo reševanje, kadar pride do
njih.35 EU je v skladu s Pariško deklaracijo o učinkovitosti pomoči 36 in načeli, določenimi v

32

V oceni mirovne pomoči za Afriko iz leta 2013 je bilo priporočeno, naj EU razišče možnost, da
skupaj z Afriško unijo pripravi načrt, kako bi Afriška unija postopno prevzela odgovornost za
delovna mesta in operativne stroške ključnih komponent Afriške strukture za mir in varnost, ki
se trenutno financirajo v okviru mirovne pomoči za Afriko.

33

Glej zapisnik 11. sestanka usmerjevalnega odbora za dogovor o skupnem financiranju (z dne
27. aprila 2017), v katerem je navedeno, da bi bilo treba več kot 50 % osebja, kratkoročno
zaposlenega v oddelku za mir in varnost na sedežu Afriške unije, financirati s sredstvi držav
članic Afriške unije.

34

Zapisnik sestanka usmerjevalnega odbora za dogovor o skupnem financiranju.

35

Glej dokument EU and the Issue of Conflicts in Africa: Peace Building Conflict Prevention and
Beyond (SEC/96/332), evropsko varnostno strategijo iz leta 2003 in celosten pristop EU k
reševanju konfliktov in kriz v tujini (JOIN(2013)30).

36

Pariška deklaracija o učinkovitosti pomoči, OECD, 2005, vključuje zaveze donatorjev, da bodo
spoštovali vodstvo partnerskih držav in prispevali h krepitvi njihove zmogljivosti za njegovo
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skupni strategiji EU-Afrika, na splošno zagotovila podporo za Afriško strukturo za mir in
varnost v skladu s potrebami, ki so jih izrazile Afriška unija in podregionalne organizacije v
strateškem načrtu Afriške strukture za mir in varnost. Vendar pa so bile opredeljene potrebe
zelo splošne, prioritete pa premalo specifične in jasne.
28. Evropska služba za zunanje delovanje in Komisija nista pripravili specifičnih prioritet za
financiranje EU niti smernic za dodeljevanje sredstev za različne komponente Afriške
strukture za mir in varnost. Sta pa preučili predloge za financiranje, ki so jih predložile Afriška
unija in podregionalne organizacije, Politični in varnostni odbor Sveta EU pa je ocenil
„politično ustreznost” zagotavljanja finančnih sredstev. V Prilogi II je primer postopka
odločanja v okviru mirovne pomoči za Afriko.
29. Sodišče je analiziralo 14 revidiranih pogodb, da bi ugotovilo, ali odražajo prioritete,
določene za Afriško strukturo za mir in varnost. Ugotovilo je, da v osmih primerih zaradi
načina, kako so bila sredstva prikazana v proračunih pogodb, ni bilo mogoče ugotoviti, koliko
sredstev je bilo dodeljenih za posamezne stebre ali prioritete Afriške strukture za mir in
varnost. Poleg tega je bila pri posameznih pogodbah usmerjenost prioritet zelo široka: 11 od
14 pogodb je bilo ciljno usmerjenih v vsaj štiri od petih strateških prioritet Afriške strukture
za mir in varnost (Priloga III).
Tveganja, povezana z dodeljevanjem več sredstev regionalnim organizacijam
30. EU se je v zadnjem programskem obdobju odločila, da bo večji delež skupnih finančnih
sredstev, namenjenih Afriški strukturi za mir in varnost, dodelila v okviru regionalnih okvirnih
programov (odstavek 10). S tem naj bi se skladno z načelom subsidiarnosti povečala vloga
podregionalnih organizacij pri sprejemanju odločitev. Poleg tega bi podregionalne
organizacije lahko neposredno sodelovale z EU, s čimer bi se preprečile zamude, povezane z
usklajevanjem financiranja programa podpore za Afriško strukturo za mir in varnost na ravni
Afriške unije. Sodišče je ugotovilo, da je ta sprememba povezana s tveganji.

uveljavljanje ter da bodo svojo skupno podporo zasnovali na nacionalnih razvojnih strategijah,
institucijah in postopkih partnerskih držav ter tako povečali uspešnost in učinek pomoči.
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(a) Podregionalne organizacije v času revizije Sodišča niso imele dovolj osebja z znanji in
spretnostmi, potrebnimi za uspešno ravnanje z dodatnimi finančnimi sredstvi.
(b) Regionalni institucionalni okvir je zelo kompleksen. Obstaja deset podregionalnih
organizacij z mandatom na področju miru in varnosti, članstvo pa se delno prekriva.
Države Afriške unije so v povprečju članice najmanj dveh podregionalnih organizacij,
nekatere celo štirih. Zaradi pomanjkanja jasnosti se nekatere afriške države niso
pripravljene zavezati svojim podregionalnim organizacijam, kar lahko privede do slabosti
pri zmogljivostih. Skladno s strategijo Evropske komisije za obravnavanje kompleksnega
regionalnega okvira naj bi se podpiral en skupni regionalni okvirni program v vsaki regiji.
EU trenutno financira podregionalne organizacije v okviru treh okvirnih regionalnih
programov.
(c) Štiri od desetih podregionalnih organizacij z mandatom na področju miru in varnosti
niso zajete v regionalne okvirne programe, dve od teh štirih pa bosta še naprej prejemali
finančna sredstva v okviru mirovne pomoči za Afriko. Poleg tega nujni skrbniški sklad EU
za Afriko financira ukrepe za krepitev zmogljivosti za eno podregionalno organizacijo
(Medvladno agencijo za razvoj) ter za organizacije zunaj okvira Afriške strukture za mir
in varnost (na primer Sahel G5 37). To bi lahko ogrozilo skladnost pristopa EU k
financiranju.
(d) Obstaja tveganje, da bi zmanjšana vloga Afriške unije lahko oslabila splošno
koherentnost in usklajevanje podpore EU za Afriško strukturo za mir in varnost.
(e) Kljub znatnemu povečanju zneskov, dodeljenih za mirovne in varnostne ukrepe v okviru
regionalnih okvirnih programov, se število osebja, zaposlenega v regionalnih delegacijah
EU, ni ustrezno povečalo. Na primer, med zaposlenimi v delegacijah v Gospodarski
skupnosti zahodnoafriških držav in Gospodarski skupnosti srednjeafriških držav ni bilo

37

G5 Sahel je institucionalni okvir za usklajevanje regionalnega sodelovanja na področju razvojnih
politik in varnostnih zadev, ki so ga leta 2014 vzpostavili Burkina Faso, Čad, Mali, Mavretanija in
Niger.
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vojaških strokovnjakov, kar pomeni, da so se te delegacije opirale na vojaško strokovno
znanje, ki so ga zagotavljala veleposlaništva držav članic EU.
Afriška struktura za mir in varnost se kljub podpori EU spoprijema s številnimi izzivi, njeno
delovanje pa je odvisno od neprekinjene zunanje podpore
31. V tem delu je preučeno, ali je podpora EU prispevala k doseganju rezultatov. Sodišče je
preverilo, v kolikšnem obsegu so pogodbe, ki jih je financirala EU, zagotovile podporo v
skladu s cilji, določenimi za te pogodbe. Preučilo je tudi izzive, s katerimi se spoprijemajo
različne komponente Afriške strukture za mir in varnost. Poleg tega je ocenilo, ali sta
Evropska služba za zunanje delovanje in Komisija opredelili in obravnavali tveganja za
trajnost rezultatov pomoči EU.
Pri polovici pogodb so bili v času revizije rezultati doseženi
32. Sodišče je revidiralo 14 pogodb, ki so prejele podporo EU. Pri šestih, ki so se nanašale
predvsem na stroške za zaposlene, je bila v času revizije dosežena večina splošnih
pričakovanih rezultatov. Vendar pa Sodišče ni imelo dovolj informacij, da bi presodilo, ali so
bili doseženi vsi posamezni izložki (odstavka 59 in 60). Izložki so bili deloma doseženi pri še
dveh pogodbah, pri eni pa pričakovani izložki niso bili doseženi. V petih primerih Sodišče
zaradi zamud pri izvajanju pogodb ni moglo oceniti, ali so bili pričakovani izložki doseženi ali
ne (odstavek 53 in Priloga IV).
Afriška struktura za mir in varnost se spoprijema s številnimi izzivi
33. Deležniki in donatorji od Afriške strukture za mir in varnost veliko pričakujejo. Ocene 38 so
pokazale, da imajo Afriška unija in podregionalne organizacije pomembno vlogo pri
reševanju konfliktov v Afriki. Afriška struktura za mir in varnost bi kljub temu, da se

38

Na primer, Tana Copenhagen ApS – The Inter-relationship between the African Peace and
Security Architecture, the Global Peace and Security Architecture and Regional Initiatives, 2013;
švedska agencija za raziskave na področju obrambe – The APSA – Discussing the remaining
challenges, 2016; Evropski center za upravljanje razvojne politike, Conflict management under
the African Peace and Security Architecture (APSA), dokument za razpravo št. 211, april 2017.
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spoprijema s številnimi velikimi izzivi in da je treba njene zmogljivosti, instrumente in splošno
delovanje dodatno razviti, lahko postala uspešen okvir za mir in varnost v Afriki.
34. Izzivi, s katerimi se spoprijema Afriška struktura za mir in varnost:
(a) okrepiti je treba finančne in institucionalne zmogljivosti ključnih vključenih organov
(Afriške unije in podregionalnih organizacij);
(b) potrebni so posebni ukrepi za rešitev problema pomanjkanja politične volje za
obravnavo nekaterih vprašanj in kriz; 39
(c) uvesti je treba mehanizem za izvrševanje sklepov;
(d) potrebno je boljše sodelovanje med različnimi organi in institucijami;
(e) pojasniti je treba razmerje med Afriško unijo in podregionalnimi organizacijami, zlasti
glede subsidiarnosti; 40
(f) potrebno je boljše usklajevanje z dopolnilnimi pobudami, kot je afriška struktura za
upravljanje 41.
35. Mirovni sklad Afriške unije ni kril stroškov delovanja Afriške strukture za mir in varnost,
kot je bilo načrtovano (odstavka 5 in 6). Večina podpore EU je bila zato porabljena za kritje
operativnih stroškov Afriške strukture za mir in varnost. V odstavkih 36 do 47 so

39

Poročilo 90 mirovnega in varnostnega sveta Inštituta za varnostne študije, Denialism plagues
Africa's early warning system, april 2017.

40

Uporaba načela subsidiarnosti in porazdelitev vodenja med Afriško unijo in podregionalnimi
organizacijami sta še vedno zelo občutljivi vprašanji. Natančna opredelitev vlog in odgovornosti
institucij na nacionalni, regionalni, celinski in večstranski ravni je zato ključna za uspešno
izvajanje Afriške strukture za mir in varnost. V ocenah mirovne pomoči za Afriko iz let 2010 in
2013 je bilo priporočeno, naj se pojasni uporaba načela subsidiarnosti. Vendar pa v zvezi s tem
ni bilo veliko napredka. V strateškem načrtu Afriške strukture za mir in varnost za obdobje
2016–2020 je bilo namreč pomanjkanje skupnega razumevanja načela subsidiarnosti še vedno
poudarjeno kot ena od slabosti Afriške strukture za mir in varnost.

41

Afriška struktura za upravljanje je platforma za dialog med različnimi deležniki, pooblaščenimi za
spodbujanje dobrega upravljanja in krepitev demokracije v Afriki. Glej http://agaplatform.org/about.
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predstavljeni izzivi, povezani z delovanjem komponent Afriške strukture za mir in varnost, in
prispevek podpore EU.
Mirovni in varnostni svet
36. Mirovni in varnostni svet je bil ustanovljen kot glavni organ odločanja Afriške strukture za
mir in varnost in je sprejel že več stališč o ključnih vprašanjih, s katerimi je obsojal državne
udare in nalagal sankcije. Prispeval je tudi k reševanju konfliktov, na primer v Burundiju,
Maliju in Somaliji.42
37. Vendar pa se mirovni in varnostni svet spoprijema z izzivi in številnimi problemi, ki še
vedno vplivajo na njegovo delo. Na primer, skupščina voditeljev držav Afriške unije se
večkrat ni držala načel iz protokola mirovnega in varnostnega sveta, po katerih se ocenjuje,
ali potencialni kandidati za članstvo v mirovnem in varnostnem svetu izpolnjujejo določena
merila. V svet so bile v preteklosti že vključene države, za katere je bilo znano, da so odkrito
kršile sklepe Afriške unije ali ravnale v nasprotju z ustavo. To je zmanjšalo kakovost in
uspešnost sklepov mirovnega in varnostnega sveta. Mirovni in varnostni svet ima težave tudi
zaradi tega, ker se velik pomen pripisuje dosegi soglasja pri odločanju. Na to slabo vpliva tudi
pomanjkanje politične volje v nekaterih državah, da bi zavzele stališče glede vprašanj, za
katera menijo, da niso v njihovem interesu, ali kadar se želijo izogniti odkritemu sporu z
drugo državo članico. 43
Komisija Afriške unije
38. Komisija izvršuje sklepe mirovnega in varnostnega sveta, njen oddelek za mir in varnost
pa podpira druge stebre Afriške strukture za mir in varnost ter druge mirovne in varnostne
programe, kot so razmejitev meja in strategija o osebnem in lahkem orožju. Oddelek za mir
in varnost usklajuje tudi odnose med Afriško unijo in podregionalnimi organizacijami na
področju miru in varnosti.

42

Študija o oceni Afriške strukture za mir in varnost iz leta 2014.

43

Inštitut za mirovne in varnostne študije, The African Union Peace and Security Council (PSC):
Challenges and Policy Options, marec/april 2017.
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39. Oddelek ima pomembno vlogo v delovanju Afriške strukture za mir in varnost, toda ker
Afriška unija zagotavlja premalo sredstev, sta dve tretjini njegovih delovnih mest nezasedeni.
Leta 2010 so Afriška unija in drugi mednarodni partnerji zato vzpostavili skupen mehanizem
za financiranje, imenovanega dogovor o skupnem financiranju 44. V okviru tega mehanizma so
se krili stroški plač za dodatnih 172 članov osebja, kratkoročno zaposlenega v mirovnem in
varnostnem svetu (slika 5). Čeprav vsa delovna mesta niso bila zapolnjena, pa so dodatni
člani osebja mirovnemu in varnostnemu svetu omogočili nadaljnje delovanje. 45
Slika 5 – Zasedena in prosta delovna mesta v oddelku za mir in varnost Komisije Afriške
unije
Vrsta pogodbe
Redni proračun Afriške unije
Kratkoročna (dogovor o skupnem financiranju)
Napotitev
Skupaj

Zasedena delovna mesta Prosta delovna mesta
25
42
137
35
12
174
77

Skupaj

Opombe
67 Postopek zaposlovanja za ključna delovna mesta se je začel v zadnjem četrtletju leta 2016.
172 12 mest v postopku zaposlovanja
12 Ocena iz marca 2017
251

Vir: zapisnik 11. sestanka usmerjevalnega odbora za dogovor o skupnem financiranju za podporo zaposlovanja
osebja Komisije Afriške unije, ki dela na področju mirovnega in varnostnega programa, iz aprila 2017, in pregled
osebja oddelka za mir in varnost iz julija 2016

40. V oddelku za mir in varnost je zaposlenih malo strokovnih delavcev, ki se ukvarjajo s
temeljnimi mirovnimi in varnostnimi vprašanji afriške celine. Na sliki 6 so predstavljene vrste
osebja in način njihovega financiranja v letu 2016. Glavna naloga zaposlenih je izpolnjevanje
širokega strateškega načrta Afriške strukture za mir in varnost za obdobje 2016–2020, tj.
dokumenta, v katerem je določenih pet strateških prioritet, 32 posebnih ciljev in
116 izložkov. Toda zaradi nezadostnih virov in zaposlovanja osebja za kratek čas
(odstavek 57) je to težka naloga.

44

Dogovori o skupnem financiranju so mehanizmi za okrepljeno podporo donatorjev, v okviru
katerega lahko zainteresirani partnerji na skupen, predvidljiv in pregleden način prispevajo k
plačilu dogovorjenih stroškov. Donatorji, ki so v okviru dogovora o skupnem financiranju
prispevali za kritje plač osebja iz oddelka za mir in varnost Komisije Afriške unije v obdobju
2015–2016, so bili EU, Združeno kraljestvo, Švedska, Norveška, Nemčija in Nizozemska.

45

Za zagotovitev učinkovite porabe sredstev Komisija Afriške unije in njeni partnerji na sestankih
usmerjevalnega odbora, ki poteka dvakrat letno, redno razpravljajo o delovnih mestih, ki naj bi
se financirala v okviru tega dogovora.
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Slika 6 – Viri financiranja za delovna mesta v oddelku za mir in varnost Komisije Afriške
unije
Razporeditev osebja po uradih/enotah
Urad komisarja
Urad direktorja, vključno z uradi Afriške unije za zvezo za regionalne ekonomske skupnosti / regionalne mehanizme

Oddelek za preprečevanje konfliktov in zgodnje opozarjanje
Oddelek za krizno upravljanje in obnovo po konfliktih

Oddelek za mirovne operacije
Oddelek za obrambo in varnost

Sekretariat mirovnega in varnostnega sveta
Ekipa za vodenje projektov
Oddelek za financiranje miru in varnosti
Drugo (register, kadrovske zadeve, notranja revizija itd.)
Skupaj

Dogovor o skupnem financiranju
Redni proračun Afriške unije
Skupaj
splošne storitve
strokovne storitve splošne storitve strokovne storitve
2
2
1
2
7
9
10
3
1
23
6
15
7
6
34
4
8
1
18
31
3
32
6
12
53
2
6
1
3
12
2
6
1
2
11
2
9
1
2
14
10
14
–
–
24
20
10
Ni relevantno – medresorsko
60
112
21
46
239

Vir: zapisnik 11. sestanka usmerjevalnega odbora za dogovor o skupnem financiranju za podporo zaposlovanja
osebja Komisije Afriške unije, ki dela na področju mirovnega in varnostnega programa, iz aprila 2017, in pregled
osebja oddelka za mir in varnost iz julija 2016

41. EU in drugi donatorji skupaj usmerjajo sredstva tudi prek Komisije Afriške unije in z njimi
podpirajo mrežo uradov Afriške unije za zvezo, ki delujejo v 14 afriških državah, ki so še ali so
bile vpletene v konflikte. Letni prispevek EU k financiranju uradov Afriške unije za zvezo
znaša približno 3,5 milijona EUR (približno 25 % letnega proračuna). Mreža ima približno 200
zaposlenih, pri čemer je delež podpore za operativno osebje visok (približno 70: 30). Mirovni
in varnostni svet določa naloge uradov za zvezo, ki segajo od spremljanja nastajajočih kriz,
preventivne diplomacije in kriznega upravljanja do obnove po konfliktih. Uradi zastopajo
Afriško unijo na terenu in imajo predvsem politično vlogo.46
42. V nedavni oceni 47, ki jo je financirala EU, je bila poudarjena konstruktivna in bistvena
vloga uradov za zvezo v kriznih razmerah v Maliju, Srednjeafriški republiki, Sudanu, Južnem
Sudanu, na Komorih, v Gvineji Bissau in na Madagaskarju. Obenem je bilo navedeno, da je
zaradi premajhnih finančnih sredstev in kadrovskih težav prišlo do neučinkovitosti pri
delovanju. Ugotovljeno je bilo tudi, da je bil učinek uradov za zvezo mešan, vendar je njihovo
delo primerno prispevalo k miru in varnosti. Podobno je bilo v nedavnem poročilu Svetovne

46

Vloga in dejavnosti so opisane v projektni dokumentaciji za urade Afriške unije za zvezo, ki
spadajo v okvir dogovora o skupnem financiranju, in v skupnih opisnih poročilih Komisije Afriške
unije.

47

Vmesna ocena, Sustaining and strengthening African Union’s Liaison Offices in post-conflict
countries, Afriška unija, januar 2017.
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mirovne fundacije ugotovljeno, da so uradi za zvezo pomembni in jih je treba tudi v
prihodnje spodbujati. 48
Skupina modrih
43. S protokolom mirovnega in varnostnega sveta je bila ustanovljena skupina modrih kot
svetovalni organ, sestavljen iz petih spoštovanih afriških osebnosti. Njena naloga je, da si
prizadeva za preprečevanje konfliktov, na primer z organizacijo delavnic in srečanj na visoki
ravni. Njena vloga je bila razširjena tudi na misije pred volitvami in mediacijo. 49 Kljub vse
večji delovni obremenitvi skupine se njeni viri niso povečali. Tako ima na primer sekretariat
te skupine le enega političnega analitika, katerega plačo financira EU v okviru dogovora o
skupnem financiranju. Poleg tega ima skupina težave pri usklajevanju z mirovnim in
varnostnim svetom ter drugimi organi, ki delujejo na področju preprečevanja in reševanja
konfliktov.
Celinski sistem zgodnjega opozarjanja
44. Celinski sistem zgodnjega opozarjanja je sistem za zbiranje in analizo podatkov,
namenjenih predvidevanju in preprečevanju konfliktov. EU je prispevala tehnično in finančno
podporo za njegovo vzpostavitev, še naprej pa financira tudi operativne stroške v okviru
dogovora o skupnem financiranju za plače in pogodb programa podpore za Afriško strukturo
za mir in varnost (Priloga IV).
45. V poročilu o učinku Afriške strukture za mir in varnost za leto 2015 je bilo ugotovljeno, da
je celinski sistem zgodnjega opozarjanja tehnično funkcionalen ter da je bil dosežen znaten

48

Svetovna mirovna fundacija, African Politics, African Peace, 2016.

49

Na primer, glede na končno poročilo o pogodbi za plače II v okviru dogovora o skupnem
financiranju (za obdobje od 1.4.2013 do 1.7.2015) je skupina modrih opravila devet misij v
državah, ki so se pripravljale na volitve, ter šest mediacij, preventivnih mediacij in posredovanj.
Eden od članov skupine je opravil misije zaradi posredovanja v Demokratični republiki Kongo v
letih 2015 in 2016.

27

napredek pri sodelovanju med podregionalnimi organizacijami in Afriško unijo na področju
zgodnjega opozarjanja. 50 Vendar pa nekateri dejavniki omejujejo uspešnost sistema.
(a) V strateškem načrtu Afriške strukture za mir in varnost je poudarjeno, da je treba
obravnavati različne ravni funkcionalnosti regionalnih sistemov zgodnjega opozarjanja ter
izboljšati povezave med osrednjimi, regionalnimi in nacionalnimi sistemi. 51
(b) Mirovni in varnostni svet je poudaril, da še vedno obstaja vrzel med zgodnjim
opozarjanjem in zgodnjim odzivanjem 52, ter ugotovil, da države članice Afriške unije
pogosto ne upoštevajo zgodnjih opozorilnih znakov za prihodnje krize, s čimer
spodkopavajo zmogljivost sveta za preprečevanje konfliktov, kar pogosto vodi v
konflikte.53
Afriške sile v pripravljenosti
46. Afriške sile v pripravljenosti so večdisciplinarne rezervne sile za hitro napotitev na krizna
območja v okviru Skupščine Afriške unije ter mirovnega in varnostnega sveta. Vključujejo
vojaške, policijske in civilne enote. 54 S podporo EU se je financiralo izboljšanje zmogljivosti
afriških sil v pripravljenosti in njihovih regionalnih komponent v okviru mirovne pomoči za
Afriko in regionalnih okvirnih programov. Podpora je zajemala stroške osebja in operativnih
dejavnosti (izboljšanje načrtovanja, logistika, razvoj politike ter krepitev policijske in civilne
komponente) ter javno naročilo za infrastrukturo IT (C3IS) (za seznam pogodb glej
Prilogo IV). EU je financirala tudi usposabljanje sil v pripravljenosti, vključno s podporo
terenskim vajam (program podpore AMANI AFRICA II).

50

APSA impact report, 2016, dela 2.1.1 in 2.1.4(b).

51

Strateški načrt Afriške strukture za mir in varnost za obdobje 2016–2020, str. 16.

52

Izjava za javnost s 601. sestanka mirovnega in varnostnega sveta (30. maj 2016),
www.peaceau.org/uploads/auc-601st-psc-meeting-on-early-warning-30-may-2016.pdf.

53

Sporočilo s 669. sestanka mirovnega in varnostnega sveta (21. marec 2017),
http://www.peaceau.org/uploads/669th-psc-com-ew-eng.pdf.

54

Člen 13 protokola o vzpostavitvi mirovnega in varnostnega sveta Afriške unije.
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47. Do časa revizije Afriška unija še ni napotila afriških sil v pripravljenosti. Deležniki, s
katerimi je Sodišče opravilo razgovore, so imeli pomisleke glede tega, koliko so te sile
operativne, in pri tem opozorili, da:
(a) poveljniški, nadzorni, komunikacijski in informacijski sistem afriških sil v pripravljenosti
še ni operativen (okvir 6);
(b) afriške sile v pripravljenosti zaradi logističnih omejitev, kot so nezadostne zmogljivosti
strateškega zračnega prevoza, nimajo zadostnih zmogljivosti za hitro napotitev enot;
(c) jezikovne in kulturne težave lahko zmanjšajo uspešnost napotitve teh sil po regijah.
Tveganja za trajnost rezultatov
48. Glavna tveganja za trajnost rezultatov, doseženih pri krepitvi zmogljivosti Afriške
strukture za mir in varnost, izhajajo iz šibke finančne, institucionalne in operativne
zmogljivosti Afriške unije in podregionalnih organizacij ter iz pomanjkanja politične
zavezanosti več držav članic Afriške unije (odstavek 34).
49. Načrtovane reforme, namenjene obravnavanju slabosti v institucionalnih okvirih Komisije
Afriške unije 55, Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav 56 in Gospodarske skupnosti
srednjeafriških držav 57, so doslej prinesle malo rezultatov. Komisija EU je spodbujala in

55

Decision on the Institutional Reform of the African Union, julij 2016, Ref. Assembly/AU/Dec.606
(XXVII), nato pe še Report on the Proposed Recommendations for the Institutional Reform of the
African Union, H.E. Paul Kagame (29. januar 2017).

56

V Gospodarski skupnosti zahodnoafriških držav so se institucionalne reforme začele leta 2013.
Skupnost je z mednarodnim podjetjem sklenila pogodbo za izvedbo notranje revizije institucije.
Na podlagi revizije, ki je trajala dve leti, so bile predložene tri možnosti za institucionalno
reformo, ki so bile predstavljene interno, EU ali drugim donatorjem pa niso bile posredovane
niti revizijske ugotovitve niti priporočila. V času revizije, ki jo je opravilo Sodišče, se Gospodarska
skupnost zahodnoafriških držav še ni formalno dogovorila za eno od možnih institucionalnih
reform. Zaradi notranje revizije institucije je prišlo do zamrznitve zaposlovanja, kar je privedlo
do pretirane centralizacije in ozkih grl, ki otežujejo številne obstoječe pobude in financiranje.

57

Za Gospodarsko skupnost srednjeafriških držav je bila kot del programa, financiranega v okviru
regionalnega okvirnega programa Evropskega razvojnega sklada, predvidena reforma temeljnih
besedil Mirovnega in varnostnega sveta v Srednjeafriški republiki, kar pa zaradi pomanjkanja
politične volje med državami članicami Gospodarske skupnosti srednjeafriških držav ni dalo
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zagotavljala finančno podporo za tovrstne pobude: na primer, institucionalna reforma
Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav trenutno prejema podporo v okviru podpore
EU za projekt reform upravljanja javnih financ, institucionalne reforme Gospodarske
skupnosti srednjeafriških držav pa so vključene v del mirovnega in podpornega projekta v
okviru Evropskega razvojnega sklada.
50. Da bi se odpravile institucionalne in operativne slabosti Komisije Afriške unije in
podregionalnih organizacij, je bila tehnična pomoč, ki jo je financirala EU, pogosto
osredotočeno na splošno upravljanje, ki je oblika pomoči, ki ima omejen dolgoročni učinek
na razvoj Afriške strukture za mir in varnost. Strokovnjaki za tehnično pomoč so pogosto
delovali kot vodje projektov, ki zagotavljajo kratkoročno rešitev za notranje slabosti v
izvajalskih organizacijah. Stroški so bili pogosto precejšnji: na primer, znesek nepovratnih
sredstev za mir, varnost in stabilnost v okviru Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav,
ki jih je zagotovila EU, je znašal 6,7 milijona EUR, stroški tehnične pomoči za izvrševanje
nepovratnih sredstev pa nadaljnjih 4,9 milijona EUR, kar je 73 % prvotnega zneska
nepovratnih sredstev.
Na izvrševanje podpore EU so vplivali zamude, nedosledna uporaba instrumentov
financiranja in nezadostne informacije o doseženih rezultatih
51. V tem delu je preučeno, ali je Komisija podporo EU za Afriško strukturo za mir in varnost
zagotovila na pravočasen, predvidljiv in usklajen način ter ali so bile pogodbe, ki jih je
revidiralo Sodišče, izvedene skladno z načrti. Sodišče ocenjuje mehanizme za spremljanje in
poročanje, ki jih je vzpostavila Komisija, ter skuša odgovoriti na vprašanje, ali so bile s temi
mehanizmi zagotovljene ustrezne informacije o doseženih rezultatih.
Zamude pri sklepanju pogodb in retroaktivno financiranje so ovirali izvajanje načrtovanih
dejavnosti
52. Upravičenci pogodb, ki jih je revidiralo Sodišče, so bili Afriška unija in podregionalne
organizacije. Cilj pomoči je bil financirati in usposobiti osebje za izvajanje kompleksnih

nobenih rezultatov. Dejavnost je ponovno načrtovana, in sicer v okviru sedanjega programa
Evropskega razvojnega sklada.
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mirovnih in varnostnih nalog ter zagotoviti, da se dejavnosti izvajajo na usklajen način po
vsej celini. S pogodbami, naštetimi v Prilogi IV, se je skušalo:
(a) okrepiti kadrovske zmogljivosti Komisije Afriške unije in podregionalnih organizacij
(regionalnih gospodarskih skupnosti in regionalnih mehanizmov) za preprečevanje kriz v
Afriki in/ali odzivanje nanje;
(b) pomagati uradom Afriške unije za zvezo pri spremljanju izvajanja mirovnih sporazumov,
podpirati pripravo na volitve in njihovo spremljanje ter zastopati Afriško unijo na
sestankih z nacionalnimi organi in mednarodnimi organizacijami;
(c) vzpostaviti celinsko strukturo, ki bo omogočala, da Afriška unija hitro vzpostavi
zmogljivosti za strateško in operativno komuniciranje, poveljevanje in nadzor med
Afriško unijo v Adis Abebi, regionalno ravnjo in misijami na terenu;
(d) Komisiji Afriške unije in podregionalnim organizacijam zagotoviti strokovno znanje za
njihove mirovne in varnostne pobude;
(e) podpirati podregionalne organizacije pri krepitvi njihovih zmogljivosti in izvajanju
njihovih nalog preprečevanja in reševanja konfliktov.
53. Za dosego pričakovanih rezultatov institucionalne podpore sta bistveni pravočasnost in
predvidljivost. Ker pogodbe niso bile pravočasno sklenjene, je prišlo do zamud pri izvajanju.
To je tudi pomenilo, da financiranje dejavnosti ni bilo predvidljivo. Deset od 14 pogodb, ki jih
je revidiralo Sodišče, je bilo sklenjenih z zamudo iz enega od naslednjih razlogov ali njihove
kombinacije:
(a) Komisija Afriške unije in podregionalne organizacije so predloge za financiranje
predložile z zamudo ali pa so bili ti slabi;
(b) pogajanja o proračunih, dejavnostih in finančnem poslovodenju v zvezi s pogodbami so
bila zapletena;
(c) obstajale so tehnične težave z informacijskim sistemov Komisije EU.
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54. Poleg tega so se v okviru osmih od teh desetih pogodb dejavnosti financirale
retroaktivno. 58 Tri od njih so bile sklenjene le nekaj dni pred tem, ko naj bi bile financirane
dejavnosti zaključene. Sodišče je ugotovilo, da so zamude pri sklepanju pogodb v povezavi z
obstoječimi notranjimi slabostmi Afriške unije in podregionalnih organizacij negativno
vplivale na izvajanje dejavnosti šestih od 14 pogodb (Priloga IV). V okviru 5 je prikazan
negativni učinek zamud pri sklepanju pogodb in retroaktivnega financiranje pri dveh
programih podpore za Afriško strukturo za mir in varnost.
Okvir 5 – Retroaktivno financiranje programov podpore za Afriško strukturo za mir in varnost
EU v okviru programov podpore za Afriško strukturo za mir in varnost zagotavlja finančno podporo
Komisiji Afriške unije in podregionalnim organizacijam za delovanje Strukture. Sodišče je revidiralo
drugo in tretjo od teh pogodb v vrednosti 5 227 335 EUR oziroma 28 770 000 EUR.
Drugi program podpore za Afriško strukturo za mir in varnost je podpiral dejavnosti, kot je
dokončanje strateškega načrta Afriške strukture za mir in varnost za obdobje 2016–2020. Pogodba je
bila sklenjena z zamudo, kar pomeni, da številne načrtovane dejavnosti niso bile izvedene ali da jih je
bilo treba financirati iz drugih virov. Podregionalne organizacije so kljub zamudam pri prejemanju
sredstev ohranile večino osebja, ki se je financiralo v okviru te pogodbe. Kljub temu pa so bili nekateri
uslužbenci odpuščeni, kar je povzročilo izgubo dotlej ustvarjenih zmogljivosti. Zaradi tega je bilo
porabljenega samo 56 % proračuna pogodbe.
Tretja pogodba v okviru programa podpore za Afriško strukturo za mir in varnost je bila sklenjena
šele decembra 2016, čeprav je obdobje izvajanja zajemalo 36 mesecev od januarja 2016. Komisija
Afriške unije je sredstva iz pogodbe prenesla na podregionalne organizacije šele maja 2017, in sicer
zaradi njihovih zamud pri sklepanju pogodb. Pomanjkanje finančnih sredstev so v nekaterih primerih
reševali drugi donatorji, v drugih primerih pa so bile zaradi tega načrtovane dejavnosti odložene.

55. V okviru 6 je primer zamude pri nakupu informacijskega sistema za afriške sile v
pripravljenosti. V tem primeru so notranje slabosti Afriške unije še povečale zamude, do
katerih je prišlo zaradi zamude pri sklenitvi pogodbe.

58

Komisija lahko uporabi sredstva iz Evropskega razvojnega sklada za financiranje dejavnosti, ki so
že izvedene, „[d]a bi zagotovili hiter zagon projektov, se izognili prazninam med zaporednimi
projekti in preprečili zamude” – člen 19 Priloge IV k Sporazumu iz Cotonouja.
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Okvir 6 – Zamude pri vzpostavitvi poveljniškega, nadzornega, komunikacijskega in informacijskega
sistema (C3IS) afriških sil v pripravljenosti
EU je v okviru pogodbe za sistem C3IS podpirala razvoj afriških sil v pripravljenosti in upravljanje
mirovnih operacij, ki jih je vodila Afrika. Sistem C3IS je bil ključna prioriteta strateškega načrta Afriške
strukture za mir in varnost za obdobje 2011–2013. Zasnovan je bil tako, da je Afriški uniji omogočal
hitro vzpostavitev strateške in operativne komunikacije. Tako je na primer lahko Afriška unija v Adis
Abebi izdajala povelja ter pripravljala poročila in zemljevide za upravljanje operacij na kraju samem.
Afriška unija je februarja 2013 dokončala predlog financiranja in februarja 2014 podpisala sporazum
za podporo EU v vrednosti 12,5 milijona EUR. EU je retroaktivno financirala pripravljalne dejavnosti
Komisije Afriške unije od marca 2013 in prenesla upravljanja kompleksnega postopka javnega
naročanja na Komisijo Afriške unije zaradi spodbujanja občutka lastništva Afriške unije nad sistemom.
Vendar pa je to povzročilo velike zamude v postopku javnega naročanja, ki je v času revizije Sodišča še
potekal. EU je obdobje izvajanja pogodbe podaljšala s 24 prvotno načrtovanih mesecev na 67 mesecev.
Ta zamuda je negativno vplivala na druge načrtovane dejavnosti. Na primer, ena glavnih komponent
urjenja afriških sil v pripravljenosti (AMANI Afrika II, ki ga podpira tudi EU) je bila opuščena.

Instrumenti financiranja se niso vedno dosledno uporabljali
56. Niti Evropska komisija niti Evropska služba za zunanje delovanje nista analizirali
primerjalnih prednosti vseh instrumentov, ki so jima bili na voljo na področju miru in varnosti
(odstavek 9). Sodišče je ugotovilo, da se instrumenti niso vedno dosledno uporabljali.
Mirovna pomoč za Afriko je primerna za financiranje kratkoročnih potreb, saj njeni cikli
financiranja trajajo dve do tri leta, medtem ko so regionalni okvirni programi s svojimi
sedemletnimi cikli financiranja primernejši za financiranje dolgoročnih potreb.
57. Sodišče je odkrilo primere, v katerih so se pogodbe v okviru mirovne pomoči v Afriki
uporabljale za financiranje delovnih mest za dolgoročno zaposlitev, na primer iz pogodb za
plače v okviru dogovora o skupnem financiranju (odstavek 39). V tem primeru je uporaba
obnavljajočih se eno- do dvoletnih pogodb oslabila upravljanje človeških virov, kar je
obenem pomenilo, da so pogajanja o številu in vrstah delovnih mest potekala skoraj vsako
leto. To je prispevalo k zamudam pri sklepanju pogodb (odstavek 53) in k negotovosti
zaposlitve, kar povzroča izgubo izkušenega osebja. V drugih primerih so se regionalni okvirni
programi uporabljali za obravnavanje kratkoročnih potreb, za katere so manj primerni.

33

58. Evropska komisija in Evropska služba za zunanje delovanje nista vzpostavili okvira za
usklajevanje, ki bi zajemal vse njune instrumente na področju miru in varnosti. Vendar pa sta
od leta 2015 sprejeli ukrepe za uspešnejše dopolnjevanje mirovne pomoči za Afriko in
regionalnih okvirnih programov, in sicer:
(a) sta razjasnili financiranje delovnih mest v podregionalnih organizacijah. Odločili sta se,
da se stroški nevojaškega osebja regionalnih organizacij, ki jih podpira EU, prenesejo z
mirovne pomoči za Afriko na regionalne okvirne programe. Vendar pa je bila ta
odločitev sprejeta po sprejetju regionalnih okvirnih programov, zaradi česar je bila težje
izvedljiva. Na koncu je bil prenos odložen na januar 2018;
(b) sta regionalne delegacije EU vključili v pregled regionalnih delovnih načrtov programa
podpore za Afriško strukturo za mir in varnost, ki se financirajo v okviru mirovne pomoči
za Afriko, za zagotovitev, da ti dopolnjujejo programe, ki jih financirajo regionalni okvirni
programi;
(c) sta od leta 2017 naprej v usmerjevalni odbor za program podpore za Afriško strukturo
za mir in varnost vključili tudi delegacije EU.
Mehanizmi za spremljanje in poročanje so bili sicer vzpostavljeni, vendar niso zagotavljali
zadostnih informacij o rezultatih
59. Komisija je za vse pogodbe, ki jih je Sodišče revidiralo, vzpostavila mehanizme za
spremljanje in poročanje. Ti so vključevali redno predložitev opisnega in finančnega poročila
(večinoma na pol leta), redne sestanke usmerjevalnega odbora in neodvisne zunanje revizije
odhodkov. V praksi so na mehanizme Komisije za nadzor vplivale slabosti, poleg tega pa ti
mehanizmi niso zagotavljali zadostnih informacij o rezultatih. Sodišče je v pogodbah, ki jih je
revidiralo, odkrilo naslednje primere:
(a) načrtovani izložki v šestih od 14 pogodb niso bili ne specifični ne merljivi. Na primer,
službe ali instrumenti, ki so prejeli podporo, naj bi „okrepili svoje zmogljivosti”, „okrepili
svojo vlogo” ali postali „popolnoma operativni”. V nekaterih od teh primerov dejavnosti
niso bile neposredno povezane z izložki;
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(b) nekateri kazalniki, pripravljeni za 12 od teh pogodb, so zgolj navajali vložke in
dejavnosti, namesto da bi bili določeni izložki za to, kar bi bilo treba doseči, zato so bili
za spremljanje le delno uporabni. V drugih primerih izhodiščne in ciljne vrednosti,
potrebne za merjenje napredka, niso bile navedene;
(c) v treh primerih so bile pogodbe podpisane v zadnjih dneh njihovega obdobja izvajanja,
kar je pomenilo, da so bile določbe o spremljanju zaradi retroaktivnega financiranja v
praksi nerelevantne;
(d) poročila, ki so jih pripravile Afriška unija in podregionalne organizacije, so bila pogosto
predložena z zamudo. Za šest pogodb ta poročila niso vsebovala dovolj podrobnosti o
pogodbenih izložkih in kazalnikih.
60. Osebje EU, s katerim je Sodišče opravilo razgovore, je imelo na splošno dober pregled
nad izvajanjem pogodb, čeprav to vedenje ni bilo vedno vključeno v poročila. Za revidirane
pogodbe Komisija EU še ni izvedla nobenih misij v zvezi s sistemom v rezultate usmerjenega
spremljanja. 59 Zunanja ocena je bila izvedena le v zvezi z eno pogodbo. To je pomenilo, da
informacije o rezultatih, ki jih predložijo Afriška unija in podregionalne organizacije in so le
delno razpoložljive, niso bile nadomeščene z informacijami iz drugih virov.
SKLEPI IN PRIPOROČILA
61. Države članice Afriške unije so ustanovile Afriško strukturo za mir in varnost kot
strukturiran dolgoročen odziv na področju miru in varnosti na afriški celini. V njenem okviru
imajo Afriška unija in pooblaščene podregionalne organizacije dostop do orodij, ki jim
pomagajo pri preprečevanju, upravljanju in reševanju konfliktov. EU je podporo za Afriško
strukturo za mir in varnost zagotovila iz Evropskega razvojnega sklada. Sodišče je revidiralo
podporo EU v obdobju treh let (2014–2016) in ugotovilo, da je imela majhen učinek in da jo
je treba preusmeriti.

59

Sistem v rezultate usmerjenega spremljanja je sistem Evropske komisije za zunanje spremljanje
z velikim poudarkom na rezultatih. Izbrane projekte, ki jih financira EU, ocenjujejo zunanji
strokovnjaki v skladu z merili DAC, ki so: relevantnost, učinkovitost, uspešnost in trajnost. Glej
https://ec.europa.eu/europeaid/results-oriented-monitoring_en.
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62. EU ni določila jasnih prioritet za svojo podporo, njena strategija pa ni imela dolgoročne
vizije za razvoj podpore. Na primer, v revidiranem obdobju se EU ni dovolj osredotočala na
prehod z izplačil plač k usmerjenosti v krepitev zmogljivosti za zagotovitev dolgoročne
uspešnosti podpore EU. Zaradi primanjkljaja prispevkov držav članic Afriške unije v proračun
Afriške unije in Mirovni sklad je postala Afriška struktura za mir in varnost močno odvisna od
podpore donatorjev, vključno z EU. EU je podpirala načrte Afriške unije za zagotovitev
finančne neodvisnosti Afriške strukture za mir in varnost, ki je bila uradno potrjena s
sklepom Afriške unije iz leta 2016, toda njeno izvajanje je bilo še vedno v začetni fazi
(odstavki 16 do 30).
63. Sodišče je ugotovilo, da približno polovica pogodb, ki jih je financirala EU, v času revizije
večinoma ali delno ni dosegla pričakovanih rezultatov. EU je podpirala reforme za izboljšanje
finančnih, operativnih in institucionalnih zmogljivosti Afriške unije in podregionalnih
organizacij, toda te reforme so doslej prinesle bolj malo rezultatov. Zmogljivosti komponent
Afriške strukture za mir in varnost so se med seboj precej razlikovale, dodatne težave pa so
povzročali tudi pomanjkanje politične zavezanosti in omejena sredstva (odstavki 32 do 50).
Priporočilo 1
Spodbujanje občutka lastništva Afriške unije za Afriško strukturo za mir in varnost ter preusmeritev
podpore EU

Evropska služba za zunanje delovanje in Komisija naj skupaj razvijeta jasno, dolgoročno vizijo
podpore EU za Afriško strukturo za mir in varnost, da se:
• postopno zmanjša in v končni fazi ukine podpora EU za kritje osnovnih operativnih stroškov
Afriške strukture za mir in varnost v korist dobro ciljno usmerjenih programov za krepitev
zmogljivosti ter
• podpora za krepitev zmogljivosti Afriške strukture za mir in varnost poveže z izboljšavami v
načinu delovanja Afriške unije in podregionalnih organizacij,
ter natančno spremljata izvajanje zavez Afriške unije za dosego finančne neodvisnosti.
Časovni okvir: do konca leta 2020.
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64. Sodišče je revidiralo vseh 14 pogodb, sklenjenih med letoma 2014 in 2016, v okviru
katerih je EU podpirala Afriško strukturo za mir in varnost. Ugotovilo je, da se te niso vedno
učinkovito upravljale. Deset pogodb je bilo sklenjenih z zamudo, kar pomeni, da sredstva
niso bila pravočasno na voljo in da njihova razpoložljivost ni bila predvidljiva. To je povzročilo
izgubo nekaterih izkušenih uslužbencev in zamude pri izvajanju dejavnosti Afriške strukture
za mir in varnost (odstavki 52 do 55). Sodišče je ugotovilo tudi, da so bili mehanizmi za
spremljanje sicer vzpostavljeni, vendar pa niso dobro delovali, na primer kadar so se
pogodbe financirale retroaktivno. Poročanje je bilo nepopolno in ni zagotavljalo zadostnih
informacij o rezultatih. V revidiranem obdobju se instrumenti financiranja niso vedno
dosledno uporabljali. Sodišče je v zvezi s tem opazilo nekaj izboljšav po letu 2015
(odstavki 56 do 60).
Priporočilo 2
Posredovanja naj bodo dosledno usmerjena v rezultate

Komisija naj:
• še bolj zmanjša zamude pri sklepanju pogodb in naj se izogiba uporabi retroaktivnega
financiranja,
• spremljanje pogodb in poročanje zasnuje na specifičnih in merljivih rezultatih s kazalniki, ki
omogočajo merjenje doseženega napredka,
• poveča obseg v rezultate usmerjenega spremljanja v okviru programov Afriške strukture za
mir in varnost za krepitev zmogljivosti ter jih pogosteje ocenjuje,
• opravi primerjalno analizo razpoložljivih instrumentov financiranja na področju miru in
varnosti ter jih dosledno uporablja.
Časovni okvir: do konca leta 2019.
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To poročilo je sprejel senat III, ki ga vodi članica Evropskega Računskega sodišča Bettina
JAKOBSEN, v Luxembourgu na zasedanju 26. junija 2018.
Za Evropsko računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE
Predsednik
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PRILOGA I

RAZČLENITEV FINANČNIH SREDSTEV EU, ZAGOTOVLJENIH POSAMEZNIM ORGANIZACIJAM, KI SO PREJELE PODPORO
(v EUR)

Podprta organizacija / pogodba

Afriška unija

C3IS

uradi za zvezo
oddelek za mir in varnost

Pogodba za
storitve v
okviru
mirovne
pomoči za
Afriko

12 500 000

CEN-SAD
COMESA
EAC
EASFSEC
ECCAS
ECOWAS
IGAD
NARC
SADC
Horizontalno/nedodeljeno

Skupaj

12 500 000

Uradi Afriške Uradi Afriške
Program
Program
Uradi Afriške
unije za
unije za
Plače II v
Plače III v podpore II podpore III
unije za zvezo II
Projekt
zvezo IV v
zvezo III v
v okviru
v okviru
okviru
okviru
v okviru
osebnega
okviru
okviru
Afriške
Afriške
dogovora o
dogovora o
dogovora o
orožja
dogovora o dogovora o
strukture strukture za
skupnem
skupnem
skupnem
ECOWAS-EU
skupnem
skupnem
mir in
financiranju
financiranju za mir in
financiranju
financiranju financiranju
varnost
varnost

10 000 000

3 235 400
3 235 400

10 000 000

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi revidiranih pogodb

6 000 000

6 000 000

3 000 000

3 000 000

7 000 000

7 000 000

5 000 000 1 384 238
–
595 562
337 564
525 379
465 795
617 014
279 152
511 218
509 413
2 000
5 000 000 5 227 335

4 455 516
–
3 019 999
2 833 320
3 383 092
3 428 102
3 550 000
1 700 000
1 899 971
4 500 000
0
28 770 000

Tehnična
pomoč
ECOWAS
(pomoč pri
izvajanju)

Nepovratna Nepovratna
ECCAS –
sredstva I v sredstva II v
Ocena
okviru
okviru
stroškov za
ECOWAS
ECOWAS program št. 4

5 560 000

4 896 500

6 724 594

2 757 182

5 560 000

4 896 500

6 724 594

2 757 182

Skupaj

16 000 000
33 339 754
0
3 615 561
3 170 884
3 908 471
1 865 674 5 759 571
24 105 291
1 979 152
2 411 189
5 009 413
3 237 400
1 865 674 102 536 686

1
PRILOGA II

POSTOPKI ODLOČANJA V OKVIRU MIROVNE POMOČI ZA AFRIKO

Postopki odločanja v okviru mirovne
pomoči za Afriko
Vloga, ki jo pošlje Afriška unija ali podregionalna organizacija (regionalna
gospodarska skupnost / regionalni mehanizem) in potrdi Afriška unija

Standardni postopek (mirovna
operacija, Afriška struktura za
mir in varnost)
1.
2.
3.

ESZD in Komisija pripravita skupni
informativni dopis, ki se predloži ustreznim
delovnim skupinam Sveta (npr. COAFR).
Politični in varnostni odbor Sveta EU odobri
vlogo.
Notranji postopek odločanja Komisije z
Odločbo Komisije (DEC) v primeru nove
mirovne operacije.

Mehanizem za zgodnje
odzivanje*
(ERM)
1.
2.

ESZD in Komisija ocenita vlogo in se skupaj
odločita o ustreznosti financiranja vloge.
Obvestijo se politični in varnostni odbor
ter ustrezne delovne skupine Sveta.
* za obdobje do 12 mesecev za posredovanja, ki zaradi
svoje narave zahtevajo takojšnjo podporo

-> 2 tedna

-> 2–3 mesece
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi akcijskega programa za mirovno pomoč za Afriko za
obdobje 2014–2016, Dodatek 1

1
PRILOGA III

SEZNAM REVIDIRANIH POGODB S STRATEŠKIMI PRIORITETAMI
Pogodbe
Program

Številka
pogodbe

Ime pogodbe

325231 C3IS za mirovne operacije, ki jih vodi Afrika
Akcijski
program v
okviru
mirovne
pomoči za
Afriko
2011–2013

Akcijski
program v
okviru
mirovne
pomoči za
Afriko
2014–2016

Regionalni
okvirni
program
za zahodno
Afriko

Regionalni
okvirni
program za
osrednjo
Afriko

Pogodba za storitve v okviru mirovne pomoči za
336871 Afriko
327360 Plače II v okviru dogovora o skupnem financiranju
Uradi Afriške unije za zvezo II v okviru dogovora o
327370 skupnem financiranju

Podprta
organizacija

Pogodbeni
znesek
(v EUR)

Izplačano*
(v EUR)
10 534 027

Izplačano*
(v %)

Afriška unija
Afriška unija
in regionalne
gospodarske
skupnosti /
regionalni
mehanizmi

12 500 000

84%

3 235 400

1 976 133

61%

Afriška unija

10 000 000

9 000 000

90%

Afriška unija

6 000 000

5 500 000

92%

Uradi Afriške unije za zvezo III v okviru dogovora o
371416 skupnem financiranju

Afriška unija

3 000 000

2 400 000

80%

Uradi Afriške unije za zvezo IV v okviru dogovora o
375189 skupnem financiranju

Afriška unija

7 000 000

3 171 431

45%

5 000 000

4 000 000

80%

Program podpore za Afriško strukturo za mir in
380897 varnost III

Afriška unija
Afriška unija
in regionalne
gospodarske
skupnosti /
regionalni
mehanizmi
Afriška unija
in regionalne
gospodarske
skupnosti /
regionalni
mehanizmi

28 770 000

7 674 227

27%

345376 Projekt osebnega orožja ECOWAS-EU

ECOWAS

5 560 000

4 185 614

75%

ECOWAS

4 896 500

1 780 903

36%

ECOWAS

6 724 594

2 662 174

40%

373209 Plače III v okviru dogovora o skupnem financiranju

Vmesni program podpore za Afriško strukturo za
366481 mir in varnost II

Tehnična pomoč za izvajanje podpore EU za
regionalni mandat ECOWAS za mir, varnost in
355873 stabilnost
Nepovratna sredstva ECOWAS – Krepitev miru,
368246 varnosti in stabilnosti v zahodni Afriki
Nepovratna sredstva ECOWAS – Krepitev miru,
380850 varnosti in stabilnosti v zahodni Afriki II

ECOWAS

ECCAS – Ocena stroškov za program št. 4 (izvajanje
ECCAS
359795 in zaključitev)

Skupaj
* Znesek, plačan na dan 30. 6. 2017.

5 227 335

4 181 868

Strateške prioritete Afriške strukture za mir in varnost
Preprečevanje konfliktov
Krizno upravljanje /
Strateška
(vključno z zgodnjim
upravljanje konfliktov
Obnova po konfliktih
varnostna
opozarjanjem in preventivno
– afriške sile v
in vzpostavljanje miru
vprašanja
diplomacijo)
pripravljenosti
X

Usklajevanje in
partnerstva

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

80%

2 757 182

1 313 599

48%

1 865 674

789 007

42%

102 536 686

59 168 983

58%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

12

9

X

X

10

11

1
PRILOGA IV

PREGLED OCEN POGODB, KI JIH JE OPRAVILO EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE
Ustreznost zasnove

Program

Številka
pogodbe

Ime pogodbe

325231 C3IS za mirovne operacije, ki jih vodi Afrika
Akcijski
program v
okviru
mirovne
pomoči za
Afriko
2011–2013

336871
327360

327370

371416
Akcijski
program v
okviru
mirovne
pomoči za
Afriko
2014–2016

375189
373209

Regionalni
okvirni
program za
osrednjo
Afriko
Legenda barv:

Vzpostaviti celinsko strukturo, ki bo omogočala, da Afriška unija hitro vzpostavi zmogljivosti za strateško in operativno
komuniciranje, poveljevanje in nadzor med Afriško unijo v Adis Abebi, regionalno ravnjo in misijami na terenu. Sistem C3IS je
ključni dejavnik, ki omogoča izvedbo vaje AMANI AFRIKA II, delovanje mirovne pomoči za Afriko in upravljanje mirovnih operacij,
ki jih vodi Afrika.

Komisiji Afriške unije in regionalnim gospodarskim skupnostim / regionalnim mehanizmom zagotoviti kakovostno in pravočasno
zunanjo strokovno pomoč pri izvajanje programov, povezanih z akcijskim načrtom za partnerstvo za mir in varnost. Poseben
poudarek bo na razvoju Afriške strukture za mir in varnost v okviru posameznih dolgoročnih nalog in kratkoročne tehnične pomoči
Pogodba za storitve v okviru mirovne pomoči za v okviru najrazličnejših dejavnostih preprečevanja/reševanja kriz in po krizah. Tehnična pomoč bi se po potrebi lahko dodelila tudi
za krepitev skladnosti med mirovno pomočjo za Afriko in regionalnimi okvirnimi programi na področju miru in varnosti.
Afriko
Zagotoviti, da bo oddelek za mir in varnost Komisije Afriške unije še naprej gonilna sila agende Afriške unije za mir in varnost na
Plače II v okviru dogovora o skupnem
financiranju
celini, in sicer v okviru okrepljenih zmogljivosti in organizacijo skladno z njegovimi cilji.
Uradi Afriške unije za zvezo so nestalne strukture Afriške unije, prisotne v večini regij, pomembnih za mir in varnost, v Afriki.
Njihova vloga je podpirati mirovni in varnostni svet in Komisijo Afriške unije ter sodelovati pri mehanizmih nadaljnjega
Uradi Afriške unije za zvezo II v okviru dogovora spremljanja, zagotovljenih z mirovnimi sporazumi, in podpirati njihovo izvajanje. Program je dejavnost z več donatorji, ki
o skupnem financiranju
prevzamejo odgovornost za stroške osebja in operativne stroške uradov Afriške unije za zvezo.
Uradi Afriške unije za zvezo so nestalne strukture Afriške unije, prisotne v večini regij, pomembnih za mir in varnost, v Afriki.
Njihova vloga je podpirati mirovni in varnostni svet Komisije Afriške unije ter sodelovati pri mehanizmih nadaljnjega spremljanja,
Uradi Afriške unije za zvezo III v okviru
zagotovljenih z mirovnimi sporazumi, in podpirati njihovo izvajanje. Program je dejavnost z več donatorji, ki prevzamejo
dogovora o skupnem financiranju
odgovornost za stroške osebja in operativne stroške uradov Afriške unije za zvezo.
Uradi Afriške unije za zvezo so nestalne strukture Afriške unije, prisotne v večini regij, pomembnih za mir in varnost, v Afriki.
Njihova vloga je podpirati mirovni in varnostni svet Komisije Afriške unije, sodelovati pri nadaljnjem spremljanju mehanizmov, ki
Uradi Afriške unije za zvezo IV v okviru
jih zagotavljajo mirovni sporazumi, in podpirati njihovo izvajanje. Program je dejavnost z več donatorji, ki prevzamejo
dogovora o skupnem financiranju
odgovornost za stroške osebja in operativne stroške uradov Afriške unije za zvezo.
Plače III v okviru dogovora o skupnem
Zagotoviti, da bo oddelek za mir in varnost Komisije Afriške unije še naprej gonilna sila agende Afriške unije za mir in varnost na
financiranju
celini, in sicer v okviru okrepljenih zmogljivosti in organizacijo skladno z njegovimi cilji.

345376 Projekt osebnega orožja ECOWAS-EU

Cilj posredovanja je okrepiti zmogljivosti in učinkovitost Komisije Afriške unije, regionalnih gospodarskih skupnosti in regionalnih
mehanizmov za preprečevanje kriz v Afriki in/ali odzivanje nanje. Ukrepanje je bilo osredotočeno na dejavnosti, potrebne za
omogočanje, da Komisija Afriške unije in regionalne gospodarske skupnosti / regionalni mehanizmi ohranijo svoje dejavnosti ter
zaključijo in politično podprejo ključne strategije za mir in varnost v Afriki, kot je časovni načrt Afriške strukture za mir in varnost.
Prispevati k dosegi miru in varnosti v Afriki ter tako zagotoviti potrebne pogoje in predpogoje za razvoj, skladno s ciljem Afriške
unije, da „orožje do leta 2020 utihne“.
Zmanjšati učinke konfliktov in nasilja, in sicer z institucionaliziranim in usklajenim preprečevanjem in upravljanjem ter
vzpostavitvijo strukture za mir za odporne skupnosti.

Tehnična pomoč za izvajanje podpore EU za
regionalni mandat ECOWAS za mir, varnost in
355873 stabilnost

Zagotoviti ekipo za tehnično pomoč (dolgoročno in kratkoročno strokovno znanje), ki bo imela svetovalno vlogo ter upravljala in
nadzirala projekt EU ECOWAS za mir, varnost in stabilnost.

Vmesni program podpore za Afriško strukturo
366481 za mir in varnost II
Program podpore za Afriško strukturo za mir in
380897 varnost III

Regionalni
okvirni
program
za zahodno
Afriko

Cilj pogodbe

Nepovratna sredstva ECOWAS – Krepitev miru, Podpirati ECOWAS pri njeni trajnostnem izvrševanju njene naloge preprečevanja in reševanja konfliktov, zlasti pri prehodu z
metode odzivanja na metodo preprečevanja, in sicer s pridobivanjem večjih strateških, operativnih in upravljavskih zmogljivosti.
368246 varnosti in stabilnosti v zahodni Afriki
Z nepovratnimi sredstvi se financirajo trije projekti: 1. Upravljanje osebnega in lahkega orožja v Nigeriji (dokončanje projekta
osebnega orožja ECOWAS EU, večina proračuna), 2. Študijski obisk Lyona v okviru pobude za policijske informacijske sisteme za
Nepovratna sredstva ECOWAS – Krepitev miru, zahodno Afriko (WAPIS), 3. Krepitev operativnih zmogljivosti ECOWAS zaradi vključitve spola v strukturo za mir in varnost
ECOWAS.
380850 varnosti in stabilnosti v zahodni Afriki II

ECCAS – Ocena stroškov za program št. 4
359795 (izvajanje in zaključitev)

Ocena stroškov za program št. 4 je zadnji predračun za program podpore za mir in varnost PAPS II za ECCAS, namenjen nadaljnji
podpori ECCAS in njenih zmogljivosti na področju miru in varnosti.

Standardi so bili izpolnjeni v vseh pomembnih pogledih.
Nekateri standardi niso bili izpolnjeni.
Pomembna odstopanja od standardov.
Za oceno je prezgodaj ali zadostne informacije niso bile na voljo.

ustreznost za
Afriško
strukturo za mir
in varnost

drugi vidiki
zasnove (npr.
pridobljena
spoznanja, okvir
usklajevanja in
spremljanja)

Izvajanje in spremljanje

pravočasnost sklepa
pogodbe

izvajanje
dejavnosti

Rezultati in njihova trajnost

poročanje in
spremljanje

doseženi
rezultati

pomisleki glede
trajnosti

ODGOVORI KOMISIJE IN ESZD NA POSEBNO POROČILO EVROPSKEGA
RAČUNSKEGA SODIŠČA
„AFRIŠKA STRUKTURA ZA MIR IN VARNOST: POTREBA PO PREUSMERITVI
PODPORE EU“
POVZETEK
III. Podpora EU Afriški strukturi za mir in varnost (APSA) je tako v smislu zmogljivosti kot tudi
finančnega lastništva bistveno prispevala k razvoju te strukture, čeprav pričakovani rezultati niso
bili sistematično doseženi.
Prispevanje k plačam ali drugim operativnim stroškom samo po sebi ne predstavlja problema,
dokler je povezano z doseganjem rezultatov in je del širše strategije za podporo z jasno izhodno
strategijo.
IV. EU je določila posebne prednostne naloge za podporo Afriški strukturi za mir in varnost. EU še
posebej podpira afriške rešitve afriških mirovnih in varnostnih problemov za stabilizacijo Afrike.
To je glavni cilj podpore EU Afriški strukturi za mir in varnost (APSA). Prizadevanja so
dolgoročna in njihovih rezultatov ni mogoče takoj izmeriti.
Z operativnega vidika je cilj EU moč doseči z jasno opredeljeno strategijo: strateškim načrtom
Afriške strukture za mir in varnost za obdobje 2016–20201. Izvajanje tega načrta je neposredno
podprto s sklopom programov, zlasti v tekoči tretji fazi programa podpore za Afriško strukturo za
mir in varnost (v nadaljnjem besedilu: APSA III)2. Dejavnosti v okviru APSA III so podrobneje
opisane v letnih delovnih načrtih, ki omogočajo prednostno razporeditev podpore EU in primerjalno
analizo konkretnih rezultatov s konkretnimi cilji.
Da bi dosegla te rezultate, Komisija pokriva vrsto dejavnosti, katerih izvajanje zahteva podporo
operativnim stroškom, kot so usposabljanja, potovanja in plače osebja oddelka za mir in varnost
Komisije Afriške unije (AUC). Financiranje teh stroškov je bistveno za dosego glavnega cilja
podpore EU.
V. Pomanjkanje informacij o rezultatih ne pomeni dejanskega pomanjkanja rezultatov. Zato se to ne
more šteti kot ovira zagotavljanju podpore EU.
Pozen podpis pogodb in retroaktivno financiranje sta pogosto posledici zamud pri prošnjah in
nezadostnih ustreznih informacij organizacij, ki izvajajo pomoč EU.
Komisija poudarja, da je bil pri skladnosti dosežen znaten napredek v zvezi z doslednejšo uporabo
instrumentov financiranja.
Komisija je predvsem vzpostavila neformalno mrežo informacijskih točk Afriške strukture za mir in
varnost. Mreža omogoča posvetovanja znotraj Komisije med določanjem in oblikovanjem obeh
programov podpore mirovne pomoči za Afriko (APF) v okviru Afriške strukture za mir in varnost
ter regionalnih okvirnih programov (RIP). Poleg tega vse ustrezne službe Komisije in Evropska
služba za zunanje delovanje (v nadaljnjem besedilu: ESZD) sodelujejo v skupinah za notranjo
podporo kakovosti v katerih se razpravlja o mirovnih in varnostnih programih ter pregleduje
doslednost instrumentov.

1

2

http://www.peaceau.org/uploads/2015-en-apsa-roadmap-final.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/annex-9-ausp-3_en_0.pdf
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VI.
(i) Komisija in ESZD sprejemata priporočilo. Vendar je lahko ad hoc podpora operativnih stroškov
pod določenimi pogoji še vedno ustrezna.
(ii) Komisija sprejema to priporočilo.
UVOD
Okvir 2: Primer posredovanja v okviru Afriške strukture za mir in varnost
Ta primer je primer dobre prakse dosledne uporabe orodij EU prek Gospodarske skupnosti
zahodnoafriških držav (ECOWAS) za podporo pozitivnemu posredovanju Afriške strukture za mir
in varnost v Gambiji: dolgoročna krepitev zmogljivosti Gospodarske skupnosti zahodnoafriških
držav na področju miru in varnosti prek mirovne pomoči za Afriko ter regionalnega okvirnega
programa v povezavi s podporo mirovne pomoči za Afriko misiji Gospodarske skupnosti
zahodnoafriških držav v Gambiji (ECOMIG) (najprej prek mehanizma za zgodnje odzivanje, nato
prek sredstev operacije v podporo miru3).
6. Trenutni status držav članic Afriške unije določa finančne prispevke za Mirovni sklad v višini
42,4 milijona USD. Samo za leto 2017 je bilo zbranih 39,9 milijona USD, kar je najvišji znesek, ki
so ga prispevale države članice Afriške unije od ustanovitve leta 1993.
7. Razvoj strateških načrtov Afriške strukture za mir in varnost je dejansko afriški proces, ki pa ga
podpira EU z zagotavljanjem tehnične pomoči ter omogočanjem srečanj in seminarjev v okviru
programa podpore APSA II.
OPAŽANJA
23. Komisija in ESZD sta potrdili pomembnost vprašanja finančnega lastništva in trajnosti, ki ga
ima ta za postopno povečanje deleža potrebnih sredstev za Afriško unijo in afriške samoregulativne
organe (SRO). Zato EU prek zunajproračunskih finančnih sredstev (člen 41(2) Pogodbe o Evropski
uniji) podpira pobude Afriške unije v zvezi s tem vprašanjem, zlasti v procesu Kaberuka in
uveljavljanju 0,2 % dajatve na uvoženo blago. Posledično finančno lastništvo Afriške strukture za
mir in varnost s strani Afriške unije že narašča. Leta 2018 bo na primer 57 % plač kratkoročno
zaposlenega osebja Komisije Afriške unije, ki dela na programih za mir in varnost, kritih s
prispevki držav članic Afriške unije in le 15 % jih bo krila EU (v primerjavi s 34 % v preteklih 16
mesecih). Na splošno je zaradi teh prizadevanj Afriška unija že prevzela večji del svojega proračuna
za leto 2018: 41,3 % v letu 2018 (318 milijonov od 770 milijonov USD) namesto 26,2 % v letu
2017 (205 milijonov od 783 milijonov USD). Drugi donatorji, ki podpirajo Afriško strukturo za mir
in varnost, so Norveška, Združeno kraljestvo, Danska, Nemčija in Nizozemska.
Del operativnih stroškov Afriške strukture za mir in varnost, ki jih financirajo države članice
Afriške unije, se zato postopoma povečuje. Bolj kot na večjo odvisnost kažejo podatki na manjšo
odvisnost od podpore donatorjev.
Ni mogoče razumno pričakovati, da bo podpora donatorjev afriškim partnerjem EU na področju
Afriške strukture za mir in varnost v bližnji prihodnosti v celoti prenehala. Poleg tega se vprašanje
finančnega lastništva in trajnosti nanaša na priložnosti in politične izbire. Ker je, kot je pojasnjeno
zgoraj, v interesu EU, da podpira Afriško strukturo za mir in varnost, ni neposredne utemeljitve, da
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se financiranje njenih osnovnih operativnih stroškov ustavi, dokler Komisija, ESZD in države
članice EU to podporo še naprej dojemajo kot ustrezno strateško orodje za stabilizacijo Afrike.
24. Komisija in ESZD se sklicujeta na načelo lastništva partnerjev, kot je določeno v več
mednarodnih sporazumih, na primer v dogovoru iz Monterreya 20034. Ta načela pomenijo, da bi
moralo biti celotno lastništvo v rokah partnerjev (glej odgovor v točki 28).
Afriška unija je sprejela jasen načrt za doseganje finančne trajnosti do leta 2020. EU, ki je
financirala tehnične strokovnjake, ki jih je zaposlila Komisija Afriške unije za pomoč pri razvoju
načrta, je pozdravila ukrepe, ki so vključeni v program. Prihodnja podpora EU bo usklajena z
načrtom. Ukrepi za zagotovitev trajnosti, ki so vključeni v načrt, vključujejo zagotavljanje
prispevkov držav članic Afriške unije, tako da bodo do leta 2020 krili 100 % operativnih stroškov
Komisije Afriške unije in 25 % stroškov operacij v podporo miru. V ta namen so države članice
Afriške unije uvedle posebno 0,2 % dajatev na obdavčljivo uvoženo blago (načrt Kaberuka).
Poleg tega EU podpira reformo o finančnih in upravnih sistemih upravljanja Komisije Afriške unije,
da bi postala skladna z mednarodnimi standardi. Komisija je s tehnično pomočjo podprla takšne
reforme za okrepitev računovodstva, notranje revizije, javnih naročil in upravljanja sredstev,
napredek pa je bil potrjen pri pregledu sistemov Komisije Afriške unije aprila 20185. Komisija
namerava do konca leta 2018 še naprej podrobno ocenjevati sisteme Komisije afriške unije.
Okvir 3 – Vzponi in padci regionalnega sistema zgodnjega opozarjanja
Druga alinea: S podporo EU (predvsem PAPS II (politične zadeve, mir in varnost) v okviru
regionalnega okvirnega sklada 10. Evropskega razvojnega sklada (v nadaljnjem besedilu: ERS)) so
se razvijale zmogljivosti MARAC (Mécanisme d’Alerte Rapide d’Afrique Centrale). Omogočila je
na primer nakup in pridobitev opreme za njegov strateški opozorilni prostor. Vendar Gospodarski
skupnosti srednjeafriških držav (ECCAS) po zaključku PAPS II ni uspelo nadaljevati tega
napredka, zlasti zato, ker je bil odpuščen znaten del tehničnega osebja.
Ob priznavanju tega vprašanja sta se EU in Gospodarska skupnost srednjeafriških držav dogovorili,
da bi moral biti minimalni standard neprekinjenega poslovanja podprt s programom podpore APSA
III, ki ga financira mirovna pomoč za Afriko (APF). Zato program v delovnih načrtih za leto 2017
in 2018 vsebuje posebne določbe, ki podpirajo dejavnosti krepitve zmogljivosti MARAC.
To se upošteva kot ukrep zapolnjevanja vrzeli, medtem ko se priprave na sklepanje pogodb Srednje
Afrike v okviru programa za mir in varnost regionalnega okvirnega sklada 11. ERS zaključujejo.
Eden od pričakovanih rezultatov tega prihodnjega programa je nadaljnja krepitev zmogljivosti
MARAC ob uporabi izkušenj, povezanih s trajnostjo, ki so bile pridobljene s PAPS II.
26. Komisija in ESZD menita, da gredo koraki že v to smer. V primeru programa dogovora o
skupnem financiranju za plače (JFA) je bil dosežen naslednji napredek za leto 2018:
* V primerjavi s prejšnjo fazo podpore EU (dogovor o skupnem financiranju za plače IV) se delež
EU v skupnem proračunu zmanjša z 34 % na 15 %. Poleg tega predstavlja zaveza držav članic
Afriške unije za leto 2018 večino celotnega proračuna, kar je rezultat prizadevanj Komisije Afriške
unije za zmanjšanje števila delovnih mest, ki jih financirajo partnerji.
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* Delovna mesta, ki jih financirajo partnerji, so omejena na P3 in P4 (tj. specializirano osebje),
medtem ko je vsa splošna delovna mesta prevzela Komisija Afriške unije. Ta trenutno predstavljajo
12,6 % delovnih mest, ki so financirana v okviru sedanjega dogovora o skupnem financiranju, kar je
bistveno izboljšanje v primerjavi s prejšnjimi leti.
* Partnerji in Komisija Afriške unije so se dogovorili, da bo Komisija Afriške unije še naprej
postopoma krila stroške svojega osebja, ki izvaja mirovne in varnostne programe, da omogoči
partnerjem preusmeritev z operativnih na programske stroške. Ta sporazum je del izhodne strategije
dogovora o skupnem financiranju.
28. Komisija in ESZD se sklicujeta na načelo lastništva partnerjev in menita, da sta določili posebne
prednostne naloge za svojo podporo Afriški strukturi za mir in varnost. O tem se je razpravljalo in
je bilo dogovorjeno s Komisijo Afriške unije in afriškimi regionalnimi gospodarskimi skupnostmi
med oblikovanjem strateškega načrta Afriške strukture za mir in varnost za obdobje 2016–20206.
Načrt ima jasno začrtan cilj, da podpre afriške rešitve za afriške mirovne in varnostne probleme.
Izvajanje tega načrta je podprto s sklopom programov, zlasti v tekoči tretji fazi programa podpore
za Afriško strukturo za mir in varnost (APSA III). Dejavnosti v okviru APSA III so podrobneje
opisane v letnih delovnih načrtih7, ki omogočajo prednostno razporeditev podpore EU in
primerjalno analizo konkretnih rezultatov s konkretnimi cilji.
Komisija pokriva vrsto dejavnosti, da bi dosegla te rezultate, katerih izvajanje zahteva podporo
operativnim stroškom, kot so usposabljanja, potovanja in plače. Financiranje teh stroškov je
bistveno za dosego cilja podpore EU.
30.
(c) EU se je med drugim odločila, da za namene skladnosti prenese celotno podporo regionalnega
okvirnega programa Medvladne agencije za razvoj (IGAD) v skrbniški sklad. Večina dodeljenih
sredstev je namenjena za dejavnosti, ki so povezane z mirom in varnostjo ter odpornostjo in
migracijami. Uporaba skrbniškega sklada je zagotovila večjo skladnost: na primer, ko so bili ukrepi,
ki so bili predvideni v okviru regionalnega okvirnega programa primernejši za doseganje nujnih
ciljev skrbniškega sklada, ki so bili povezani z migracijami, ali pa so k njim bistveno prispevali.
(d) Skrb v zvezi s tem tveganjem je eden od razlogov, zakaj EU še naprej sodeluje z Afriško unijo.
(e) Vojaško strokovno znanje je Afriški uniji na voljo v delegaciji EU, ki upravlja program. To
vojaško strokovno znanje se lahko po potrebi opira na strokovno znanje, ki je na voljo na
regionalnih delegacijah EU. V letu 2018 so bili na sedežu ESZD zaposleni dodatni strokovnjaki.
Osebje z vojaškimi profili ni potrebno za dejavnosti v okviru regionalnega okvirnega programa, saj
so ti programi razvojni programi.
Poleg tega je bilo delegacijam dodeljenih več novih delovnih mest Komisije za upravljanje dela v
zvezi s skrbniškim skladom za Afriko, katerega del je povezan s cilji za mir in stabilnost.
37. Kar zadeva soglasje, člen 13 protokola mirovnega in varnostnega sveta (PSC) Afriške unije
določa, da zadostuje navadna večina (pri postopkovnih zadevah) in dvotretjinska večina (katera koli
druga zadeva).
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49. Zunanji pregled, ki je bil izveden aprila 20188, kaže, da so bili sistemi Komisije Afriške unije
okrepljeni.
Voditelji držav Gospodarske skupnosti srednjeafriških držav so marca 2018 razpravljali o
preusmeritvi k mandatu, ki se jasno osredotoča na mir in varnost, Gospodarska skupnost
srednjeafriških držav pa se zdaj ukvarja z novo „Srednjeafriško komisijo“, ki naj bi prevzela
dejavnost Gospodarske skupnosti srednjeafriških držav.
Reforme v zvezi z Gospodarsko skupnostjo zahodnoafriških držav so bile ustavljene zaradi
pomanjkanja soglasja s strani držav članic in spremembe njenih poslovnih procesov so bile
posledično preložene na junij 2018. EU načrtuje stebrno oceno Komisije Gospodarske skupnosti
zahodnoafriških držav v prvem četrtletju leta 2019.
50. Pregledal se je pristop Komisije k zagotavljanju tehnične pomoči Komisiji Afriške unije. Sedaj
se zagotavlja ciljno usmerjena tehnična pomoč, ki temelji na zahtevah, ki jih predloži Komisija
Afriške unije. Tekom leta 2017 je bilo napotenih 9 strokovnjakov. Njihova naloga ni bila točno
določena glede na programe, temveč je bila osredotočena na prečna in organizacijska vprašanja, ki
so bistvena za delovanje Komisije Afriške unije za razvoj Afriške strukture za mir in varnost.
53. Večina zamud pri sklepanju pogodb nastane zaradi težav, ki jih imajo Komisija Afriške unije in
podregionalne organizacije s pravočasno predložitvijo predlogov za financiranje sprejemljive
kakovosti.
Po razpravah na sestanku usmerjevalnega odbora Evropske komisije in Komisije Afriške unije z
dne 24. maja 2017 je Komisija Afriške unije leta 2018 okrepila skupino za upravljanje programa, ki
je odgovorna za programe, ki jih financira EU, tako da je zaposlila štiri dodatne uslužbence.
Komisija pričakuje, da bo to privedlo do izboljšanja kakovosti predlogov in poročanja EU.
(c) Tehnične težave z informacijskim sistemom Komisije so imele zelo majhen vpliv na zamude pri
sklepanju pogodb, financiranju in izvajanju – zlasti v primerjavi s težavami, ki so izpostavljene v
točkah 53(a) in (b). Take tehnične težave so vsebinsko prizadele samo dve od revidiranih pogodb,
njun podpis pa je bil odložen za nekaj tednov.
54. Pozen podpis pogodb in retroaktivno financiranje je pogosto posledica zamud pri prošnjah in
nezadostnih informacij s strani organizacij, ki izvajajo pomoč EU.
Komisija že izvaja posebne ukrepe, vključno s povečanjem razpoložljivih človeških virov za
upravljanje programov mirovne pomoči za Afriko. Komisija Afriške unije je v zvezi s tem prav tako
uvedla ukrepe, saj je leta 2018 okrepila svojo skupino za upravljanje programa za mir in varnost, ki
je zadolžena za upravljanje programov za krepitev zmogljivosti, ki jih financira EU.
Okvir 5 – Retroaktivno financiranje programov podpore za Afriško strukturo za mir in
varnost
Druga alinea: V zvezi z drugo pogodbo programa podpore Afriške strukture za mir in varnost je
treba opozoriti, da je bil kljub zamudam pri sklepanju pogodb glavni cilj dejansko dosežen, saj je
neprekinjeno poslovanje omogočilo dokončanje strateškega načrta Afriške strukture za mir in
varnost.
56. Komisija in ESZD se strinjata, da obstaja širok nabor možnih instrumentov, in potrjujeta, da so
bili sprejeti ukrepi za optimizacijo primerjalnih prednosti teh instrumentov. Poteka na primer
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usklajevanje med mirovno pomočjo za Afriko in regionalnim okvirnim programom, ki vključuje
nedavno oceno stroškov osebja in prerazporeditve. Od leta 2016 obstaja jasna delitev dela na
podlagi primerjalnih prednosti med regionalnim okvirnim programom in mirovno pomočjo za
Afriko, tako da je vloga obeh instrumentov jasno opredeljena. Komisija je vzpostavila neformalno
mrežo informacijskih točk Afriške strukture za mir in varnost, ki vključuje regionalne delegacije,
geografske enote in enoto, ki je odgovorna za upravljanje mirovne pomoči za Afriko. Mreža
omogoča posvetovanja znotraj Komisije med določanjem in oblikovanjem obeh programov podpore
mirovni pomoči za Afriko Afriške strukture za mir in varnost ter regionalnih okvirnih programov.
Poleg tega, vse ustrezne službe Komisije in ESZD sodelujejo v skupinah za notranjo podporo
kakovosti, v katerih se razpravlja o mirovnih in varnostnih programih ter revidira doslednost
instrumentov. Regionalni programi v okviru regionalnega okvirnega programa 11. ERS dajejo
prednost potrebam za uveljavitev Afriške strukture za mir in varnost na regionalni ravni in v okviru,
ki ga določa časovni načrt Afriške strukture za mir in varnost.
Poleg tega mirovna pomoč za Afriko ni samo primerna za financiranje kratkoročnih potreb. Vloge
različnih instrumentov so dobro opredeljene v njihovih temeljnih aktih in navodilih. Obseg mirovne
pomoči za Afriko je širši kot financiranje kratkoročnih vojaških mirovnih operacij pod afriškim
vodstvom, saj je njen končni cilj izgradnja afriških zmogljivosti na področjih miru in varnosti, zlasti
v okviru Afriške strukture za mir in varnost. To je opredeljeno kot dolgoročni proces, ki ga mirovna
pomoč za Afriko financira predvsem prek večletnih podpornih programov Afriške strukture za mir
in varnost. Glej tudi odgovor na odstavek 58.
57. Financiranje pogodb v okviru dogovora o skupnem financiranju dolgoročno zaposlenega osebja
je prehodni ukrep, o katerem so se dogovorili mednarodni partnerji, da bi pokrili dolgoročna
delovna mesta, medtem ko Komisija Afriške unije oblikuje in izvaja svojo sedanjo reformo na
področju človeških virov.
58. Poleg neformalne mreže, navedene v odstavku 56, obstaja več primerov ad hoc usklajevanja za
dopolnilno in skladno uporabo vseh ustreznih instrumentov.
To na primer velja za naslednje primere:
* v primeru Somalije se Evropska služba za zunanje delovanje in Komisija redno srečujeta za
oblikovanje in izvajanje celostnega pristopa za podporo prehodu iz konfliktov v okrevanje. To
vključuje stalno analizo usklajene uporabe najprimernejših instrumentov: mirovne pomoči za
Afriko, ki je namenjena podpori misije Afriške unije v Somaliji, nujnega skrbniškega sklada EU za
Afriko za okrevanje, nacionalnega okvirnega programa za krepitev države ter skupne zunanje in
varnostne politike (v nadaljnjem besedilu: SZVP) za usposabljanje somalske nacionalne vojske in
instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru za ukrepe za zgodnjo stabilizacijo.
* na območju Sahela je bilo vzpostavljeno enako redno usklajevanje, kjer mirovna pomoč za
Afriko, namenjena skupnim silam G5, predstavlja del širše strategije za spodbujanje stabilizacije z
uporabo projektne skupine EU, instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru ter nacionalnega
okvirnega programa, da se zagotovi prisotnost različnih služb države na konfliktnih območjih.
Na splošno se taka ad hoc uskladitev izvede vedno, kadar pride do posebne krize (Gambija, Gvineja
Bissau).
59. Komisija se strinja, da je spremljanje mogoče še okrepiti, zlasti v zvezi z oblikovanjem
kazalnikov, vendar poudarja, da so vzpostavljeni sistemi zagotovili dragocene kvalitativne
informacije.
(a) Komisija se strinja, da se kazalniki lahko okrepijo, da bodo bolj specifični v prihodnjih
programih. Vendar so priskrbeli dragocene kvalitativne informacije, ki so omogočile izboljšanje
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zasnove programa za krepitev zmogljivosti, kot je bilo ugotovljeno v zunanji oceni mirovne pomoči
za Afriko za leto 2017.
(b) Tudi če bi bili kazalniki v nekaterih primerih preveč usmerjeni v dejavnost in bi torej imeli
omejeno vrednost za merjenje rezultatov, so ti pripomogli k lažjemu spremljanju doseganja
dogovorjenih učinkov ter na koncu na skladnost med izvedbo programa in odobreno zasnovo
programa.
(c) Pogodbe so bile podpisane pozno, in sicer zaradi težav, ki jih je imela izvajalska organizacija pri
pravočasni predložitvi predlogov za financiranje sprejemljive kakovosti.
60. Leta 2017 je bila izvedena splošna zunanja ocena mirovne pomoči za Afriko za obdobje 2014–
2016 (poročilo je bilo objavljeno marca 20189). Vsebuje posebne sklepe in priporočila o programih
za krepitev zmogljivosti v zvezi z Afriško strukturo za mir in varnost. Komisija in ESZD jih bosta
upoštevali pri pripravi osnutka akcijskega programa za mirovno pomoč za Afriko za obdobje 2019–
2020.
SKLEPI IN PRIPOROČILA
61. Podpora EU Afriški strukturi za mir in varnost je od ustanovitve leta 2004 v smislu zmogljivosti
kot tudi finančnega lastništva bistveno prispevala k razvoju te strukture, čeprav pričakovani
rezultati niso bili sistematično doseženi.
62. EU je določila posebne prednostne naloge za podporo Afriški strukturi za mir in varnost.
Komisija, ESZD in države članice EU so se dogovorile, da je podpora afriških rešitev na afriške
mirovne in varnostne težave za stabilizacijo Afrike v interesu EU. To je temeljna dejavnost Afriške
strukture za mir in varnost, ki jo podpira EU. Gre za dolgoročni proces, katerega rezultatov ni
mogoče takoj izmeriti.
Z operativnega vidika je cilj EU moč doseči z jasno opredeljeno strategijo: časovni načrt APSA za
obdobje 2016–2020. Izvajanje tega načrta je neposredno podprto s sklopom programov, zlasti v
tekoči tretji fazi programa podpore za Afriško strukturo za mir in varnost (APSA III). Dejavnosti v
okviru APSA III so podrobneje opisane v letnih delovnih načrtih, ki omogočajo prednostno
razvrstitev podpore EU in primerjalno analizo konkretnih rezultatov s konkretnimi cilji.
Da bi dosegla te rezultate, Komisija pokriva vrsto dejavnosti, katerih izvajanje zahteva podporo
operativnim stroškom, kot so usposabljanja, potovanja in plače. Financiranje teh stroškov je
bistveno za dosego glavnega cilja podpore EU. Prispevanje k plačam ali drugim operativnim
stroškom samo po sebi ne predstavlja težav, dokler je kot del širše strategije za podporo povezano z
doseganjem rezultatov in ima izrisano jasno izhodno strategijo.
63. Komisija in ESZD menita, da so upravne reforme v Afriški uniji začele prinašati rezultate.
Komisija je podprla reforme Komisije Afriške unije, in sicer s sklepanjem pogodb za namensko
tehnično pomoč za okrepitev računovodstva, notranje revizije, javnih naročil in upravljanja sredstev
na različnih področjih prek dveh posebnih pogodb. Za podrobnejše informacije glej odgovor na
odstavek 23.
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Priporočilo 1:
Spodbujanje lastništva Afriške unije v okviru Afriške strukture za mir in varnost ter ponovno
osredotočenje podpore EU
Komisija in ESZD sprejemata priporočilo. Vendar je lahko ad hoc podpora operativnih stroškov
pod določenimi pogoji še vedno ustrezna. Prispevanje k plačam ali drugim operativnim stroškom
samo po sebi ne predstavlja težav, dokler je kot del širše strategije za podporo povezano z
doseganjem rezultatov in ima izrisano jasno izhodno strategijo.
64. Pogodbe so bile podpisane pozno predvsem zaradi zamud pri prošnjah in nezadostnih ustreznih
informacij organizacij, ki izvajajo pomoč EU.
Zamude pri sklepanju pogodb v večini primerov niso preprečile doseganja glavnih rezultatov. Na
primer, pozen podpis drugega programa podpore Afriške strukture za mir in varnost ni preprečil
končne izvedbe časovnega načrta Afriške strukture za mir in varnost.
V zvezi s vprašanjem spremljanja je bila leta 2017 izvedena splošna zunanja ocena mirovne pomoči
za Afriko za obdobje 2014–2016 (poročilo je bilo objavljeno marca 2018). Vsebuje posebne sklepe
in priporočila o programih za krepitev zmogljivosti v zvezi z Afriško strukturo za mir in varnost.
Komisija in ESZD jih bosta upoštevali pri pripravi osnutka akcijskega programa za mirovno pomoč
za Afriko za obdobje 2019–2020.
Pri dosledni uporabi finančnih instrumentov je bil že dosežen pomemben napredek, zlasti pri
proučevanju dopolnjevanja mirovne pomoči za Afriko in regionalnega okvirnega programa
(neformalni sistemi spremljanja iz odstavkov 56 in 58, medsebojno posvetovanje med skupinami za
podporo kakovosti, pa tudi med mirovno pomočjo za Afriko in instrumentom za prispevanje k
stabilnosti in miru ter ad hoc usklajevanjem iz odstavka 58).
Priporočilo 2:
Intervencije morajo dosledno temeljiti na rezultatih.
Komisija sprejema to priporočilo.
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Dogodek

Datum

Sprejetje revizijskega memoranduma / začetek revizije

24.1.2017

Osnutek poročila uradno poslan Komisiji (ali drugemu revidirancu)

27.4.2018

Sprejetje končnega poročila po razčiščevalnem postopku

26.6.2018

Prejeti uradni odgovori Komisije (ali drugega revidiranca) v vseh
jezikih

18.7.2018

PDF

ISBN 978-92-847-0364-7

doi:10.2865/07946

QJ-AB-18-016-SL-N

HTML ISBN 978-92-847-0344-9

doi:10.2865/13241

QJ-AB-18-016-SL-Q

Države članice Afriške unije so leta 2002 ustanovile Afriško
strukturo za mir in varnost (APSA) kot dolgoročni
strukturni odziv na izzive na področju miru in varnosti na
afriški celini. V njenem okviru imajo Afriška unija in
pooblaščene podregionalne organizacije dostop do orodij,
ki jim pomagajo pri preprečevanju, upravljanju in
reševanju konfliktov.
Sodišče je preučilo podporo EU za razvoj Afriške strukture
za mir in varnost in ugotovilo, da je imela podpora majhen
učinek in jo je treba preusmeriti. Afriška struktura za mir in
varnost je že več let močno odvisna od podpore
donatorjev, podpora EU pa je osredotočena na prispevanje
h kritju njenih osnovnih operativnih stroškov. Sodišče je
izreklo več priporočil za izboljšanje pristopa EU, katerih
namen je okrepiti odgovornost Afriške unije za Afriško
strukturo za mir in varnost, preusmeriti podporo EU in
zagotoviti, da bo posredovanje Komisije dosledno
temeljilo na rezultatih.

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG
Tel. +352 4398-1
Vprašanja: eca.europa.eu/sl/Pages/ContactForm.aspx
Spletišče: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

©Evropska unija, 2018.
Za dovoljenje za uporabo ali reprodukcijo fotografij ali drugega gradiva, za katere Evropska unija nima avtorskih
pravic, je treba zaprositi neposredno imetnike avtorskih pravic.

