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Съобщение за пресата 

Люксембург, 14 юни 2018 г. 
 
 

Според одиторите подкрепата от ЕС за региона на 
Сахел е спомогнала за подобряването на вътрешната 
сигурност, но напредъкът продължава да е бавен 

В нов доклад на Европейската сметна палата се посочва, че мисиите на ЕС в Сахел са 
спомогнали за укрепването на силите за вътрешна сигурност в Нигер и в Мали, но 
напредъкът е бавен поради изпълнената с предизвикателства обстановка и оперативната 
неефикасност. 

ЕС провежда в Нигер и Мали граждански мисии по линия на Общата политика за сигурност и отбрана 
(ОПСО), които предоставят обучение, консултации и оборудване с цел укрепване на капацитета на 
националните сили, отговарящи за вътрешната сигурност. Европейската служба за външна дейност 
(ЕСВД) планира и управлява операциите, а Европейската комисия управлява бюджетите. 
Финансирането за Нигер през периода 2012—2017 г. е 69 млн. евро, а за Мали през периода 2014—
2017 г. е в размер на 66 млн. евро.  

„Несигурността в региона на Сахел в Западна Африка оказва отрицателно въздействие върху 
развитието на региона и върху интересите на Европейския съюз,“ заяви Бетина Якобсен, членът 
на Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на доклада. „Мисиите на ЕС в Нигер 
и в Мали са изиграли важна роля, но напредъкът по отношение на укрепването на капацитета 
на силите за вътрешна сигурност е бавен и ограничен.“ Одиторите установиха, че персоналът на 
мисиите не е получил достатъчно практически насоки, а в случая на Нигер — обучение преди 
командироването. ЕСВД и Комисията не са предоставили достатъчно подкрепа, а в някои случаи са 
прилагали процедури, неподходящи за условията на място. 

Одиторите констатираха недостатъци, засягащи оперативната ефикасност на мисиите на ЕС. Тези 
недостатъци се дължат на комбинацията от двегодишен мандат и годишни бюджети, която не 
насърчава средносрочно или дългосрочно планиране, както и на високия брой свободни длъжности. 
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Според одиторите, въпреки че не е планирано мисиите да бъдат постоянни, няма ясна стратегия за 
оттегляне.  

Мисиите са насочени към устойчивостта, но с ограничен успех. Това се дължи отчасти на липсата на 
ангажираност от страна на държавите домакини и отчасти на факта, че мисиите не са отделили 
достатъчно ресурси за осигуряване на устойчивост и проследяване на предоставеното обучение 
и оборудване. 

Одиторите заявяват, че мисиите имат слаби показатели за изпълнението и не са извършили 
подходящ мониторинг и оценка на изпълнението на задачите. Оценките на въздействието на ЕСВД 
не са свързани с мониторинга и оценяването. 

Одиторите отправят няколко препоръки към ЕСВД и към Комисията: 

• да предприемат мерки за подобряване на оперативната ефикасност на мисиите; 

• да подобрят процента на запълване на длъжностите в мисиите; 

• да определят мандати и бюджети, които да съответстват на операциите, и да осигурят 
стратегия за оттегляне; 

• да се фокусират в по-голяма степен върху устойчивото развитие; 

• да подобрят показателите, мониторинга и оценяването 

Бележки към редакторите 

Нигер и Мали са нестабилни държави в Западна Африка. Те са млади парламентарни демокрации 
със слаба икономика и публични администрации в процес на развитие. В тях живеят някои от най-
бедните хора в света, като двете страни са класирани съответно на 187-мо и 175-то място от общо 
188 държави в индекса на човешко развитие за 2016 г. Нигер и Мали са шестата и осмата по 
големина държави в Африка и се намират в южната част на пустинята Сахара. Много мигранти 
преминават през тези две страни по пътя към своята крайна цел. 

Въпреки подписано през юни 2015 г. мирно споразумение и присъствието на чуждестранни 
мироопазващи сили, в северната част на Мали все още са активни екстремистки групировки, 
а националните сили за сигурност са изправени пред редица предизвикателства. Продължава да има 
голям брой жертви и многобройни терористични атаки. Сигурността на Нигер е заплашена от 
нестабилността в съседните Либия, Нигерия и Мали. Правителството е изправено пред 
предизвикателства като борбата срещу трафика на хора и други незаконни дейности. 

ЕСП представя своите специални доклади на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, както и пред 
други заинтересовани страни, като националните парламенти, заинтересовани страни от 
промишлеността и представители на гражданското общество. По-голямата част от препоръките, 
отправени от ЕСП в нейните доклади, са изпълнени. Това високо ниво на изпълнение подчертава 
ползата от дейността на ЕСП за гражданите на ЕС. 

Специален доклад № 15/2018 „Засилване на капацитета на силите за вътрешна сигурност в Нигер 
и Мали — напредъкът е ограничен и бавен“ е публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 
23 официални езика на ЕС. 
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