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Priopćenje za medije 

Luxembourg, 14. lipnja 2018. 
 
 

Potporom koju je EU-u pružio Sahelu doprinijelo se 
povećanju unutarnje sigurnosti, ali napredak je i dalje 
spor, poručuju revizori EU-a 
Misije EU-a u Sahelu doprinijele su jačanju snaga unutarnje sigurnosti u Nigeru i Maliju, ali zbog 
zahtjevnih okolnosti i operativne neučinkovitosti napredak je bio spor, stoji u novom izvješću 
Europskog revizorskog suda. 

EU u sklopu zajedničke sigurnosne i obrambene politike u Nigeru i Maliju provodi civilne misije čiji je cilj 
osposobljavanjem te pružanjem savjeta i opreme ojačati kapacitete tamošnjih nacionalnih snaga unutarnje 
sigurnosti. Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) planira operacije misija i upravlja tim operacijama, 
dok Europska komisija upravlja proračunima misija. Za Niger su u razdoblju 2012. – 2017. izdvojena 
sredstva u iznosu od 69 milijuna eura, a za Mali je u razdoblju 2014. – 2017. izdvojeno 66 milijuna eura.  

„Nesigurnost u Sahelu u zapadnoj Africi nepovoljno utječe na razvoj te regije, kao i na interese Europske 
unije”, istaknula je Bettina Jakobsen, članica Europskog revizorskog suda zadužena za ovo izvješće. 
„Misije EU-a u Nigeru i Maliju imaju važnu ulogu, ali napredak u jačanju kapaciteta snaga unutarnje 
sigurnosti spor je i djelomičan.” Revizori su utvrdili da osoblju misija nisu pružene odgovarajuće praktične 
smjernice i, u slučaju misije u Nigeru, da osoblje nije u dostatnoj mjeri osposobljeno prije razmještanja. 
ESVD i Komisija nisu pružili dostatnu potporu te su u nekim slučajevima primijenili postupke koji nisu bili 
prilagođeni uvjetima na terenu. 

Revizori su utvrdili nedostatke koji nepovoljno utječu na operativnu učinkovitost misija EU-a. Ti su 
nedostatci rezultat spoja dvogodišnjih mandata i jednogodišnjih proračuna kojim se ne potiče srednjoročno 
ili dugoročno planiranje, kao i velikog broja nepopunjenih radnih mjesta. Revizori ističu da za misije nije 
utvrđena izlazna strategija iako one nisu planirane kao stalna tijela.  

Obje su misije radile na postizanju održivosti, ali s malo uspjeha. Razlog tomu djelomično je ležao u 
nedostatnom preuzimanju odgovornosti u zemljama domaćinima, a djelomično u tome što misije nisu 
posvetile dovoljno resursa jamčenju održivosti i praćenju daljnje primjene znanja stečenog tijekom 
osposobljavanja i uporabe opreme koja je stavljena na raspolaganje. 
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Nedostatak zadovoljavajućih pokazatelja uspješnosti imao je nepovoljan utjecaj na misije te one nisu na 
prikladan način pratile i evaluirale mjeru u kojoj su ispunjene zadaće, navode revizori. Procjene učinka koje 
je izrađivao ESVD nisu bile povezane s praćenjem i evaluacijom. 

Sud ESVD-u i Komisiji preporučuje sljedeće: 

• poduzimanje mjera za povećanje operativne učinkovitosti misija 

• povećanje stope popunjenosti radnih mjesta u misijama 

• utvrđivanje mandata i proračuna koji su prilagođeni aktivnostima i koji omogućuju predviđanje 
izlazne strategije 

• stavljanje većeg naglaska na održivost 

• poboljšanje pokazatelja, praćenja i evaluacije. 

Napomene za urednike 

Niger i Mali nestabilne su države smještene u zapadnoj Africi. Riječ je o mladim parlamentarnim 
demokracijama sa slabim gospodarstvima i javnim upravama u razvoju. Na ljestvici indeksa ljudskog razvoja 
iz 2016. Niger i Mali zauzimali su redom 187. i 175. od 188 mjesta te se njihova stanovništva ubrajaju među 
najsiromašnija na svijetu. Po veličini su Niger i Mali šesta i osma najveća zemlja u Africi, a nalaze se u 
južnom dijelu pustinje Sahare. Brojni migranti prolaze tim dvjema zemljama na putu prema svojem 
konačnom odredištu. 

Unatoč mirovnom sporazumu potpisanom u lipnju 2015. i prisutnosti stranih mirovnih snaga, skupine 
ekstremista i dalje su aktivne u sjevernom Maliju te se nacionalne sigurnosne snage suočavaju s nizom 
izazova. Nastavlja se bilježiti velik broj žrtava te su teroristički napadi i dalje brojni. Sigurnost Nigera 
ugrožena je nestabilnošću u njegovim susjednim državama Libiji, Nigeriji i Maliju. Vlada se suočava s 
izazovima kao što su borba protiv trgovaca ljudima i drugih nezakonitih aktivnosti. 

Sud predstavlja svoja tematska izvješća Europskom parlamentu i Vijeću EU-a, kao i drugim zainteresiranim 
stranama kao što su nacionalni parlamenti, dionici u predmetnom sektoru i predstavnici civilnog društva. 
Velika većina preporuka koje Sud iznosi u svojim izvješćima provede se u djelo. Tako visoka razina 
prihvaćanja preporuka Suda naglašava koristi koje građani EU-a imaju od rada Suda. 

Tematsko izvješće br. 15/2018 „Jačanje kapaciteta snaga unutarnje sigurnosti u Nigeru i Maliju: napredak je 
tek djelomičan i spor” dostupno je na internetskim stranicama Suda (eca.europa.eu) na 23 jezika EU-a. 
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