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Sprijinul acordat de UE pentru Sahel a contribuit la
îmbunătățirea securității interne, dar progresele rămân
lente, arată Curtea de Conturi Europeană
Misiunile UE în Sahel au contribuit la consolidarea forțelor de securitate internă în Niger și în
Mali, dar progresele au fost lente din cauza condițiilor dificile și a ineficienței operaționale,
potrivit unui nou raport al Curții de Conturi Europene.
În cadrul politicii de securitate și apărare comune, UE desfășoară în Niger și în Mali misiuni civile în cadrul
cărora oferă servicii de formare, consiliere și echipamente în vederea consolidării capacităților forțelor
naționale responsabile cu securitatea internă. Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) planifică și
gestionează operațiile; Comisia Europeană gestionează bugetele. Finanțarea pentru Niger în perioada
2012-2017 a fost de 69 de milioane de euro, iar finanțarea pentru Mali în perioada 2014-2017 a fost de
66 de milioane de euro.
„Insecuritatea în regiunea Sahel din Africa de Vest are un impact negativ asupra dezvoltării regiunii și
asupra intereselor Uniunii Europene”, a declarat Bettina Jakobsen, membra Curții de Conturi Europene
responsabilă de raport. „Misiunile UE în Niger și în Mali au jucat un rol important, dar progresele în ceea ce
privește consolidarea capacităților forțelor de securitate internă au fost lente și limitate.” Curtea
a constatat că personalul misiunilor nu a primit îndrumări practice adecvate și, în cazul Nigerului, instruire
prealabilă adecvată. SEAE și Comisia nu au oferit sprijin suficient și în unele cazuri au aplicat proceduri
neadecvate pentru condițiile de lucru existente pe teren.
Curtea a identificat deficiențe care afectează eficiența operațională a misiunilor UE. Aceste deficiențe erau
cauzate de combinația între mandate de doi ani și bugete anuale, care nu încurajează planificarea pe
termen mediu sau lung, precum și de un număr mare de posturi vacante. Curtea constată că, deși misiunile
nu sunt destinate să fie permanente, nu există nicio strategie de ieșire clară.
Misiunile au abordat durabilitatea, însă fără prea mult succes. Această situație a fost cauzată parțial de
lipsa de asumare a activităților în cauză de către țările gazdă și parțial de faptul că misiunile nu au alocat
resurse adecvate pentru a asigura durabilitatea și urmărirea formării oferite și a echipamentelor furnizate.

Scopul acestui comunicat de presă este să prezinte mesajele principale ale raportului special adoptat de Curtea de Conturi Europeană.
Textul integral al raportului este disponibil la adresa www.eca.europa.eu.
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Curtea consideră că misiunile au fost afectate de indicatori de performanță necorespunzători și nu au
monitorizat și evaluat în mod adecvat îndeplinirea sarcinilor. Evaluările de impact ale SEAE nu au fost
legate de activitățile de monitorizare și de evaluare.
Curtea formulează o serie de recomandări adresate SEAE și Comisiei:
•

să ia măsuri pentru a îmbunătăți eficiența operațională a misiunilor;

•

să îmbunătățească rata de ocupare a posturilor în cadrul misiunilor;

•

să stabilească mandate și bugete adecvate pentru operații și să elaboreze o strategie de ieșire;

•

să pună mai mult accent pe durabilitate;

•

să îmbunătățească indicatorii, monitorizarea și evaluarea.

Note către editori
Niger și Mali sunt state fragile din Africa de Vest. Acestea sunt democrații parlamentare tinere cu economii
slabe și cu administrații publice în curs de dezvoltare. În aceste țări, clasate pe locurile 187 și, respectiv, 175
din cele 188 de țări clasificate în indicele dezvoltării umane 2016, locuiesc unii dintre cei mai săraci oameni
din lume. Niger și Mali sunt a șasea și a opta cele mai mari țări din Africa și sunt situate în partea de sud
a deșertului Sahara. Mulți migranți trec prin aceste două țări în drumul spre destinația lor finală.
În pofida unui acord de pace semnat în iunie 2015 și a prezenței forțelor străine de menținere a păcii,
grupuri extremiste sunt încă active în nordul statului Mali, iar forțele naționale de securitate se confruntă
cu o serie de provocări. Numărul victimelor rămâne ridicat și se înregistrează numeroase atacuri teroriste.
Securitatea Nigerului este amenințată de instabilitatea din țările vecine, Libia, Nigeria și Mali. Guvernul se
confruntă cu provocări precum lupta împotriva traficanților de persoane și a altor activități ilegale.
Curtea prezintă rapoartele sale speciale Parlamentului European și Consiliului UE, precum și altor părți
interesate, precum parlamentele naționale, părțile interesate din sectoarele economice vizate și
reprezentanții societății civile. Marea majoritate a recomandărilor pe care Curtea le formulează în
rapoartele sale sunt puse în practică. Acest nivel ridicat de acceptare a recomandărilor subliniază
beneficiile pe care activitatea Curții le aduce cetățenilor UE.
Raportul special nr. 15/2018, intitulat „Consolidarea capacităților forțelor de securitate internă în Niger și
în Mali: doar progrese limitate și lente”, este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții
(eca.europa.eu).
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