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Съобщение за пресата
Люксембург, 18 септември 2018 г.

Подкрепата на ЕС за Африканската архитектура за мир
и сигурност е слабо ефективна и се нуждае от нов
фокус, заявяват одиторите
Според новия доклад на Европейската сметна палата финансовата подкрепа на ЕС за
Африканската архитектура за мир и сигурност (APSA) е слабо ефективна и се нуждае от
нов фокус. От много години АPSA е силно зависима от финансиране от донори,
а подкрепата от ЕС по-скоро е насочена към това да допринася за покриването на
нейните основни оперативни разходи, отколкото към мерки за изграждане на капацитет,
заявяват одиторите.
APSA e създадена от държавите членки на Африканския съюз като дългосрочно решение за
мира и сигурността на африканския континент. Посредством APSA Африканският съюз
и регионалните организации имат достъп до инструменти, които ги подпомагат
в предотвратяването, управлението и разрешаването на конфликти.
Сметната палата направи оценка на финансовата подкрепа от ЕС за APSA. Одиторите
провериха договори, сключени от Европейската комисия през периода 2014—2016 г., чиято
обща стойност е над 100 млн. евро.
Сметната палата заключи, че подкрепата от ЕС за APSA има незадоволителен ефект и се
нуждае от нов фокус. Одиторите установиха, че въпреки наличието на широка
стратегическа рамка, средствата от ЕС са насочвани предимно към това да подпомагат
покриването на основни оперативни разходи на APSA. Поради недостига на вноски от
държавите членки на Африканския съюз, според одиторите, APSA от много години е силно
зависима от подкрепата на донори.
„Заинтересованите страни и донорите имат големи очаквания по отношение на APSA”,
заяви Юхан Партс — членът на Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на
доклада. „Но ние смятаме, че капацитетът на отделните компоненти на APSA се
различава значително и остават предизвикателства, свързани с липсата на
политическа ангажираност на редица държави членки на АС и на фокус за
Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад,
приет от Европейската сметна палата.
Пълният текст на доклада е публикуван на www.eca.europa.eu.
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финансирането от ЕС. Необходими са ясни цели за изграждането на капацитета, за да
се постигнат резултати по отношение на увеличаването мира и сигурността
в Африка.”
ЕС не е определил ясни приоритети за отпуснатото финансиране за APSA и в неговата
стратегия липсва дългосрочна визия, според одиторите. През одитирания период ЕС не се е
съсредоточил в достатъчна степен върху прехода от изплащането на възнаграждения към
изграждането на капацитет. ЕС осигурява финансиране за плановете на Африканския съюз
за постигане на финансова независимост, за да може АС да поема все по-голяма част от
оперативните разходи на APSA. Изпълнението на тези планове, обаче, е все още на ранен
етап.
Одиторите смятат, че при изпълнението на подкрепата от ЕС се наблюдават закъснения,
непоследователно използване на финансовите инструменти и недостатъчна информация за
постигнатите резултати. Към момента на извършване на одита, шест от одитираните
четиринадесет договора, отнасящи се главно до разходи за персонал, са постигнали
повечето очаквани резултати. Два от тях са ги постигнали само отчасти, а един не ги е
постигнал. В пет случая заради закъснения в изпълнението одиторите не можаха да
преценят дали договорът е бил изпълнен или не. Освен това, закъсненията при
сключването на договорите, финансирането със задна дата и недостатъчната информация
относно резултатите са затруднили предоставянето на подкрепата от ЕС.
Сметната палата отправя следните препоръки:
•
Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност следва да
насърчават ангажираността на Африканския съюз с APSA, с цел постигане на финансова
независимост и пренасочване на отпуснатото от ЕС финансиране от подпомагане на
оперативните разходи към мерки за изграждане на капацитет.
•
Комисията следва да обвързва своите интервенции с постигането на резултати, да
намали закъсненията при сключването на договори и финансирането със задна дата, да
подобри мониторинга и да използва съгласувано финансовите инструменти.
Бележки към редакторите
Африканският съюз е създаден през 2000 г. като наследник на Организацията за
африканско единство. Протоколът за учредяването на Съвета за мир и сигурност на
Африканския съюз е приет от държавите членки на АС през 2002 г., за да се определят
структурата, целите и принципите на APSA. През 2017 г. всичките 55 африкански държави са
членки на Африканския съюз.
Специален доклад № 20/2018 „Подкрепата на ЕС за Африканската архитектура за мир
и сигурност се нуждае от нов фокус“ ще бъде публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu)
на 23 официални езика на ЕС.
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, се изпълняват. Това високо ниво на
изпълнение подчертава ползата от дейността на ЕСП за гражданите на ЕС.
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