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L-appoġġ tal-UE għall-Arkitettura Afrikana għall-Paċi u s-
Sigurtà: ftit li xejn kellu effett u jeħtieġ li jiġi ffukat mill-
ġdid, jgħidu l-awdituri 
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-appoġġ finanzjarju li ngħata mill-
UE għall-Arkitettura Afrikana għall-Paċi u s-Sigurtà (APSA) ftit li xejn kellu effett u jeħtieġ li jiġi 
ffukat mill-ġdid. L-awdituri jgħidu li l-APSA ilha għal bosta snin dipendenti ħafna fuq il-
finanzjament mid-donaturi u li l-appoġġ tal-UE kien jiffoka fuq li jikkontribwixxi għall-ispejjeż 
operazzjonali bażiċi tagħha, minflok fuq miżuri tal-bini ta’ kapaċità.  

L-APSA ġiet stabbilita mill-Istati membri tal-Unjoni Afrikana bħala rispons fuq terminu twil għall-
isfidi relatati mal-paċi u s-sigurtà fil-kontinent Afrikan. Permezz tal-APSA, l-Unjoni Afrikana u l-
organizzazzjonijiet fil-livell reġjonali għandhom aċċess għal għodod li jgħinuhom jipprevienu, 
jimmaniġġjaw u jirriżolvu l-kunflitti. 

L-awdituri vvalutaw tal-UE għall-APSA. Huma eżaminaw kuntratti li ġew konklużi mill-
Kummissjoni Ewropea matul il-perjodu mill-2014 sal-2016, b’valur totali ta’ aktar minn 
EUR 100 miljun.  

Huma kkonkludew li l-appoġġ li ngħata mill-UE għall-APSA ftit li xejn kellu effett u kien jeħtieġ li 
jiġi ffukat mill-ġdid. Għalkemm hemm stabbilit qafas strateġiku ġenerali, huma sabu li l-appoġġ 
tal-UE kien jiffoka prinċipalment fuq li jikkontribwixxi għall-ispejjeż operazzjonali bażiċi tal-APSA. 
L-awdituri jgħidu li minħabba li kien hemm nuqqas ta’ kontribuzzjonijiet mill-Istati membri tal-
Unjoni Afrikana, l-APSA ilha għal bosta snin dipendenti ħafna fuq l-appoġġ tad-donaturi.  

“Il-partijiet ikkonċernati u d-donaturi għandhom aspettattivi għolja fir-rigward tal-APSA,” qal 
Juhan Parts, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “Iżda aħna 
sibna li l-kapaċità tal-komponenti tal-APSA tvarja konsiderevolment u li din qed tiffaċċja sfidi 
minħabba n-nuqqas ta’ impenn politiku min-naħa ta’ bosta Stati membri tal-UA, kif ukoll in-
nuqqas ta’ fokus li jeżisti fil-finanzjament mill-UE. Jeħtieġ li jiġu ddefiniti miri ċari għall-bini ta’ 
kapaċità biex ikunu jistgħu jinkisbu riżultati f’termini ta’ żieda fil-paċi u fis-sigurtà fl-Afrika.” 
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L-awdituri jgħidu li l-UE ma stabbilietx prijoritajiet ċari għall-appoġġ tagħha lill-APSA u li l-
istrateġija tagħha ma kellhiex viżjoni fit-tul. Matul il-perjodu awditjat, l-UE ma ffukatx biżżejjed 
fuq it-tranżizzjoni minn appoġġ li jiffoka fuq il-ħlas ta’ salarji għal appoġġ immirat fuq il-bini ta’ 
kapaċità. L-UE kienet appoġġat il-pjanijiet tal-Unjoni Afrikana għall-indipendenza finanzjarja, bl-
għan li l-UA tkun tista’ tassumi proporzjon dejjem akbar tal-ispejjeż operazzjonali tal-APSA. 
Madankollu, l-implimentazzjoni ta’ dawn il-pjanijiet kienet għadha fi stadju bikri. 

L-awdituri sabu li l-implimentazzjoni tal-appoġġ li ngħata mill-UE ġiet affettwata minn dewmien, 
minn użu inkoerenti tal-istrumenti ta’ finanzjament u minn informazzjoni insuffiċjenti dwar ir-
riżultati miksuba. Mill-14-il kuntratt li awditjajna, li prinċipalment kienu jikkonċernaw l-ispejjeż 
għall-persunal, 6 kienu pproduċew il-biċċa l-kbira mir-riżultati mistennija minnhom saż-żmien 
meta sar l-awditu. Tnejn minnhom kienu għamlu dan parzjalment biss, filwaqt li wieħed 
minnhom ma kien ipproduċa l-ebda riżultat. F’ħames każijiet, id-dewmien fl-implimentazzjoni 
fisser li l-awdituri ma setgħux jivverifikaw jekk il-kuntratt kienx ipproduċa riżultati jew le. Barra 
minn hekk, id-dewmien fil-konklużjoni ta’ kuntratti, il-finanzjament retroattiv, u n-nuqqas ta’ 
informazzjoni dwar ir-riżultati miksuba xekklu t-twassil tal-appoġġ li ngħata mill-UE.  

L-awdituri jagħmlu r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin: 

• Jenħtieġ li l-Kummissjoni Ewropea u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna jħeġġu lill-
Unjoni Afrikana biex tipparteċipa fl-APSA sabiex tikseb l-indipendenza finanzjarja u jiffukaw mill-
ġdid l-appoġġ li jingħata mill-UE biex ma jibqax iffukat fuq l-ispejjeż operazzjonali iżda jiffoka fuq 
miżuri tal-bini ta’ kapaċità. 

• Jenħtieġ li l-Kummissjoni taċċerta li l-interventi jkunu konsistentement ibbażati fuq ir-
riżultati, tnaqqas id-dewmien fil-konklużjoni ta’ kuntratti u l-finanzjament retroattiv, ittejjeb il-
monitoraġġ u tagħmel użu koerenti mill-istrumenti ta’ finanzjament. 

Nota lill-Edituri 

L-Unjoni Afrikana nħolqot fis-sena 2000 bħala s-suċċessur tal-Organizzazzjoni tal-Unjoni Afrikana. 
Fl-2002, il-Protokoll Relatat mal-Istabbiliment tal-Kunsill tal-Paċi u s-Sigurtà tal-Unjoni Afrikana 
ġie adottat mill-Istati membri tal-UA biex jiġu ddefiniti l-istruttura, l-objettivi u l-prinċipji tal-APSA. 
Fl-2017, il-55 pajjiż Afrikan kollha kienu membri tal-Unjoni Afrikana.  

Ir-Rapport Speċjali Nru 20/2018 “L-Arkitettura Afrikana għall-Paċi u s-Sigurtà: jeħtieġ li l-appoġġ li 
jingħata mill-UE jiġi ffukat mill-ġdid” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 
23 lingwa tal-UE. 

Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll 
lil partijiet ikkonċernati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati tal-industrija u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Il-maġġoranza l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet li nagħmlu fir-
rapporti tagħna jiddaħħlu fil-prattika. Il-fatt li dan isir daqshekk ta’ spiss jissottolinja l-benefiċċju 
tax-xogħol tagħna għaċ-ċittadini tal-UE. 
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