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EU-steun aan de Afrikaanse vredes- en 
veiligheidsarchitectuur: weinig effect en het accent ervan 
moet worden verlegd, aldus controleurs 
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer heeft de financiële steun van de EU 
aan de Afrikaanse vredes- en veiligheidsarchitectuur (APSA) weinig effect gesorteerd en moet 
het accent ervan worden verlegd. Jarenlang was de APSA sterk afhankelijk van de financiering 
door donoren en de EU-steun was gericht op het bijdragen aan de operationele basiskosten 
ervan in plaats van maatregelen voor capaciteitsopbouw, aldus de controleurs.  

De APSA werd opgericht door de lidstaten van de Afrikaanse Unie als duurzaam antwoord op de 
uitdagingen op het gebied van vrede en veiligheid waarmee het Afrikaanse continent werd 
geconfronteerd. Via de APSA hebben de Afrikaanse Unie (AU) en de regionale organisaties 
toegang tot instrumenten voor conflictpreventie, -beheersing en -oplossing. 

De controleurs beoordeelden de EU-steun aan de APSA. Zij onderzochten contracten met een 
totale waarde van meer dan 100 miljoen EUR die de Europese Commissie in de 
periode 2014-2016 heeft gesloten.  

Zij concludeerden dat de EU-steun aan de APSA weinig effect heeft gesorteerd en dat het accent 
van deze steun moest worden verlegd. Hoewel er een breed strategisch kader werd opgezet, 
stelden zij vast dat de EU-steun vooral gericht was op het bijdragen aan de operationele 
basiskosten van de APSA. Door tekorten in de bijdragen door de lidstaten van de Afrikaanse Unie 
is de APSA volgens de controleurs al jarenlang sterk afhankelijk van donorsteun.  

“Belanghebbenden en donoren hebben hoge verwachtingen van de APSA”, aldus Juhan Parts, het 
lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag. “We hebben echter 
vastgesteld dat de capaciteit van de APSA-componenten aanzienlijk varieerde en te lijden had 
onder een gebrek aan politieke wil van een aantal AU-lidstaten, en onder een gebrek aan 
gerichtheid van EU-middelen. Er bestaat een behoefte aan duidelijke doelstellingen voor 
capaciteitsopbouw om resultaten te behalen ter versterking van vrede en veiligheid in Afrika.” 

Volgens de controleurs heeft de EU geen duidelijke prioriteiten vastgesteld voor haar steun aan 
de APSA en in de strategie van de EU ontbrak het aan een langetermijnvisie. Tijdens de 
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gecontroleerde periode legde de EU onvoldoende nadruk op de verschuiving van het betalen van 
salarissen naar capaciteitsopbouw. De EU heeft steun verleend aan de plannen van de Afrikaanse 
Unie voor financiële onafhankelijkheid, zodat de AU een steeds groter deel van de operationele 
kosten van de APSA op zich kon nemen. De uitvoering van deze plannen bevond zich echter nog 
in een vroeg stadium. 

De controleurs stelden vast dat de uitvoering van de EU-steun te lijden had onder vertragingen, 
een onsamenhangend gebruik van financieringsinstrumenten en onvoldoende informatie over de 
behaalde resultaten. Zes van de veertien gecontroleerde contracten, die voornamelijk betrekking 
hadden op personeelskosten, hadden reeds het merendeel van de verwachte resultaten 
opgeleverd toen de controle werd uitgevoerd. De verwachte resultaten werden bij twee 
contracten slechts gedeeltelijk, en bij één contract helemaal niet gerealiseerd. In vijf gevallen 
leidden vertragingen bij de uitvoering ertoe dat de controleurs niet konden beoordelen of het 
contract al dan niet resultaten had opgeleverd. Bovendien belemmerden vertragingen bij 
aanbestedingen, financiering met terugwerkende kracht en gebrek aan informatie over 
resultaten de steunverlening door de EU.  

De controleurs doen de volgende aanbevelingen. 

• De Europese Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden moeten de 
betrokkenheid van de Afrikaanse Unie bij de APSA bevorderen zodat zij financieel onafhankelijk 
kan worden, en het accent van de EU-steun verleggen van de dekking van operationele kosten 
naar de uitvoering van maatregelen voor capaciteitsopbouw. 

• De Commissie moet steunmaatregelen consequent resultaatgericht maken, vertragingen 
bij aanbestedingen en financiering met terugwerkende kracht verminderen, het toezicht 
verbeteren en op coherente wijze gebruikmaken van financieringsinstrumenten. 

Noot voor de redactie 

De Afrikaanse Unie werd in 2000 opgericht als opvolger van de Organisatie van Afrikaanse 
Eenheid. In 2002 werd het Protocol met betrekking tot de oprichting van de Vredes- en 
Veiligheidsraad van de Afrikaanse Unie aangenomen door de lidstaten van de Afrikaanse Unie om 
de structuur, doelstellingen en beginselen van de APSA vast te stellen. In 2017 waren alle 55 
Afrikaanse landen lid van de Afrikaanse Unie.  

Speciaal verslag nr. 20/2018 “De Afrikaanse vredes- en veiligheidsarchitectuur: het accent van de 
EU-steun moet worden verlegd” is in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK 
(eca.europa.eu). 

De ERK presenteert haar speciale verslagen aan het Europees Parlement en de Raad van de EU, 
alsmede aan andere geïnteresseerde partijen zoals nationale parlementen, belanghebbenden uit 
het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De overgrote 
meerderheid van de aanbevelingen die we doen in onze verslagen wordt in de praktijk omgezet. 
Dit hoge niveau van acceptatie onderstreept het nut van ons werk voor burgers van de EU. 
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