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Sporočilo za javnost
Luxembourg, 18. septembra 2018

Podpora EU za Afriško strukturo za mir in varnost je imela
po mnenju revizorjev majhen učinek in jo je treba
preusmeriti
Glede na ugotovitve v novem poročilu Evropskega računskega sodišča je imela podpora EU za
Afriško strukturo za mir in varnost majhen učinek in jo je treba preusmeriti. Revizorji navajajo,
da je Afriška struktura za mir in varnost že več let močno odvisna od podpore donatorjev in da
je bila podpora EU osredotočena na prispevanje h kritju njenih osnovnih operativnih stroškov
in ne na ukrepe za krepitev zmogljivosti.
Afriško strukturo za mir in varnost so ustanovile države članice Afriške unije kot dolgoročni odziv
na izzive na področju miru in varnosti na afriški celini. V okviru te strukture imajo Afriška unija in
regionalne organizacije dostop do orodij, ki jim pomagajo pri preprečevanju, upravljanju in
reševanju konfliktov.
Revizorji so ocenili podporo EU za Afriško strukturo za mir in varnost. Preučili so pogodbe, ki jih je
Evropska komisija sklenila v obdobju od leta 2014 do leta 2016 in katerih skupna vrednost
presega 100 milijonov EUR.
Prišli so do zaključka, da je imela podpora EU za Afriško strukturo za mir in varnost majhen učinek
in da jo je treba preusmeriti. Čeprav je bil uveden širok strateški okvir, so revizorji ugotovili, da je
bila podpora EU večinoma osredotočena na prispevanje h kritju osnovnih operativnih stroškov
Afriške strukture za mir in varnost. Revizorji pravijo, da je Afriška struktura za mir in varnost
zaradi primanjkljaja prispevkov držav članic Afriške unije že več let močno odvisna od podpore
donatorjev.
„Deležniki in donatorji od Afriške strukture za mir in varnost veliko pričakujejo,“ je povedal član
Evropskega računskega sodišča Juhan Parts, pristojen za poročilo. „Ugotovili smo, da se
zmogljivost komponent Afriške strukture za mir in varnost močno razlikuje, dodaten izziv pa je bilo
pomanjkanje politične zavezanosti več držav članic Afriške unije in usmerjenosti sredstev EU. Za

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko
sodišče.
Celo poročilo je na voljo na www.eca.europa.eu.
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doseganje rezultatov na področju krepitve miru in varnosti v Afriki so potrebni jasni cilji glede
krepitve zmogljivosti.”
Revizorji pravijo, da EU ni določila jasnih prioritet za svojo podporo za Afriško strukturo za mir in
varnost, njena strategija pa ni temeljila na dolgoročni viziji. V revidiranem obdobju se EU ni dovolj
osredotočala na prehod s financiranja plač na financiranje krepitve zmogljivosti. EU je podpirala
načrte Afriške unije za finančno neodvisnost, da bi ta lahko prevzemala vedno večji delež
operativnih stroškov Afriške strukture za mir in varnost, vendar je bilo izvajanje teh načrtov še
vedno v začetni fazi.
Revizorji so ugotovili, da so na izvrševanje podpore EU vplivale zamude, nedosledna uporaba
instrumentov financiranja in nezadostne informacije o doseženih rezultatih. Pri šestih od
14 revidiranih pogodb, ki so se nanašale predvsem na stroške za zaposlene, je bila do časa revizije
dosežena večina pričakovanih rezultatov. Pri dveh so bili rezultati doseženi le delno, pri eni pa
niso bili doseženi. V petih primerih so zamude pri izvajanju pomenile, da revizorji niso mogli
oceniti, ali so bili rezultati pri pogodbi doseženi. Poleg tega so zamude pri sklepanju pogodb,
retroaktivno financiranje in pomanjkanje informacij o rezultatih ovirali zagotavljanje podpore EU.
Revizorji priporočajo, naj:
•
Evropska komisija in Evropska služba za zunanje delovanje spodbujata občutek lastništva
Afriške unije do Afriške strukture za mir in varnost, da se doseže njena finančna neodvisnost in da
se podpora EU preusmeri s podpiranja operativnih stroškov na ukrepe za krepitev zmogljivosti,
•
Komisija zmanjša zamude pri sklepanju pogodb in retroaktivno financiranje, izboljša
spremljanje in instrumente financiranja koherentno uporablja, njeno posredovanje pa naj
dosledno temelji na rezultatih.
Pojasnila za urednike
Afriška unija je bila ustanovljena leta 2000 kot naslednica Organizacije afriške unije. Njena
sestava, cilji in načela so opredeljeni v protokolu o vzpostavitvi mirovnega in varnostnega sveta
Afriške unije, ki so ga leta 2002 sprejele države članice Afriške unije. Leta 2017 je bilo vseh 55
afriških držav včlanjenih v Afriško unijo.
Posebno poročilo št. 20/2018 – Afriška struktura za mir in varnost: potrebna je preusmeritev
podpore EU – je na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU.
Evropsko računsko sodišče predstavlja svoja posebna poročila Evropskemu parlamentu in Svetu
EU ter drugim zainteresiranim stranem, kot so nacionalni parlamenti, deležniki v gospodarstvu in
predstavniki civilne družbe. Velika večina priporočil Sodišča se izvede, kar dokazuje, da je delo
Sodišča koristno za državljane EU.
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