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Luxemburg den 18 september 2018

EU:s stöd till den afrikanska freds- och
säkerhetsstrukturen har haft mycket små effekter och
behöver få en ny inriktning, säger revisorerna
EU:s ekonomiska stöd till den afrikanska freds- och säkerhetsstrukturen (Apsa) har haft mycket
liten effekt och behöver riktas om, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Under
många år har Apsa varit starkt beroende av givarfinansiering, och EU-stödet har varit inriktat
på att bidra till Apsas grundläggande driftskostnader och inte på kapacitetsuppbyggande
åtgärder, säger revisorerna.
Apsa inrättades av medlemsstaterna i Afrikanska unionen (AU) som ett långsiktigt svar på fredsoch säkerhetsutmaningarna på den afrikanska kontinenten. Genom Apsa har Afrikanska unionen
och regionala organisationer tillgång till verktyg som hjälper dem att förebygga, hantera och lösa
konflikter.
Revisorerna bedömde EU:s stöd till Apsa genom att granska kontrakt som Europeiska
kommissionen hade ingått mellan 2014 och 2016, vilkas totala värde översteg 100 miljoner euro.
De drog slutsatsen att EU:s stöd till Apsa har haft mycket liten effekt och att det behöver få en ny
inriktning. Trots att en bred strategisk ram har införts konstaterade de att EU:s stöd främst har
varit inriktat på att bidra till Apsas grundläggande driftskostnader. På grund av att bidragen från
Afrikanska unionens medlemsstater har varit otillräckliga har Apsa varit starkt beroende av
givarstöd under många år, enligt revisorerna.
”Intressenter och givare har högt ställda förväntningar på Apsa”, sade Juhan Parts, den ledamot
av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Men vi har konstaterat att
kapaciteten hos Apsas komponenter varierar kraftigt och hotas av bristande politiskt
engagemang hos ett antal AU-medlemsstater och av bristande fokus i EU:s finansiering. Det
behövs tydliga mål för kapacitetsuppbyggnad för att uppnå resultat i form av ökad fred och
säkerhet i Afrika.”

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport.
Hela rapporten finns på www.eca.europa.eu.
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EU hade inte fastställt tydliga prioriteringar för sitt stöd till Apsa, och EU:s strategi saknade en
långsiktig vision, säger revisorerna. Under den granskade perioden fokuserade inte EU tillräckligt
på övergången från löneutbetalningar till kapacitetsuppbyggnad. EU hade stött Afrikanska
unionens planer på ekonomiskt oberoende med målet att AU skulle kunna stå för en växande
andel av Apsas driftskostnader, men genomförandet av dessa planer var ännu i sin linda.
Revisorerna konstaterade att genomförandet av EU-stödet påverkades av förseningar,
inkonsekvent användning av finansieringsinstrument och otillräcklig information om uppnådda
resultat. Sex av de 14 kontrakt som vi granskade, och som huvudsakligen gällde
personalkostnader, hade levererat merparten av de förväntade resultaten vid tidpunkten för
revisionen. Två hade endast delvis levererat resultat och ett hade inte levererat några resultat
alls. I fem fall innebar förseningar i genomförandet att revisorerna inte kunde bedöma huruvida
kontraktet hade uppfyllts. Förseningar i kontraktstilldelningen och den retroaktiva finansieringen
samt brist på information om resultat hindrade också genomförandet av EU:s stöd.
Revisorerna lämnar följande rekommendationer:
•
Europeiska kommissionen och Europeiska utrikestjänsten bör främja Afrikanska unionens
egenansvar för Apsa, så att AU kan bli ekonomiskt oberoende, och rikta EU:s stöd till
kapacitetsuppbyggande åtgärder i stället för till driftskostnader.
•
Kommissionen bör göra insatserna genomgående resultatbaserade, minska
förseningarna i kontraktstilldelningen och den retroaktiva finansieringen, förbättra
övervakningen och använda finansieringsinstrument på ett konsekvent sätt.
Meddelande till redaktörer
Afrikanska unionen bildades år 2000 som efterföljare till Organisationen för afrikansk enhet. I
protokollet om inrättandet av Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråd, som antogs av AUmedlemsstaterna 2002, fastställs Apsas organisation, mål och principer. Alla 55 afrikanska länder
var medlemmar av Afrikanska unionen 2017.
Särskild rapport nr 20/2018 Den afrikanska freds- och säkerhetsstrukturen: EU:s stöd behöver
riktas om finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk.
Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet samt för
andra intressenter, såsom nationella parlament, berörda parter inom näringslivet och företrädare
för det civila samhället. De allra flesta av rekommendationerna i våra rapporter genomförs. Det
visar att vårt arbete gagnar EU:s medborgare.
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