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GLOSSZÁRIUM ÉS RÖVIDÍTÉSEK 

CIVCOM Polgári Válságkezelő Bizottság: a Tanács által létrehozott tanácsadó szerv, 
amely információkat nyújt, ajánlásokat fogalmaz meg és tanácsadást biztosít a 
válságkezelés polgári vonatkozásaival kapcsolatban. 

CMC Válságkezelési koncepció: célja a KBVP-opciók elemzése és előterjesztése, azok 
céljainak és célkitűzéseinek ismertetése, valamint az uniós KBVP-missziók 
lehetséges céljainak és hatókörének kidolgozása. 

CMPD Válságkezelési és Tervezési Igazgatóság: az EKSZ-nek a polgári KBVP-missziók 
politikai és stratégiai tervezését végző szervezeti egysége. A CMDP feladata a 
missziók koherenciájának és eredményességének biztosítása, valamint KBVP-
partnerségek, szakpolitikák, koncepciók és kapacitások kifejlesztése. Ez az 
igazgatóság végzi az új KBVP-missziók stratégiai tervezését és a meglévők 
stratégiájának felülvizsgálatát is. 

COG Csendőrségi operatív központok (Niger): állandó szervek, amelyek célja a 
térségben végbemenő történések figyelemmel kísérése, az őrjáratok 
erőforrásokkal való ellátása, információk gyűjtése és eljuttatása az illetékes 
hatóságokhoz, valamint a válsághelyzetekre való reagálás. 

CONOPS Műveleti koncepció: tervezési dokumentum, amely meghatározza a misszió 
megbízatását, és a politikai szándéknak megfelelő iránymutatást fogalmaz 
meg arról, hogy milyen fellépések szükségesek a misszió céljainak 
megvalósításához. 

COR Regionális operatív központok (Niger): ideiglenes szervek, amelyek célja a 
regionális kormányzatok és a nigeri védelmi és biztonsági erők, valamint a 
polgári védelmi, tűzoltó-, környezetvédelmi és vámszervek tagjainak 
összefogása, hogy együtt kezeljék a terrortámadások, a szervezett bűnözés és 
a természeti katasztrófák okozta válsághelyzeteket. 

CPCC Polgári Tervezési és Végrehajtási Szolgálat: az EKSZ-nek a polgári KBVP-
missziók tervezését, irányítását, koordinálását, tanácsadással való és egyéb 
támogatását, felügyeletét és felülvizsgálatát végző szervezeti egysége. A CPCC 
készíti el a missziók legfontosabb tervezési dokumentumait: a műveleti 
koncepciót és a műveleti tervet. 

ECA Európai Számvevőszék. 

EKSZ Európai Külügyi Szolgálat: az Európai Unió diplomáciai szolgálata. Segíti az 
Unió külpolitikai vezetőjét (a külügyi és biztonságpolitikai főképviselőt) az Unió 
közös kül- és biztonságpolitikájának végrehajtásában. 

EU Európai Unió. 

EUCAP Európai uniós kapacitásépítő misszió. 
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EUTM A mali fegyveres erőket kiképzéssel és tanácsadással segítő európai uniós 
nemzetközi katonai misszió, amelynek székhelye a mali Bamakóban található. 

FPI Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat: legfontosabb feladata különböző 
uniós külpolitikai fellépések végrehajtása. Mind a műveleteket, mind azok 
finanszírozását irányítja. Az FPI az Európai Bizottság főigazgatósága, amely az 
EKSZ-szel párhuzamosan végzi munkáját. 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (Német 
Nemzetközi Együttműködési Társaság). 

HR/VP Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és egyben az Európai 
Bizottság alelnöke. 

ISF Belső biztonsági erők: rendőrség, csendőrség és nemzetőrség. 

KBVP Közös biztonság- és védelempolitika. 

KKBP Közös kül- és biztonságpolitika. 

MINUSMA Az ENSZ többdimenziós integrált stabilizációs missziója Maliban: 
tevékenységének középpontjában a biztonság, a stabilizáció és a polgárok 
védelme áll; támogatja a nemzeti politikai párbeszédet és egyeztetést, az 
állami hatáskörök helyreállítását, a biztonsági ágazat újjáépítését, valamint az 
emberi jogok előmozdítását és védelmét. 

MIP Misszió-végrehajtási terv: meghatározza, hogy mely tevékenységeket és 
projekteket kell végrehajtani a misszió feladatainak sikeres ellátásához. 

MMA Mentorálás, monitoring és tanácsadás. Mentorálás: strukturált, terv szerinti 
tudásátadás a mentor részéről a mentorált számára. Monitoring: annak 
megfigyelése, értékelése és az arról való beszámolás, hogy a mentorált milyen 
teljesítményt nyújt a belső biztonsági erőkön belüli képzés biztosítása terén. 
Tanácsadás: a mentorált által önállóan nyújtott képzésekhez biztosított 
támogatás. 

OPLAN Műveleti terv: a misszió célkitűzéseit és feladatait meghatározó dokumentum. 

PSC Politikai és Biztonsági Bizottság: a nemzetközi helyzetet figyelemmel kísérő, a 
Tanácsnak stratégiai megközelítéseket és szakpolitikai opciókat javasoló, a 
CIVCOM-nak iránymutatást nyújtó, a válságkezelési műveletek politikai 
ellenőrzését és stratégiai irányítását ellátó bizottság. A PSC az uniós 
tagállamok brüsszeli nagyköveteiből áll, elnöki tisztét az Európai Külügyi 
Szolgálat képviselői töltik be. 

RAP Alkalmazási szabályok: a Bizottság 2012. október 29-i 1268/2012/EU 
felhatalmazáson alapuló rendelete az Unió általános költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai 
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól (a költségvetési 
rendelet alkalmazási szabályai) – a mindenkor hatályos módosított változat. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

I. A nyugat-afrikai Száhel-övezetben uralkodó instabilitás nem kedvez sem az érintett 

országok fejlődésének, sem az Európai Unió (EU) érdekeinek. A közös biztonság- és 

védelempolitika (KBVP) a fegyveres konfliktusokból, politikai instabilitásból, terrorizmusból, 

szervezett bűnözésből és illegális migrációból adódó kihívások megoldását célzó uniós 

eszköz. Az Unió a KBVP keretében polgári missziókat működtet Nigerben és Maliban, 

amelyek képzést, tanácsadást és felszereléseket biztosítva igyekeznek erősíteni a belső 

biztonsági erők kapacitását. 

II. Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) az uniós tagállamok nevében uniós kapacitásépítő 

missziókat (EUCAP) hozott létre a száhel-övezetbeli Nigerben (2012) és Maliban (2014): a 

missziók műveleteit az EKSZ tervezi és irányítja, míg költségvetésüket – amelynek összege 

Niger esetében a 2012 és 2017 közötti időszakra 69,46 millió euró, Mali esetében a 2014 és 

2017 közötti időszakra 66,48 millió euró – a Bizottság irányítja. Mindkét misszió az adott 

országban végzett műveletekért felelős saját misszióvezetővel rendelkezik. A missziók 

munkatársainak több mint felét az uniós tagállamok rendelik ki és fizetik. A többi 

alkalmazottat a missziók költségvetéséből fedezik. 

III. Megvizsgáltuk az EUCAP Száhel missziók létrehozását, irányítását és működtetését, 

valamint azt, hogy sikerrel jártak-e Niger és Mali belső biztonsági erői kapacitásának 

megerősítésében. Interjút készítettünk az EKSZ, a Bizottság, a két EUCAP Száhel misszió, 

valamint a nigeri és mali nemzeti hatóságok és belső biztonsági erők munkatársaival, 

továbbá az érdekeltek széles körével. 

IV. Megállapítottuk, hogy a missziók hozzájárultak a belső biztonsági erők kapacitásának 

megerősítéséhez, az előrehaladást azonban akadályozták a nehéz működési körülmények és 

az elégtelen működési hatékonyság. Megállapításunk szerint a missziók munkatársai nem 

kaptak megfelelő gyakorlati iránymutatást, illetve – az EUCAP Száhel Niger esetében – a 

kiküldetésre felkészítő képzést. Az EKSZ és a Bizottság nem nyújtott elég támogatást, és 

eljárásai néhány esetben nem feleltek meg a helyi munkakörülményeknek. 

V. Mindkét missziónál az álláshelyek jelentős része – átlag egynegyede – betöltetlen 

maradt. A felvételi eljárások időigényesek és gyakran sikertelenek voltak. Az uniós 
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tagállamok általában csak legfeljebb két évre rendelték ki a munkatársakat. Az EUCAP Száhel 

missziók kétéves megbízatás és éves költségvetések alapján működnek. Mindez csökkenti a 

missziók működési hatékonyságát, mivel nem kedvez a közép- és hosszú távú tervezésnek. 

Ugyanakkor, noha a misszióknak nem céljuk állandó szervként működni a fogadó 

országokban, jelenleg mégsem egyértelmű, hogy milyen kivonulási stratégiát kellene 

követniük. 

VI. Megállapítottuk, hogy a missziók foglalkoztak ugyan tevékenységük fenntarthatóságának 

kérdésével, de csekély sikerrel. Ennek oka részben az volt, hogy a fogadó országok nem 

érezték a magukénak a missziókat, részben pedig az, hogy azok nem fordítottak elégséges 

erőforrást a fenntarthatóság biztosítására, valamint a megtartott képzések gyakorlati 

alkalmazásának és a biztosított felszerelések felhasználásának nyomon követésére. 

VII. A missziók elégtelen teljesítménymutatókat alkalmaztak, és az ellenőrzött időszakban 

nem monitorozták és értékelték megfelelően a feladatok teljesítését. Az EKSZ 

hatásvizsgálatai nem kapcsolódtak a monitoringhoz és az értékeléshez. 

VIII. Megfigyelésünk szerint a missziók fontos szerepet játszottak Niger és Mali belső 

biztonsági erői kapacitásának megerősítésében, de az Unió és tagállamai egyéb 

tevékenységeinek támogatásában is. A többi adományozó, az uniós tagállamok, a nemzeti 

hatóságok és az EUCAP által nyújtott támogatás nigeri és mali kedvezményezettjei 

összességében pozitívan értékelték az EUCAP Száhel missziók tevékenységét. 

IX. A következő ajánlásokat tesszük az EKSZ-nek és a Bizottságnak: 

- tegyenek intézkedéseket a missziók működési hatékonyságának javítására; 

- javítsanak a missziók álláshelyeinek betöltöttségi arányán; 

- a megbízatásokat és költségvetéseket alakítsák a műveletekhez illően, valamint 

dolgozzanak ki kivonulási stratégiát; 

- fordítsanak nagyobb figyelmet a fenntarthatóságra; 

- javítsanak a mutatók, a monitoring és az értékelés minőségén. 
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BEVEZETÉS 

Niger és Mali a Száhel-övezetben 

1. Niger és Mali Nyugat-Afrikában fekvő instabil államok. A két országban még friss a 

parlamenti demokrácia, gyenge a gazdaság és fejletlen a közigazgatás. A 2016-os humán 

fejlettségi mutató szerint Niger és Mali az ott felsorolt 188 ország közül a 187., illetve a 175. 

helyen áll, azaz lakosságuk a világ legszegényebbjei közé tartozik. Afrika hatodik, illetve 

nyolcadik legnagyobb országáról van szó, a Szahara sivatag déli részén. Mindkét országon 

sok migráns kel át végső úticélja felé tartva. 

2. Bár 2015 júniusában békemegállapodás született, és külföldi békefenntartó erők is jelen 

vannak, Mali északi részén még mindig aktívak egyes szélsőséges csoportok, és a nemzeti 

biztonsági erőknek komoly erőpróbákkal kell szembenézniük. A számos terrortámadás 

továbbra is sok halálos áldozatot követel. Niger biztonságát a szomszédos Líbiában, 

Nigériában és Maliban uralkodó instabilitás is veszélyezteti. A kormánynak fel kell vennie a 

harcot az embercsempészettel és más illegális tevékenységekkel is. 

3. Az Európai Unió 2011 márciusában elfogadta a Száhel-övezet biztonságával és 

fejlesztésével kapcsolatos európai uniós stratégiát, amely a fejlesztés és a biztonság 

kölcsönös egymásra utaltságából indul ki, illetve abból, hogy a Száhel-övezet problémái 

regionális szintű választ igényelnek. 2014-ben Niger, Mali, Mauritánia, Csád és Burkina Faso 

a Száhel-övezet fejlesztése és biztonsága terén folytatott együttműködés erősítésére 

létrehozott egy regionális szervezetet, az ún. ötök csoportját (G5) (lásd: térkép). Az Unió 

egyes közös érdekű területeken – így a biztonság, a migrációkontroll, a terrorizmus elleni 

küzdelem, a humanitárius helyzet és a fejlesztés terén – támogatja ezt a kezdeményezést. 
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Térkép. A Száhel-övezetbeli G5 csoport országai 

 
Forrás: Eurostat. 

Polgári KBVP-missziók 

4. Az Unió védelmi és válságkezelési struktúráit és kapacitásait az uniós közös kül- és 

biztonságpolitika (KKBP)1 fontos részét képező közös európai biztonság- és védelempolitika 

(KBVP) határozza meg. Az Európai Unióról szóló szerződés 42–46. cikkén alapuló KBVP 

keretében számos békefenntartási, konfliktusmegelőzési és a nemzetközi biztonság 

megerősítésére irányuló misszióra2 került sor harmadik országokban, az Egyesült Nemzetek 

Alapokmányában foglalt elveknek megfelelően. 

                                                      

1 A 2014–2020-as többéves pénzügyi keret 2076 millió eurót irányoz elő a KKBP-re. 

2 A „misszió” kifejezés az EKSZ hivatalos megjelölése a válsághelyzetek esetén nem állandó 
jelleggel létrehozott független jogalanyokra. 

Az ezen a térképen szereplő határvonalak, nevek és megnevezések nem feltétlenül az Európai Unió által hivatalosan jóváhagyottak vagy 
elfogadottak.

Közigazgatási határok: ©
Térkép:

Mauritánia

Csád

Burkina Faso

Mali
Niger
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5. Az Unió 2003 óta3 22 polgári KBVP-missziót küldött ki harmadik országokba a világ 

minden tájára. A 2018 februárjában továbbra is működő tíz misszió fő céljai a kapacitásépítés 

és a jogállamiság megerősítése a fogadó államokban. Többségük – például az EULEX4 

Koszovó5 és az EUPOL6 Afganisztán7) a biztonsági ágazat reformjához és a jó kormányzáshoz 

is támogatást nyújt. Más missziók hatóköre a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni 

küzdelemre és a határigazgatásra (EUCAP Száhel Mali), illetve az utóbbi időben az illegális 

migráció kezelésére (EUCAP Száhel Niger) is kiterjed. Az Unió ezenfelül jelenleg hat katonai 

műveletet is folytat, amelyek finanszírozása nem az Unió, hanem közvetlenül az uniós 

tagállamok költségvetéséből történik. A polgári KBVP-missziókról és a katonai műveletekről 

az I. melléklet nyújt áttekintést. 

6. A polgári KBVP-missziókért az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és egyben 

az Európai Bizottság alelnöke (HR/VP) viseli a politikai felelősséget. Az ő felügyelete alatt az 

EKSZ irányítja a missziók munkáját és az Európai Bizottság Külpolitikai Eszközökért Felelős 

Szolgálata (FPI) igazgatja azok költségvetését. Az EKSZ-en belüli Válságkezelési és Tervezési 

Igazgatóság (CMPD) végzi a missziók politikai és stratégiai tervezését és dolgozza ki az új 

KBVP-missziók válságkezelési koncepcióját (CMC). Az EKSZ-en belül a Polgári Tervezési és 

Végrehajtási Szolgálat (CPCC) felel a missziók felállításáért és fenntartásáért; igazgatója 

egyben a polgári műveleti parancsnok feladatkörét is ellátja. 

7. A polgári KBVP-missziók létrehozásáról és lezárásáról az uniós tagállamok döntenek a 

Tanácson keresztül. Ők határozzák meg továbbá a missziók célkitűzéseit és megbízatását, 

                                                      

3 Az EKSZ 2003-ban indította az első KBVP-missziót (az Európai Unió Bosznia-Hercegovinában 
folytatott rendőri missziója). 

4 Európai uniós jogállamiság-misszió. 

5 Az Európai Számvevőszék 2012-ben különjelentést tett közzé az EULEX-ről (18/2012. sz. 
különjelentés: „A Koszovónak a jogállamiság területén nyújtott európai uniós támogatás” 
(http://eca.europa.eu)). 

6 Európai uniós rendőri misszió. 

7 Az Európai Számvevőszék 2015-ben különjelentést tett közzé az EUPOL-ról (7/2015. sz. 
különjelentés: „Uniós rendfenntartó misszió Afganisztánban: vegyes eredmények” 
(http://eca.europa.eu)). 
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hagyják jóvá azok munkatervét és döntenek azok megbízatásának meghosszabbításáról, 

illetve a hosszabbítás időtartamáról. A missziók költségvetését is a Tanács határozza meg az 

Európai Parlamenttel közösen. Az 1. háttérmagyarázat bemutatja a válsághelyzet 

megállapításától a missziók létrehozásáig terjedő folyamatot, az 1. ábra pedig szemlélteti 

azok megtervezését. 

1. háttérmagyarázat. A válsághelyzet megállapításától a polgári KBVP-missziók létrehozásáig 

1. Mihelyt az EKSZ és az uniós tagállamok válsághelyzetet állapítanak meg, a Tanács – a Bizottsággal, 

az EKSZ földrajzi egységeivel (GEO-DESK) és az EKSZ illetékes főosztályaival együttműködve – 

kidolgozza a válságkezelési megközelítésre vonatkozó politikai keretet (PFCA). Ez a dokumentum 

bemutatja a politikai hátteret, ismerteti a válság jellegét, indokolja az Unió beavatkozását, és 

számba veszi a rendelkezésre álló és az uniós reagálás céljára legalkalmasabb eszközöket. 

2. Az uniós tagállamoktól kapott (a Politikai és Biztonsági Bizottság (PSC) és a Tanács útján 

továbbított) politikai iránymutatás és irányvonalak különböző tervezési dokumentumokban és 

tanácsi határozatokban öltenek formát az ún. válságkezelési eljárás során. 

3. Ha a Tanács úgy dönt, hogy polgári KBVP-missziót küld a helyszínre, a CMPD információt gyűjt a 

válságövezetből és kidolgozza a válságkezelési koncepciót. 

4. Ezután a CPCC elkészíti a missziók legfontosabb tervezési dokumentumait: a misszió megbízatását 

meghatározó műveleti koncepciót (CONOPS), valamint a misszió feladatait és az elvárt 

eredményeket ismertető műveleti tervet (OPLAN). A műveleti tervben vázolt célkitűzéseket és 

feladatokat operatív szinten a misszió-végrehajtási terv (MIIP) határozza meg, amely részletezi a 

feladatok teljesítéséhez végrehajtandó tevékenységeket és projekteket. 
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1. ábra. A polgári KBVP-missziók megtervezése 

 

Forrás: EKSZ. 
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A nigeri és mali EUCAP Száhel missziók 

9. Az Unió polgári KBVP-missziók, katonai műveletek8 és egyéb uniós eszközök9 révén hajtja 

végre a Száhelre irányuló stratégiáját. A nigeri és mali misszió létrehozásával az Unió a 

Száhel-övezet fejlődését és belső biztonságát fenyegető veszélyekre kívánt reagálni, amelyek 

egyben Európa biztonságát is fenyegetik. A missziók célja az volt, hogy képzéssel, 

tanácsadással és felszerelésekkel segítsék megerősíteni a belső biztonságért felelős nemzeti 

erők kapacitását. A két EUCAP Száhel misszióban közreműködő munkatársak ezt a 

támogatást nem végrehajtó jelleggel nyújtják10: a fogadó ország belső biztonsági erőinek 

(rendőrség, csendőrség, nemzetőrség) kapacitását erősítik meg. Nigerben – a belső biztonság 

terén betöltött szerepét tekintve – ide tartozik a hadsereg is. 

10. A Tanács 2012-ben azzal a céllal hozta létre az EUCAP Száhel Niger missziót, „hogy 

támogassa Niger biztonsági ágazatbeli szereplőinek kapacitásépítését a terrorizmus és a 

szervezett bűnözés elleni küzdelem érdekében”11. 2015-ben az uniós tagállamok 

kiterjesztették a misszió megbízatását, így az ezentúl az irreguláris migráció ellenőrzésében 

és visszaszorításában, valamint az azzal kapcsolatos információgyűjtésben is segíti Nigert. A 

központi hivatal és a misszió 169 álláshelyének12 többsége a fővárosban, Niameyben 

található. A misszió 2016-ban a Szahara sivatagban, Agadezben is nyitott egy kirendeltséget. 

A misszió fő tevékenységei a következők: 

                                                      

8 Az Európai Unió mali kiképzési missziója (EUTM) a mali haderő kiképzésére és tanácsadásra 
irányuló katonai kiképzési művelet, amelynek központja a mali Bamakóban található. 

9 Elsősorban a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz, az Európai Fejlesztési Alap, a 
Szükséghelyzeti Alap Afrikáért, valamint humanitárius segítségnyújtás. 

10 Ha valamely misszió tagjai végrehajtó jellegű tevékenységet végeznek, akkor megbízatásuk van 
arra, hogy közvetlenül a fogadó ország nevében lépjenek fel. A nem végrehajtó jellegű missziók 
ezzel szemben tanácsadói minőségben támogatják a fogadó országot. 

11 Az Európai Unió nigeri KBVP-missziójáról (EUCAP Sahel Niger) szóló, 2012. július 16-i 
2012/392/KKBP tanácsi határozat (HL L 187., 2012.7.17., 48. o.) 1. cikke. 

12 A 2016/2017-ben költségvetésbe vett (kirendelt, nemzetközi szerződéses és helyi) személyi 
állomány. Az EUCAP Száhel Niger misszió munkatársai több mint felerészben Franciaországból 
(53%), illetve nagyobb számban Romániából (15%) és Belgiumból (8%) érkeztek. 



 14 

 

- képzés nyújtása több kulcsterületen (például kriminalisztika, taktikai és technikai 

beavatkozások), valamint a belső biztonsági erők munkatársainak betanítása a belső 

képzések biztosítására; 

- tanácsadás a belső biztonsági erőknek a képzések kialakításáról és megszervezéséről; 

- a belső biztonsági erők segítése az együttműködésben (interoperabilitás) és munkájuk 

koordinálásában; 

- felszerelések biztosítása (pl. távoli területek térképei, humánerőforrás-szoftverek, 

terepjárművek, rendőrségi kriminalisztikai készletek és mobil szerelőműhelyek); 

- az irreguláris migrációval és a szervezett bűnözéssel kapcsolatos nigeri törvények 

felülvizsgálatának segítése. 

11. A Tanács 2012-ben azzal a céllal hozta létre az EUCAP Száhel Mali missziót, hogy 

„lehetővé tegye a mali hatóságok számára az alkotmányos és demokratikus rend, valamint a 

Mali tartós békéjéhez szükséges feltételek helyreállítását és fenntartását, továbbá azt, hogy 

a közigazgatás hatékony újjászervezése révén Mali egész területén helyreállítsák és 

fenntartsák az állam hatalmát és legitimitását”13. A misszió 194 álláshelye14 a fővárosban, 

Bamakóban található. A misszió többek között a következő tevékenységeket végzi: 

- szakpolitikai reform és kapacitásépítés a határigazgatás megerősítése érdekében; 

- a képzési terv felülvizsgálata, képzés biztosítása a műveleti és humánerőforrás-irányítás, a 

szakmai etika, a közrend, a hírszerzési technikák, a professzionális beavatkozás, a bűnügyi 

rendőrségi tevékenység, a terrorizmus elleni küzdelem, valamint az emberi jogok és a 

nemek közötti egyenlőség terén; 

                                                      

13 Az Európai Unió mali KBVP-missziójáról (EUCAP Száhel Mali) szóló, 2014. április 15-i 
2014/219/KKBP tanácsi határozat (HL L 113., 2014.4.16., 21. o.) 2. cikke. 

14 A 2017-ben költségvetésbe vett (kirendelt, nemzetközi szerződéses és helyi) személyi állomány. 
Az EUCAP Száhel Mali esetében a nemzetközi munkatársak főként négy uniós tagállamból – 
Franciaország (30%), Románia (19%), Belgium (13%) és Németország (10%) – származnak. 
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- a távoli területeket kiszolgáló mobil képzési és értékelési csoportok létrehozása. 

12. A II. melléklet bemutatja a Tanács által a két EUCAP Száhel missziónak adott megbízatást 

és az előírt célkitűzéseket. Az 1. táblázat áttekintést nyújt a missziók fő jellemzőiről. 

1. táblázat. Hasonlóságok és különbségek: EUCAP Száhel Niger és EUCAP Száhel Mali 

 Mindkettő  Niger  Mali 

A műveletek 
megkezdése 

 2012 2014 

A megbízatás 
időtartama 

2 év, megújítható   

Fő kedvezményezettek Belső biztonsági erők: 
- Rendőrség 
- Csendőrség 
- Nemzetőrség 

A nigeri fegyveres erők 
is, belső biztonsági 
feladataik tekintetében 

 

Székhely Főváros Niamey Bamako 
Kirendeltség  Agadez  
Álláshelyek száma  169 194 
Az EUCAP-ot leginkább 
foglalkoztató biztonsági 
problémák 

- Terrorista csoportok 
jelenléte 
- Nem biztonságos 
határok 
- Irreguláris migráció 
- A radikalizáció 
terjedése  
 

- Nigeri állampolgárok 
hazatérése Líbiából 
- Fegyverek 

hozzáférhetősége 
- Az illegális 
kereskedelem és a 
csempészet hálózatai 
- Boko Haram / bűnbánó 
terroristák 
 

- Gyenge államigazgatás, 
illetve a Mali területének 
egy része feletti kontroll 
elvesztése 
- Illegális kereskedők 
jelenléte 
- Korrupció 
- Szervezett bűnözés 
- A lakosság és a belső 
biztonsági erők közötti 
bizalom hiánya 

13. A Tanács a 2012. július és 2017. július közötti időszakra 69,46 millió eurót hagyott jóvá az 

EUCAP Száhel Niger, illetve a 2014. április és 2017. január közötti időszakra 66,48 millió eurót 

az EUCAP Száhel Mali számára. Mindkét misszió a teljes összeg 53%-át fordította személyzeti 

költségekre, 19%-ot (Niger), illetve 24%-ot (Mali) pedig folyó költségekre, például bérleti 

díjra, biztosításra, biztonsági kiadásokra és gépkocsikra (lásd: 1. grafikon). A missziók eddig 

teljes költségvetésük 77%-át15, illetve 67%-át16 használták fel. 

                                                      

15 Forrás: Az első három évre vonatkozó pénzügyi jelentéstervezetek. A negyedik évre irányuló 
ellenőrzésre 2018 januárjában, az ötödik évi ellenőrzésre pedig 2018 tavaszán került sor. 
Ellenőrzésünk időpontjában még nem állt rendelkezésre pénzügyi jelentés. 

16 A számadatok az első két évre vonatkozó pénzügyi jelentéstervezeteken alapulnak. 
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1. grafikon. Az EUCAP Száhel Niger és az EUCAP Száhel Mali kiadástípusai 

 

Forrás: Európai Bizottság. 

A legutóbbi fejlemények 

14. A polgári KBVP-missziók 2015 óta a feladatok egyre szélesebb körét vállalták fel a változó 
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információgyűjtési és -megosztási tevékenységekre. Az uniós kül- és biztonságpolitika 

globális stratégiájának bemutatásakor 2016-ban az alelnök/főképviselő hangsúlyozta, milyen 

fontos megerősíteni a polgári kapacitást a harmadik országokban17. 

15. A biztonságra és védelemre vonatkozó végrehajtási tervben18 az alelnök/főképviselő 

felszólította az uniós tagállamokat, hogy állapodjanak meg a KBVP-missziók tervezésére és 

levezetésére irányuló struktúrák és kapacitások felülvizsgálatáról19. 2017 novemberében a 

Tanács felkérte az alelnököt/főképviselőt20, hogy mutassa be a polgári kapacitások 

fejlesztésének következő lépéseit, hogy 2018-ig megállapodás születhessen a polgári KBVP 

                                                      

17 Az EU biztonságra és védelemre vonatkozó globális stratégiája, 50. o. 

18 Az EU globális stratégiája: a biztonságra és védelemre vonatkozó végrehajtási terv, 2016.11.17. 

19 Ugyanott, 5. o. 

20 A Tanács következtetései: Biztonság és védelem az EU globális stratégiájának összefüggésében 
(2017.11.13.), 9. o. 
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területére vonatkozó paktumról21. Egy olyan háromlépcsős folyamat harmadik lépcsőjéről 

van szó, ahol az első elem egy előretekintő stratégiai dokumentum, ezt a polgári 

képességfejlesztési terv követi, majd végül a paktum lehetővé teszi az összes érdekelt 

(főként uniós tagállamok) számára, hogy aktív szerepet vállaljanak a polgári KBVP-missziók 

megerősítésének folyamatában. 

16. A Tanács felkérte az alelnököt/főképviselőt, hogy 2018 májusáig hozza létre az 

úgynevezett „központi reagálási kapacitást22, amely egy megerősített missziótámogatási 

platformból23, valamint a meglévő missziók rendelkezésére bocsátott forrásokból áll”. A 

polgári KBVP-missziók növekvő fontossága miatt az EKSZ 2018-tól kiegészítő forrásokkal 

növelhette e missziók támogatását. 

AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZERE 

17. Az ellenőrzés az Unió által a nigeri és mali belső biztonsági erők kapacitásának 

megerősítésére létrehozott két polgári KBVP-missziót vizsgálta24. A következő kérdésekre 

kerestük a választ: 

- Jól tervezte-e meg és hajtotta-e végre az EKSZ az EUCAP Száhel missziókat? 

- Megerősítették-e az EUCAP Száhel missziók a nigeri és mali biztonsági erők kapacitását? 

                                                      

21 Ezt a 2018. január 22-i tanácsi következtetések is megerősítik: „2018-ban a KBVP területére 
vonatkozó paktumban meg kell határozni, hogy a polgári KBVP milyen hozzáadott értéket 
képvisel a külső konfliktusokkal és válságokkal kapcsolatos uniós integrált megközelítésen belül 
és a teljes konfliktusciklus alatt, valamint teljesíteni kell a polgári képességekre vonatkozó 
követelményeket.” 

22 Ugyanott, 15. pont. 

23 A missziótámogatási platform az EKSZ székhelyén dolgozó munkatársakból áll, célja a polgári 
KBVP-missziókat támogató funkciók (pl. információtechnológia, pénzügyek, humán erőforrások) 
központosítása. 

24 A Számvevőszék két különjelentést tett közzé polgári KBVP-missziókról: 2012-ben az EULEX 
Koszovóról és 2015-ben az EUPOL Afganisztánról. Az e két jelentésben tett ajánlások a nigeri és 
mali EUCAP Száhel missziókra is érvényesek. Az EKSZ az ajánlásokra adott válaszaiban úgy 
nyilatkozott, hogy elfogadja azokat.  
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18. Az ellenőrzés a missziók létrehozása óta eltelt időszakot vizsgálta; 2017 szeptemberében 

helyszíni vizsgálatot is végeztünk Nigerben és Maliban. 

19. Munkánk kezdetén áttekintettük a stratégiákat, szakpolitikákat, terveket és végrehajtási 

jelentéseket. Ezután találkoztunk a missziók brüsszeli irányításáért felelős munkatársakkal az 

EKSZ CPCC és CMPD részlegétől, valamint a Bizottság Nemzetközi Együttműködési és 

Fejlesztési Főigazgatóságától és az FPI-től. Interjút készítettünk továbbá a Polgári 

Válságkezelő Bizottság (CIVCOM) képviselőivel négy tagállamból25 az Európai Unió Száhel-

övezetért felelős különleges képviselőjével és az EUCAP Száhel Niger korábbi 

misszióvezetőjével. 

20. Ellátogattunk Nigerbe és Maliba, ahol interjút készítettünk mindkét misszió 

munkatársaival (Nigerben az agadezi kirendeltségen dolgozókkal is), valamint a nemzeti 

hatóságok és belső biztonsági erők képviselőivel. Találkozókat tartottunk a nigeri és mali 

uniós képviseletekkel és négy uniós tagállam26, valamint az Egyesült Államok, Japán és 

Kanada e két országbeli képviseletével is. Interjút készítettünk a biztonsági ágazatban 

érintett nemzetközi szervezetekkel és adományozókkal, többek között az ENSZ mali 

többdimenziós integrált stabilizációs missziójával (MINUSMA), a Maliban működő uniós 

képzési misszióval, a CiviPollal, az Expertise France-szal, a Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit-tal (GIZ) és a Nemzetközi Migrációs Szervezettel. 

21. A Nigerben nyújtott összesen 446 képzés közül 46 esetében, a Maliban biztosított 

összesen 135 képzés közül 16 esetében, ezenkívül a nigeri belső biztonsági erők 

tantermeinek felszerelését vagy felújítását célzó 12 projekt és kilenc Maliban végrehajtott 

projekt esetében végeztünk helyszíni ellenőrzést és dokumentumalapú vizsgálatot. Ezenfelül 

áttekintettük a missziók azon munkatársainak munkáját, akik a fogadó országokban 

tanácsadási szolgáltatást nyújtanak. 

                                                      

25 Belgium, Németország, Spanyolország és Franciaország. 

26 Belgium, Németország, Franciaország és Hollandia. 
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ÉSZREVÉTELEK 

Nem volt megfelelő a biztonsági erők kapacitásépítési igényeinek kielégítésére irányuló 

uniós fellépések műveleti hatékonysága 

22. Megvizsgáltuk, hogy a Tanács, az EKSZ, a Bizottság, illetve a nigeri és mali munkatársak 

hogyan hozták létre, irányították és működtették a két missziót. Értékeltük, hogy az EKSZ  

a) levonta-e a korábbi KBVP-missziók tanulságait, 

b) elegendő humán és logisztikai erőforrást irányzott-e elő a missziók számára, 

c) elegendő gyakorlati iránymutatást és kiküldetésre felkészítő képzést biztosított-e a 

missziók munkatársainak, 

d) megfelelő adminisztratív eljárásokat követett-e, 

e) megfelelően tervezte-e meg a missziókat. 

Az EUCAP Száhel Mali misszió létrehozásakor az EKSZ hasznosította az EUCAP Száhel Niger 

tanulságait 

23. Az EKSZ és a Bizottság ellátogatott Nigerbe és Maliba, hogy a missziók felállítása előtt 

felmérje a belső biztonsági erők kapacitásépítési szükségleteit. Niger szükségleteinek 

felmérését 2012 januárjában kezdték meg, és az EKSZ 2012 márciusára készült el a 

válságkezelési koncepció formájában kiadott részletes javaslattal. Részben a létrehozás 

sietős voltával magyarázható, hogy a misszió az első 18 hónapban logisztikai és operatív 

problémákkal küzdött (lásd: 2. háttérmagyarázat). 
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2. háttérmagyarázat. Az EUCAP Száhel Niger első megbízatása során tapasztalt jogi nehézségek 

1. 18 hónapig tartott, míg a misszió jogalanyi státuszt szerzett, addig azonban a misszió vezetőjének 

minden dokumentumot saját nevében kellett aláírnia, viselve értük a pénzügyi és jogi 

felelősséget. 

2. A misszió nem rendelkezett kifejezetten a létrehozási szakaszra előirányzott költségvetéssel, kevés 

adminisztratív és logisztikai támogatást kapott Brüsszelből, és nem tudott biztonsági személyzetet 

toborozni. Mindezek miatt a tevékenységek csak lassan kezdődtek meg, csorbult a misszió 

hitelessége, és a munkatársak nagyobb biztonsági kockázatnak voltak kitéve. Az első hat 

hónapban az alkalmazottak szállodában laktak és dolgoztak. Nem volt számítógépük, sem 

irodájuk, sem mobiltelefonjuk. Az első pénzügyi évben megfelelő közbeszerzési eljárás nélkül írták 

alá a (becslések szerint) 554 000 euró értékű szerződéseket a szállás- és folyó költségek 

fedezésére27. 

24. Az EKSZ 2014-ben jogalanyként hozta létre az EUCAP Száhel missziót Maliban28, ennek 

köszönhetően az új misszió számos olyan problémát el tudott kerülni, amely az EUCAP Száhel 

Niger esetében gondot okozott. A nigeri tapasztalatokból okulva az EKSZ biztosította, hogy 

- a személyzet tagjai a misszió létrehozásának pillanatától élhessenek a diplomatáknak járó 

jogokkal, és 

- a Tanács hagyjon jóvá egy induló költségvetést a misszió számára, hogy már a műveletek 

megkezdése előtt felvehessék a szükséges adminisztratív és biztonsági munkatársakat és 

megvásárolhassák a szükséges felszereléseket. 

                                                      

27 A végleges összeget az EUCAP Száhel Niger misszióval folytatott egyeztető eljárás függvényében 
lehet majd megállapítani. Az ellenőrzés időpontjáig a misszió még egyetlen pénzügyi évet sem 
tudott lezárni. 

28 A koszovói EULEX-misszióról szóló 18/2012. sz. különjelentésében a Számvevőszék azt javasolta, 
hogy a Tanács és a Bizottság gondoskodjon arról, hogy a jövőbeni KBVP-missziók jogi 
személyiséggel rendelkezzenek. 
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A kiküldetésre felkészítő képzés elégtelensége és az EKSZ-központ támogatásának hiánya 

késedelmeket okozott 

25. Megállapításunk szerint a projektek megválasztásáért és a technikai specifikációk 

elkészítéséért felelős munkatársak közül a nigeri és mali misszióhoz való megérkezésük előtt 

sokan nem voltak tisztában az uniós eljárásokkal és szabályokkal, ami késedelmeket okozott 

a közbeszerzési eljárások tekintetében, és szerződések törléséhez vezetett. 

26. Nigerben például ez nem csak a létrehozási szakaszra volt jellemző (lásd: 

2. háttérmagyarázat), hanem a misszió működésének további éveiben is gondot jelentett. 

Hat ellenőrzött projekt esetében a megvásárolt felszerelések csak jóval azon képzések után 

érkeztek meg, amelyekhez szükség lett volna rájuk. Öt más esetben azok a munkatársak, akik 

meghatározták a szükséges felszerelések körét vagy elkészítették azok specifikációit, már 

nem dolgoztak a missziónál, mire az áruk beérkeztek. A projekteket újonnan felvett 

alkalmazottaknak kellett átvenniük, akik nem rendelkeztek a szükséges képzettséggel, ami 

késedelmeket okozott a misszió műveleteiben. 

27. A KBVP-missziók létrehozásával kapcsolatos hiányosságokat elismerve az EKSZ és a 

Bizottság az EUPOL Afganisztánról szóló különjelentésünkre válaszolva kijelentette, hogy ki 

fognak fejleszteni egy közös szolgáltatási központot valamennyi KBVP-misszió számára, és 

optimalizálják a KBVP-raktár használatát a folyamatban lévő missziók eszközeinek 

kezelésére. Az ellenőrzés idejéig ez még nem történt meg. A Tanács azonban 2017. 

november 13-án jóváhagyta egy megerősített missziótámogatási platform létrehozását, 

amelynek 2018 májusáig kell elkészülnie. A platform „a tagállamokból származó gyorsan 

telepíthető eszközöket és tervezési elemeket” bocsát majd az új polgári KBVP-missziók 

rendelkezésére, „jóváhagyásuk esetén ideértve az olyan szakértői csoportokat és 

többnemzetiségű szerveződéseket, mint az európai csendőri erő”. Az EKSZ egy központi 

raktár felállítását is tervezi, ahol gyorsan kiosztható központi raktárkészletet tartana fenn, így 

a meglévő misszióknak kevesebb közbeszerzési eljárást kellene lefolytatniuk. 
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A Bizottság nem igazította szabályait és eljárásait a nigeri és mali körülményekhez 

28. A nehéz működési körülményekre tekintettel29 a Bizottság engedélyezte a nigeri és mali 

missziónak, hogy rugalmas közbeszerzési eljárásokat alkalmazzanak30. Noha csakugyan ilyen 

eljárásokat alkalmaztak, a missziókban közbeszerzéseket végző munkatársak véleménye 

szerint az FPI szabályai és eljárásai gyakran így sem bizonyultak a tengerkapcsolat nélküli 

nyugat-afrikai országok munkakörülményeihez alkalmasnak. Konkrétan a következő 

tényezőket említették: 

- A kevés helyi szállító és a hosszú határidők mellett nehéz volt a szabályozó által 

meghatározott határidőkön belül – az egyéves költségvetési időszakkal összhangban – 

előkészíteni és megkötni a szerződéseket. Ráadásul külön terhet rótt a misszióra, hogy 

2017-től kezdve az adott költségvetési éven belül kellett átadni a felszereléseket a 

kedvezményezettnek; különösen így volt ez Nigerben, ahol a felszereléseket gyakran 

olyan térségekbe kellett eljuttatni, ahová nehéz volt megszervezni a szállítást. 

- Az FPI szigorúan alkalmazta a szabályokat és eljárásokat, ami oda vezetett, hogy egyes 

szerződéseket pusztán a felszerelések műszaki leírásának kisebb pontatlanságai vagy a 

költségvetés kismértékű meghaladása miatt törölni kellett. 

- Az, hogy mind a misszióknak, mind a kedvezményezetteknek egyetlen szerződésbe kellett 

összesíteniük a hasonló tételeket, késedelmeket okozott, mivel így ritkábban került sor 

beszerzésekre. 

                                                      

29 A Koszovóról szóló számvevőszéki különjelentés nyomán az EKSZ és a Bizottság vállalta, hogy 
„felülvizsgálja a bizottsági programozási és közbeszerzési eljárásokat, hogy azok bizonyosan 
eleget tegyenek az EULEX operatív igényeinek”. 

30 Ha a missziók rugalmas eljárásokat (azaz a költségvetési rendelet alkalmazásai szabályai (RAP) 
266. cikkének (2) bekezdése és 134. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárásokat) alkalmazhatnak, a RAP 128. cikke (3) bekezdésének 
b) pontja értelmében mentesülnek a több potenciális szerződő partnerrel való tárgyalás 
kötelezettsége alól is, amely az általános európai bizottsági szabályok értelmében alkalmazandó 
lenne rá (lásd: a RAP 128. cikke). A rugalmas eljárás alkalmazása egyszerűbb és gyorsabb 
beszerzést tesz lehetővé. A Bizottság ilyen eljárásra válsághelyzetben (a definíciót lásd: a RAP 
190. cikkének (2) bekezdése), válságnyilatkozat közzététele után ad engedélyt. 
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- Problémákhoz vezetett a bizottsági keretszerződések kötelező használata is. Egy esetben 

az EUCAP Száhel Niger egy eszközmegrendelés során túllépte a keretszerződés beszerzési 

határértékét. A missziónak emiatt helyben kellett közbeszerzési eljárásokat indítania 

ezekre a tételekre. Más esetekben nem lehetett helyben megvásárolni a keretszerződés 

keretében beszerzendő felszereléseket. 

29. Az EUCAP Száhel misszióknak a Bizottság előzetes engedélyére van szükségük a 

20 000 eurót meghaladó összegű beszerzésekhez, így pedig a folyamat tovább tart, mint 

amikor a missziók közvetlenül vásárolhatnak. A Bizottság elfogadta a Számvevőszék 2013-as 

éves jelentésének azt az ajánlását, amely szerint az FPI-nek az ún. hatpilléres értékelés 

szerint akkreditálnia kellene az összes KBVP-missziót31. Eszerint miután a missziók 

kellőképpen megerősítették rendszereiket, és azok megfelelnek az értékelők 

követelményeinek, a misszióvezetők átruházott hatáskört kapnának a beszerzések 

engedélyezésére, miközben a Bizottság továbbra is utólag ellenőrizné azokat. Röviddel a 

misszióknál tett látogatásunk után mindkét missziónak megkezdődött a hatpilléres 

értékelése32. 

Az EKSZ-központ iránymutatásának hiányában nem sikerült hatékony eljárásokat 

kialakítani 

30. Megvizsgáltuk a missziók rendelkezésére bocsátott iránymutatásokat, és elégtelennek 

találtuk azokat, mivel szinte csak az adminisztratív eljárásokat tárgyalták33. Néhány bevált 

                                                      

31 A kulcsfolyamatok (belső kontroll, számvitel, külső ellenőrzés, pénzügyi támogatások, 
közbeszerzés, pénzügyi eszközök) független ellenőr általi értékelése. E folyamatok értékelése 
bizonyosságot nyújtana a Bizottságnak arra nézve, hogy a missziók képesek kezelni a nevében az 
uniós forrásokat. 

32 Az EUCAP Száhel Mali 2018 márciusában teljesítette a hatpilléres értékelés kritériumait, az 
EUCAP Száhel Niger pedig várhatóan 2018 júliusában jut el erre a pontra. 

33 Az Europolról szóló számvevőszéki különjelentésre válaszolva a Bizottság és az EKSZ egyetértett 
azzal, hogy szükség van „az operatív feladatokra vonatkozó átfogó iránymutatások (pl. 
igényfelmérések, feladatok tervezése, nyomon követése és a róluk történő beszámolás) és az 
adminisztratív területekre (úgymint informatika, pénzügyek és vagyonkezelés, valamint emberi 
erőforrások) vonatkozó útmutatás” kidolgozására, „a legteljesebb mértékben felhasználva a 
korábbi missziók tanulságait”. 
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gyakorlattól és a korábbi polgári KBVP-missziókról hátramaradt standard sablontól eltekintve 

az iránymutatások nemigen tartalmaztak olyan műveleti útmutatást, amelyet fel lehetett 

volna használni az új munkatársak betanításához. Az EUCAP Száhel missziók sok időt és 

erőforrást fordítottak saját eljárásaik kidolgozására, amelyek működési hatékonysága 

ráadásul gyakran kívánnivalót hagyott maga után. 

Az uniós tagállamok nem rendeltek ki elég munkaerőt az álláshelyek betöltésére 

31. Az EUCAP Száhel missziók legfontosabb erőforrása a személyzete: mind az uniós 

tagállamok által kirendelt és fizetett munkatársak, mind a missziók által helyben 

szerződtetett és az uniós költségvetésből finanszírozott alkalmazottak. A misszióknak állandó 

gondot jelentett, hogyan töltsék be a kirendelt alkalmazottaknak fenntartott álláshelyeket. 

Az EKSZ felkéri az uniós tagállamokat, hogy hozzájárulási felhívás révén találjanak 

kirendelhető munkatársakat, ez azonban hosszadalmas, szervezését tekintve költséges 

eljárás. Az EUCAP Száhel Niger esetében 2012 és 2016 között 24, az EUCAP Száhel Mali 

esetében pedig 2014 és 2016 között 14 hozzájárulási felhívást tettek közzé. Ezek nyomán a 

meghirdetett nigeri posztoknak mindössze a felét, a mali álláshelyeknek pedig kétharmadát 

sikerült betölteni (lásd: 2. és 3. táblázat). A CIVCOM dönt arról, hogy mely álláshelyeket 

nyitja meg kizárólag kirendelt alkalmazottak előtt, és melyeket hirdeti meg szerződéses 

alkalmazottak számára. Szerződéses munkaerőt csak akkor lehet kirendelt alkalmazottaknak 

kiírt álláshelyre felvenni, ha arra két egymást követő hozzájárulási felhíváson sem sikerül 

alkalmas kirendelt jelöltet találni. 

2. táblázat. EUCAP Száhel Niger: a hozzájárulási felhívás eredményei (2012–2016) 

 

Forrás: EUCAP Száhel Niger. 

EUCAP Száhel Niger
Meghirdetett álláshelyek száma összesen
Kirendelt álláshelyként meghirdetve 132 48% 20 34%
Kirendelt/szerződéses álláshelyként meghirdetve 144 52% 39 66%
Betöltött álláshely 163 59% 29 49%
Betöltetlen álláshely 113 41% 30 51%
Az álláshelyre nem érkezett pályázat 33 12% 9 15%
Az álláshelyre csak egy pályázat érkezett 71 26% 9 15%

Rendes hozzájárulási 
felhívás

Rendkívüli 
hozzájárulási 

felhívás
276 59
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3. táblázat. EUCAP Száhel Mali: a hozzájárulási felhívás eredményei (2014–2016) 

 

Forrás: EUCAP Száhel Mali. 

32. A nigeri és mali missziók ugyanolyan nehezen tudtak kirendelt munkatársakat szerezni az 

uniós tagállamoktól, mint a korábbi polgári KBVP-missziók34. Ennek oka többek között az, 

hogy az ilyen álláshelyek esetében igen magas szintű képzettséget és szakértelmet írnak elő, 

ráadásul a jelölteknek a munkavégzésre alkalmas szintű francia nyelvtudással kell 

rendelkezniük35. A potenciális jelöltek emellett a kedvezőtlen biztonsági és 

életkörülményeket sem hagyhatják figyelmen kívül. A polgári KBVP-missziók álláshelyeinek 

feltöltése ráadásul nem feltétlenül jelent prioritást a tagállamok számára. Mindezek 

eredményeképpen a nigeri és mali EUCAP Száhel missziók alkalmazotti álláshelyeinek 

betöltési aránya mindössze átlagosan 72%, illetve 77% volt a vizsgált időszakokban. 

33. Az uniós tagállamok által kirendelt munkatársak átlagos szolgálati ideje két év, sőt egyes 

tagállamok esetében mindössze egy év. Ez az idő nem elég arra, hogy az alkalmazottak 

kellőképpen megismerjék az eljárásokat és a munkakörülményeket. Megállapításunk szerint 

a rövid kirendelési időtartamok mellett a betöltetlen álláshelyek nagy aránya is 

                                                      

34 Lásd: a Számvevőszék 18/2012. sz. különjelentése (109. bekezdés) és 7/2015. sz. különjelentése 
(81. bekezdés). 

35 2016-ban a CIVCOM alacsonyabb szintű franciatudást írt elő egyes álláshelyek kapcsán, s ebből 
adódóan meg is nőtt a jelentkezések száma. 

EUCAP Száhel Mali
Meghirdetett álláshelyek száma összesen
Kirendelt álláshelyként meghirdetve 127 64% 5 24%
Kirendelt/szerződéses álláshelyként meghirdetve 71 36% 16 76%
Betöltött álláshely 139 70% 14 67%
Betöltetlen álláshely 59 30% 7 33%
Az álláshelyre nem érkezett pályázat 7 4% 0 0%
Az álláshelyre csak egy pályázat érkezett 26 13% 1 5%

Rendes 
hozzájárulási 

felhívás

Rendkívüli 
hozzájárulási 

felhívás
198 21
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kedvezőtlenül hatott arra, hogy a missziók milyen mértékben hajtották végre 

tevékenységeiket (lásd: 3. háttérmagyarázat). 

3. háttérmagyarázat. Betöltetlen álláshelyek 2017 elején 

• EUCAP Száhel Niger: 2017 elején 39 álláshely (35%36) volt betöltetlen az operatív egység 

kulcspozíciói közül, illetve a monitoring-, értékelési, beszerzési, sajtó- és tájékoztatási 

részlegben. Voltak üres fegyveres biztonsági őri álláshelyek is. Ebből kifolyólag: 

 - kevesebb pályázatot tudtak kiírni a tervezettnél, ezért nem állt rendelkezésre a 

tevékenységekhez szükséges felszerelés; 

 - nem végezték el a képzések és a projektek értékelését; 

 - a misszió nem tudta megkezdeni a fegyver- és kábítószercsempészettel kapcsolatos 

tevékenységeit, továbbá nem tudta biztosítani egyéb tevékenységeinek fenntarthatóságát. 

• EUCAP Száhel Mali: 2017 elején a misszió 50 betöltetlen álláshellyel (37%37) rendelkezett, 

elsősorban egyes kulcsterületekkel foglalkozó tanácsadói és oktatói posztokra. Néhány 

tevékenység végrehajtása emiatt késedelmet szenvedett, de a misszió szétosztotta a többlet 

munkaterhet a meglévő alkalmazottai között. 

A misszió időtartamának bizonytalansága miatt nehéz volt megtervezni a kilépési 

stratégiát 

34. Az EKSZ javaslata alapján (lásd: 7. bekezdés) a Tanács létrehozta a két száhel-övezeti 

missziót a belső biztonsági erők kapacitásának megerősítésére. A tanácsi határozatok 

meghatározták a missziók céljait, arról azonban nem rendelkeztek, hogy meddig 

maradhatnak fenn a missziók, amelyek így jelenleg kétéves, megújítható megbízatás alapján 

működnek. Az EKSZ feladata kivonulási stratégiát kidolgozni arra az időre, amikor az uniós 

                                                      

36 2017 januárjában 110 volt a kirendelt és szerződéses alkalmazotti álláshelyek száma. Ez a szám 
2017 során emelkedett. 

37 2017 januárjában 134 volt a kirendelt és szerződéses alkalmazotti álláshelyek száma. Ez 2016. 
decemberhez képest 30 új álláshelyet jelent, ami egyben magyarázza az üresedések magas 
számát is. 
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tagállamok majd határoznak a missziók lezárásáról. Bár az EKSZ meghatározta a missziók 

lezárásának feltételeit, nem készített részletes tervet az átmeneti vagy kivonulási stratégia 

kidolgozására. 

35. Az általunk megkérdezett érintettek38 véleménye szerint a missziók legalább középtávon 

fenn fognak maradni, hogy megvalósíthassák kijelölt céljaikat. Ha biztosabbat lehetne tudni a 

missziók élettartamáról, akkor azok javítani tudnák irányításukat és műveleti tervezésüket, 

ami megkönnyítené az érdemi kivonulási stratégia kidolgozását is. 

Az EUCAP Száhel missziók megerősítették a biztonsági erők kapacitását, de az eredmények 

nem bizonyultak fenntarthatónak  

36. Megvizsgáltuk, hogy a nigeri és mali Száhel-missziók hogyan végezték el a tervezett 

tevékenységeket, hogyan valósították meg, monitorozták és értékelték az eredményeket, és 

hogy az eredmények fenntarthatónak bizonyultak-e. A következőket értékeltük: 

a) Megerősítették-e a missziók a belső biztonsági erők kapacitását? 

b) Fenntartható eredményeket értek-e el a missziók? 

c) Megfelelő mutatókat használtak-e a missziók eredményeinek monitoringjára? 

d) A missziók által alkalmazott monitoring- és értékelési eljárások a kifejtett hatásra 

összpontosítottak-e? 

e) A két országbeli egyéb érdekeltek hogyan ítélték meg a missziók teljesítményét? 

A nehéz környezetben a missziók ha lassan is, de megerősítették a biztonsági erők 

kapacitását 

37. Mind Nigerben, mind Maliban igen sok teendő vár a belső biztonsági erőkre a 

kapacitásépítés terén. Az EUCAP Száhel missziók nemcsak képzést, felszereléseket és 

tanácsadást biztosítanak, hanem egy sor feladat és tevékenység révén koordinátorként is 

                                                      

38 Többek közt a nigeri és mali nemzeti minisztériumok, egyes uniós tagállamok nagykövetségei, 
valamint donorszervezetek (pl. GIZ, Civipol és Expertise France).  
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eljárnak a belső biztonsági erők tekintetében. Az Unió különböző eszközök, például az 

Európai Fejlesztési Alap és az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért révén is támogatja a belső 

biztonsági ágazatot. 

38. Az EUCAP munkatársai számára nem könnyű az élet és a munkavégzés a Szahara sivatag 

peremvidékén fekvő országokban, ahol fejletlen az infrastruktúra és gyenge a közigazgatás. 

Nem egyszerű az utazás sem, és az alkalmazottaknak folyamatosan készültségben kell 

lenniük a terrortámadások ellen. Nigerben egyes határmenti térségekbe biztonsági 

szempontból nem ajánlatos ellátogatni, Mali középső és északi része pedig teljesen 

megközelíthetetlen. 

39. Célkitűzéseik teljesítése érdekében a missziók többnyire folyamatos jellegű, azaz egyik 

tanácsi megbízatásról a másikra, egyik költségvetési évről a következőre átnyúló 

tevékenységeket végeznek. Összehasonlítottuk, hogy a missziók hogyan végezték el a 

tervezett tevékenységeket: ehhez a jelentésekben szereplő, a Nigerben és Maliban végzett 

interjúink révén megerősített eredményeket vettük alapul. Megállapításainkat a III. és 

IV. melléklet részletezi. Egyes esetekben a missziók jó eredményeket értek el: példa erre a 

terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelemmel kapcsolatos képzések biztosítása 

Nigerben. Más esetekben – például a mali belső biztonsági erők belső kontroll- és ellenőrzési 

szolgálatainak létrehozása terén – az előrehaladás nem volt kielégítő. 

Képzések 

40. Mindkét misszió esetében megvizsgáltunk a képzésekből vett egy-egy mintát. 

A tanfolyamok fő kedvezményezettje a rendőrség, a csendőrség és a nemzetőrség volt. A 

témakörök között voltak többek között a letartóztatási technikák, a bűnügyi helyszínelés, a 

kriminalisztikai bizonyítékok elemzése, a bűnügyi nyomozás, a járműkarbantartás és az 

irreguláris migránsok őrizetbe vétele. Nigerben bírák, önkormányzati rendőrök és a 

fegyveres erők képviselői is részt vettek egyes képzéseken (lásd: 4. háttérmagyarázat), 

például az emberi jogokkal foglalkozó tanfolyamokon. 
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4. háttérmagyarázat. A nigeri fegyveres erők 

Tekintve, hogy főként Niger északi felében milyen fontos szerepet játszanak a fegyveres erők a belső 

biztonság biztosításában, az EUCAP Száhel Niger megbízatása ezek részvételét is lehetővé tette az e 

területhez kapcsolódó kapacitásépítési tevékenységekben. A misszió 2016-ban felhagyott a nigeri 

fegyveres erők képzésével, részben mert kétségek merültek fel azok támogathatóságát illetően, 

részben pedig mert nehéz volt betölteni a missziók megürülő álláshelyeit. 

41. Megállapításunk szerint a képzés olyan területekre irányult, ahol a biztonsági erők 

kapacitáshiánnyal küzdöttek, és a képzés összhangban volt az EUCAP Száhel missziók 

célkitűzéseivel. Az adminisztratív eljárások elégtelen volta miatt azonban az EUCAP Száhel 

Niger nem tudott teljes dokumentációt átadni nekünk az ellenőrzésünk által érintett nigeri 

képzésekről. A képzések fele esetében nem állt rendelkezésre jelenléti ív, illetve a résztvevők 

által kitöltött értékelőlap. Bár a képzések többségére Niameyben került sor, az oktatók csak 

a vidéken tartott tanfolyamokról készítettek jelentést. Nem voltak teljesek a résztvevők 

munkahelyére vonatkozó adatok, és a misszió nem ellenőrizte, hogy részt vettek-e már 

előzőleg képzésen. A fenti szempontok szerint ítélve az EUCAP Száhel Mali többnyire jól 

teljesített (lásd: 5. háttérmagyarázat). 

5. háttérmagyarázat. Az EUCAP Száhel Mali követendő gyakorlatai: néhány példa 

• A missziók oktatói ellenőrizték, hogy a belső biztonsági erők által az EUCAP Száhel Mali képzéseire 

javasolt tanfolyami résztvevők milyen készségekkel rendelkeztek. A munkatársak egy 

adatbázisban rögzítették a résztvevőket, és ellenőrizték, hogy azok részt vettek-e már akár az 

EUCAP, akár más szervezetek hasonló képzésein, illetve hogy a szóban forgó képzés kapcsolódik-e 

a jelenlegi munkájukhoz. 

• A lezajlott képzésekről mind az oktatók, mind a résztvevők értékelést készítettek. A résztvevőket 

ezután rögzítették egy képzés, év és biztonsági erő szerint kereshető adatbázisban. 

• Az EUCAP munkatársai minden lezajlott képzésről jelentést készítettek, amelyben ismertették a 

képzés tartalmát és céljait, a résztvevőket, az általuk megszerzett kompetenciákat és az esetleges 

tanulságokat. A jelentések azt is rögzítették, hogy mely résztvevőt lehetne a későbbi képzések 

során oktatóként felhasználni. 
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Felszerelések biztosítása 

42. A missziók és a kedvezményezettek számára vásárolandó felszerelésekre és 

szolgáltatásokra költségvetésbe állított összeg az EUCAP Száhel Niger esetében 3,3 millió 

euró, az EUCAP Száhel Mali esetében pedig 2,9 millió euró volt (2016/2017-es számadatok). 

A misszió tevékenységeit (például képzéseket) támogató beszerzéseket projektekbe 

csoportosították. A beszerzési projektek többek között járművekre, felderítő felszerelésekre, 

számítógépekre és nyomtatókra, generátorokra, a képzési és operatív központok felújítására, 

valamint mobil szerelőműhelyek építésére és felszerelésére irányultak. A 

6. háttérmagyarázat egy hasznos, oktatással is alátámasztott projektet mutat be, amely a 

végrehajtás során felmerült bonyodalmak ellenére sikeresnek bizonyult. 

6. háttérmagyarázat. Mobil szerelőműhelyek a sivatagban a biztonsági erők járművei számára 

A belső biztonságért felelős nigeri erőknek gyakran kell hatalmas távolságokat megtenniük a Szahara 

sivatag nehezen járható terepén. A mintánkban szereplő projektek közül kettő mobil 

szerelőműhelyek beszerzésére irányult a különféle térségekben működő belső biztonsági erők 

számára. Az egyik szerelőműhelyt a biztonsági helyzet megromlása miatt nem lehetett eljuttatni 

(Tillabérybe). A másikat felkerestük Agadezben. A kezdeti problémák dacára a műhely értékes 

szolgáltatást nyújtott, hiszen így a helyszínen lehetett megjavítani a járműveket és a felszereléseket. 

Az EUCAP Száhel Niger misszió a belső biztonsági erők munkatársait is megtanította a műhelyek 

használatára. Mintánkban egy ilyen képzés is szerepelt. 



 31 

 

 

Mobil szerelőműhely Agadezben (nemzetőrség) 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

43. Az ellenőrzött projektminta (lásd: 21. bekezdés) tekintetében megállapítottuk, hogy 

azokra a területekre irányultak, amelyeken a biztonsági erők kapacitáshiánnyal küzdöttek, és 

összhangban voltak az EUCAP Száhel missziók célkitűzéseivel. A 21 vizsgált projekt közül hét 

végrehajtása késedelmet szenvedett, részben a 28. bekezdésben ismertetett problémák 

miatt. A fenntarthatóság terén is merültek fel gondok, többek közt a kapott felszerelések 

karbantartása, meghibásodásuk esetén a javíttatásuk, illetve a használatukhoz szükséges 

fogyóeszközök beszerzése kapcsán. 

Tanácsadás 

44. A missziók egyik fő feladata az volt, hogy tanácsokkal lássák el a fogadó országok 

minisztériumait és belső biztonsági erőit. Nigerben a misszió tanácsadókat nevezett ki a 

Belügyminisztériumhoz és az Igazságügyminisztériumhoz, más szakterületeken pedig 

folyamatosan rendelkezésre álltak a misszió munkatársai. Az EUCAP Száhel Mali által 
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biztosított tanácsadók folyamatos jelleggel a legfontosabb nemzeti minisztériumoknál és a 

belső biztonsági erőknél dolgoztak. 

45. Mindkét misszió fő célkitűzéseként tartotta számon a belső biztonsági erők arra való 

ösztönzését, hogy szorosan működjenek együtt a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni 

küzdelemben (interoperabilitás). Maliban a három belső biztonsági erő heti rendszerességgel 

találkozott, de ezeken a találkozókon nem tették lehetővé az EUCAP munkatársainak 

jelenlétét, így az nem tudott érdemben együttműködni velük. Nigerben a misszió jelentős 

forrásokat fordított az interoperabilitás javítására, mégsem sikerült elérnie kapcsolódó 

céljait – például a biztonsági erők közötti információcsere ösztönzését –, és hamarosan fel is 

hagyott ezirányú törekvéseivel. 

46. 2012 óta az EUCAP Száhel Niger egyik fő célkitűzésének tekintette a nigeri hatóságok 

segítését nemzeti biztonsági stratégiájuk elkészítésében. A nigeri hatóságok öt évvel később 

– főként mert ez alapfeltétele volt a költségvetés-támogatás kifizetésének39 – elfogadták az 

ország nemzeti belső biztonsági stratégiáját. Átfogó, a külső biztonsággal (határellenőrzés 

stb.) is foglalkozó nemzeti stratégia nélkül azonban a belső biztonsági stratégia csak 

korlátozott hatást tud kifejteni. 

47. A misszió komoly munkával felállított nyolc regionális operatív központot (centres 

opérationnels régionaux, COR), hogy közelebb hozza egymáshoz a belső biztonsági erőket. 

Ezek a központok ideiglenes szervek, amelyek célja a regionális kormányzatok és a nigeri 

védelmi és biztonsági erők, valamint a polgári védelmi, tűzoltó-, környezetvédelmi és 

vámszervek tagjainak összefogása, hogy együtt kezeljék a terrortámadások, a szervezett 

bűnözés és a természeti katasztrófák okozta válsághelyzeteket. A niameyi COR jó működése 

követendő gyakorlatnak tekinthető. A regionális operatív központok azonban nem 

rendelkeznek olyan jogállással, amely lehetővé tenné, hogy alkalmazottakat 

foglalkoztassanak, vagy költségvetést irányozzanak elő a válságok során felmerülő 

kiadásokra (például gépjármű-üzemanyag vásárlására). A misszió segített a niameyi, agadezi 

                                                      

39 Az Európai Fejlesztési Alapból finanszírozott államépítési szerződés. A költségvetési támogatás 
megszerzéséért 2017. szeptember 30-ig megvalósítandó cél a nemzeti biztonsági stratégiáról 
szóló rendelet és egy kormányzati cselekvési terv jóváhagyása volt. 
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és zinderi csendőrségi operatív központ (Centres Opérationnels de Gendarmerie, COG)40 

megerősítésében is. Ellenőrzésünk időpontjában sem a COR, sem a COG központok nem 

működtek megfelelően. Nem üzemelt például a rádióhálózat: a közöttük zajló – nem túl sűrű 

– kommunikációra mobiltelefonon került sor. 

48. Mindkét misszió dolgozott a belső biztonsági erők humánerőforrás-igazgatásának 

megerősítésén is. Nigerben például a GIZ információs rendszereket hozott létre a rendőrség 

számára, az EUCAP Száhel Niger pedig a két másik testületnek nyújtott támogatást. Maliban 

a misszió és az Egyesült Államok nagykövetsége által küldött tanácsadók dolgoztak ki 

munkaköri leírásokat. Más feladatok kevesebb sikerrel zárultak: ilyen volt a személyzet-

áthelyezésekkel és az előléptetésekkel kapcsolatos adatok felvétele az új információs 

rendszerekbe, amire a nemzeti hatóságok egyelőre nem voltak hajlandóak. A két misszió 

képzési részleg létrehozását is tervezte a belső biztonsági erőknél, valamint felajánlotta, 

hogy felülvizsgálja azok képzési tantervét és segítséget nyújt az éves képzési tervek 

kidolgozásához. Ez Maliban így is történt. Nigerben azonban egyelőre kevés eredményt 

sikerült elérni, bár a rendőrség 2017-ben kidolgozta első képzési tervét. 

Mindkét misszió foglalkozott a fenntarthatóság kérdésével, de szerény sikerrel  

49. Mivel a két EUCAP Száhel misszió csak korlátozott ideig biztosít támogatást Nigernek és 

Malinak, feltétlenül gondoskodni kell a tevékenységek fenntarthatóságáról41. Ennek 

érdekében mindkét misszió képzést tartott az újabb munkatársak betanításáról, segített az 

oktatási tervek kidolgozásában és a képzések megtervezésében, humánerőforrás-igazgatási 

rendszert vezetett be, munkaköri leírásokat készített és arra ösztönözte a belső biztonsági 

erőket, hogy szervezett módon működjenek együtt egymással. Nigerben a misszió a nemzeti 

biztonsági stratégia kidolgozásában is segíteni akarta a nemzeti hatóságokat, tanácsadást 

kívánt nyújtani a belső biztonsági erők felügyelettel, mentorálással és tanácsadással (MMA) 

                                                      

40 A csendőrségi operatív központok (COG) állandó szervek, amelyek célja a térségben végbemenő 
történések figyelemmel kísérése, az őrjáratok erőforrásokkal való ellátása, információk gyűjtése 
és eljuttatása az illetékes hatóságokhoz, valamint a válsághelyzetekre való reagálás. 

41 A tanácsi határozatban rögzített öt célkitűzés egyike kifejezetten előírta a nigeri misszió 
számára, hogy gondoskodjon fellépéseinek fenntarthatóságáról. 



 34 

 

foglalkozó alkalmazottainak, valamint mobil szerelőműhelyekkel akarta felszerelni a 

biztonsági erőket és be akarta tanítani őket azok használatára. Bár az EKSZ beszámolt némi 

előrelépésről ezen a területen42, megállapításunk szerint a misszióknak nem sikerült 

biztosítaniuk tevékenységük fenntarthatóságát. 

50. Mindkét misszió biztosított oktatóképzést a biztonsági erők számára. Nigerben a misszió 

négy év alatt az összes belső biztonsági erőnél kialakított egy nigeri oktatói gárdát. Miközben 

azonban a belső biztonsági erők maguk is elkezdtek képzéseket tartani, a misszió 

munkatársai is folytatták az oktatást. A belső biztonsági erők EUCAP-oktatóktól való 

függőségének csökkentése érdekében a misszió 2014-től az MMA-ra kezdett 

összpontosítani. Az elképzelés az volt, hogy kijelölnek egy mentort a misszión belül, aki 

figyelemmel kíséri és segíti a biztonsági erőknek a misszió által kiképzett oktatóit. Ez azonban 

a gyakorlatban nem működött megfelelően: a misszió szakértői kérésre adtak ugyan 

tanácsokat, de nem létezett eljárás az egyéni oktatók figyelemmel kísérésére vagy 

módszeres támogatására. A 2017 márciusáig eltelt három évben egyéni oktatóknak 

biztosított ilyen tanácsadás mindössze 20 általunk látott esetben volt dokumentálva. A belső 

biztonsági erők kiképzését egyik ország sem tudja még önállóan biztosítani. 

51. A fenntarthatóság ösztönzését célzó tevékenységek gyakran csak azzal arányos ütemben 

haladtak előre, amilyen mértékben a fogadó ország hatóságai prioritásnak tekintették 

azokat. A nigeri és mali hatóságok például nem részesítették hivatalos vagy anyagi 

elismerésben a belső biztonsági erők azon munkatársait, akiket oktatóvá képeztek ki. Emiatt 

az EUCAP által betanított alkalmazottakat nemigen ösztönözte semmi arra, hogy ők is 

betanítsanak másokat, hiszen az operatív egységeknél jobbak voltak a fizetések. Mindkét 

misszió segített kidolgozni az oktatóknak külön jogállást biztosító jogszabályokat, ám ezek 

elfogadására ellenőrzésünk időpontjáig egyik fogadó országban sem került sor. 

52. Azért, hogy számos tevékenység esetében nem sikerült biztosítani a fenntarthatóságot, 

részben az okolható, hogy a nemzeti hatóságok és a belső biztonsági erők nem érezték 

sajátjuknak azokat. Bár a nigeri és a mali kormány kedvezően ítélte meg az EUCAP munkáját, 

                                                      

42 A KBVP-ről szóló 2016-os éves jelentés, 17. o. 
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nem voltak mindig hajlandók elfogadnia a szükséges jogszabályokat és megvalósítani a 

szükséges reformokat ahhoz, hogy biztosítani lehessen a kapacitásépítés eredményeinek 

fenntarthatóságát. Maliban a helyzetet tovább súlyosbította a politikai stabilitás hiánya és a 

kormányzati szintű szervezeti problémák. Mindez a missziók azon törekvése ellenében 

hatott, hogy fenntarthatóvá tegyék tevékenységük eredményeit. 

53. Ám részben maguk a missziók is okolhatóak azért, hogy kevéssé sikerült gondoskodniuk a 

fenntarthatóságról. A nyújtott támogatás sikerességének ellenőrzése céljából például egyik 

misszió sem végzett utólagos ellenőrzést az oktatások során elsajátított ismeretek 

alkalmazásáról vagy a kapott felszerelések felhasználásáról (lásd: 7. háttérmagyarázat). Az 

ellenőrzött időszak során a missziók nem gyűjtöttek adatokat arról, hogy a belső biztonsági 

erők munkatársai a képzés után is az adott területen dolgoztak-e tovább, illetve nem 

értékelték, hogy a képzésben részt vevők megértették-e és a képzés után alkalmazták-e az 

ott szerzett ismereteket. Ez az összes résztvevőtípus esetében így történt, még az 

oktatóképzésben részt vevők esetében is. A mali misszió 2017 végén írt a mali belső 

biztonsági erőknek, és első lépésben javasolta, hogy a jövőbeni képzések jobb kialakítása 

érdekében értékeljék ki az EUCAP által tartott képzések hatását és tanulságait. 

54. A COR központok létrehozását követően a missziók törekedtek azok fenntarthatóságának 

biztosítására. A nemzeti biztonsági stratégia hiánya, valamint a belső biztonsági erők és a 

misszió személyzetének nagyarányú cserélődése miatt azonban nem jártak sikerrel. Nem 

tartották meg például azt a tervezett képzést, amelyen betanították volna a belső biztonsági 

erők személyzetét társaik oktatására, valamint nem hozták létre az összes regionális operatív 

központot összefogó nemzeti koordinációs központot, és nem dolgoztak ki országos 

vészhelyzeti és beavatkozási terveket. 
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7. háttérmagyarázat. Az agadezi regionális operatív központ 

Felkerestük az agadezi regionális operatív központot. Ennek a központnak az EUCAP Száhel Niger 

biztosított felszereléseket, de megállapításunk szerint a központ bizonyos berendezések hiánya miatt 

nem áll készen a működésre: 

- A központ által használt teremben nem volt szék, az asztalok fele hiányzott, a légkondicionálás 

nem működött. 

- A kedvezményezettek nem tudták bemutatni a leszállított számítógépeket, a nyomtató nem 

működött, mert nem volt benne patron, és a beszerelt rádiókommunikációs berendezés sem volt 

működőképes. 

- A két járművet, amelyeknek elvileg a központ rendelkezésére kellett volna állniuk, hogy az 

gyorsan reagálni tudjon a vészhelyzetekre, még szinte soha nem használták, az egyik ráadásul 

javíthatatlanul meg volt rongálódva, méghozzá már 2014 óta. 

Az EKSZ nem határozott meg megfelelő mutatókat a missziók eredményeinek 

monitorozására 

55. Megvizsgáltuk a missziók által az EKSZ-nek küldött féléves jelentéseket, amelyek számba 

veszik, hogy a műveleti tervekben meghatározott mutatókhoz képest milyen mértékben 

sikerült megvalósítani a feladatokat és a célkitűzéseket. Az EUCAP Száhel Niger esetében az 

előírt „mutatók” többsége csupán felsorolta az egyes feladatokhoz tartozó tevékenységeket, 

azaz nem feleltek meg a RACER43 kritériumoknak, és emiatt nem jelentettek megfelelő 

alapot az előrehaladás méréséhez. Ez alól az ötödik célkitűzéshez – az irreguláris migráció 

elleni küzdelem – tartozó mutatók jelentették az egyedüli kivételt. Ezzel a célkitűzéssel 2015-

ben utólag bővítették ki a misszió mandátumát, és a kapcsolódó mutatók jobb minőségűek 

voltak, mert minden feladathoz meghatároztak output-célértékeket. Az EUCAP Száhel Mali 

számára előírt mutatók szintén feltüntették az elvárt outputokat, azonban nem voltak elég 

                                                      

43 Releváns, elfogadható, hiteles, egyszerű és szilárd alapokon nyugvó (Relevant, Acceptable, 
Credible, Easy and Robust).  
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megalapozottak az előrehaladás méréséhez, mivel nem határoztak meg számszerűsített 

célértékeket44. 

56. Az EUCAP Száhel missziók kapcsán meghatározott mutatók egyike sem mérte azt, hogy a 

feladatok mennyire voltak relevánsak a célkitűzések elérése szempontjából45. Olyan mutató 

sem állt rendelkezésre, amely alapul szolgálhatott volna a feladatok eredményeinek vagy 

hatásainak értékeléséhez. 

A missziók tevékenységének monitorozása és értékelése nem felelt meg a célnak és nem a 

kifejtett hatásra összpontosított 

57. Az EUCAP Száhel Niger nem szabályozta, hogyan dokumentálják és ellenőrizzék a 

tevékenységek tervezését és végrehajtását. A nigeri misszió csak az ellenőrzésünk idején, 

2017-ben tette meg az első lépéseket a többéves indikatív program egyszerűsítése 

érdekében, hogy megkönnyítse az átfogó előrehaladás nyomon követését. Projektleírásokat 

készített és tervbe vette, hogy módszeres nyilvántartást vezet a képzésben részesült 

személyekről, monitorozni kezdi a jelenléti íveket, valamint értékelést készíttet a 

tanfolyamok résztvevőivel és elemzi azokat. Az EUCAP Száhel Mali már első megbízatása 

során megfelelően szabályozta a tevékenységek és eredmények dokumentálását és 

monitoringját. 

58. Az EKSZ a következő információkat kéri be a misszióktól: 

- heti és havi jelentések a költségvetés végrehajtásáról, a humán erőforrásokról és a főbb 

eseményekről; 

                                                      

44 Például: „találkozók” (a szükséges találkozók számának megjelölése nélkül), „… kiterjesztése”, 
„… továbbfejlesztése”, „megállapodás a feltételekről”, „információk cseréje és terjesztése”, „a 
kapacitás megerősítése”, „koordinációs mechanizmusok bevezetése”, „… rendszeres frissítése” 
stb. 

45 Az EULEX-ről készített 2012-es különjelentésében a Számvevőszék javasolta, hogy a missziók 
célkitűzéseit „olyan konkrét referenciaértékekhez viszonyítsák, amelyek értékelhetővé teszik az 
előrelépést, és figyelembe veszik az Unió belső biztonsági célkitűzéseit is”. 
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- féléves jelentések a különböző feladatok terén a műveleti tervben rögzített 

referenciaértékhez, illetve az előző féléves időszak eredményeihez képest elért 

előrehaladásról; 

- a megbízatások vége előtt körülbelül fél évvel: az ország biztonsági helyzetének stratégiai 

áttekintése, az Unió és egyéb érdekeltek tevékenysége, a missziók eredményei és a jövőre 

vonatkozó elképzeléseik; 

- egyedi témákról szóló különjelentések. 

59. E dokumentumok elemzése során a következőket állapítottuk meg: 

- az outputokról való beszámolás nem kapcsolódik egyértelműen az előre meghatározott 

mutatókhoz és referenciaértékekhez; 

- az EKSZ és a missziók nem értékelték módszeresen a missziók tevékenységének hatását. 

60. A vizsgált időszakban egyik misszió sem használt alkalmas rendszert a tevékenységek 

értékelésére. A mali misszió második mandátuma során kidolgozott egy értékelési rendszert, 

amely elsősorban az outputokra, a végeredményekre, a kifejtett hatásra, a 

fenntarthatóságra és a hatékonyságra összpontosít. Mivel a rendszert csak a közelmúltban 

kezdték alkalmazni, még túl korai lett volna értékelni annak eredményeit. A nigeri misszió új 

munkatársakat vett fel, hogy 2017 májusától megkezdje az értékeléseket. Mindezeken 

túlmenően egyik EUCAP Száhel misszióról sem végeztek független külső értékelést. 

Az érdekeltek és a kedvezményezettek kedvezően vélekedtek a missziók tevékenységeiről 

és koordinátori szerepköréről 

61. Interjúkat készítettünk az EUCAP Száhel missziók által biztosított képzések, tanácsadás és 

felszerelések kedvezményezettjeivel, valamint a nigeri és mali belső biztonságban érintett 

különféle érdekeltekkel. A megkérdezettek összességében pozitívan értékelték az EUCAP 

Száhel missziók tevékenységét. Az érdekeltek és a kedvezményezettek nagyra értékelték, 

hogy a misszió munkatársai tanácsadást, illetve olyan szolgáltatásokat biztosítottak, 

amelyeket az adott ország saját erőből nem tudott volna előteremteni. Nigerben a biztonsági 

erők és a kormány képviselői úgy nyilatkoztak, hogy az EUCAP Száhel missziók hosszabb távú 
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jelenléte értékesebbnek bizonyult, mint sok más adományozóé. Mindkét misszió más uniós 

eszközökkel, valamint az Unió és tagállamai szélesebb körű tevékenységeivel kapcsolatban is 

szolgáltatott információkat és adott tanácsokat. A missziók például segítettek az Uniós 

Szükséghelyzeti Alap Afrikáért projektjeinek kialakításában, információt gyűjtöttek a 

migrációs áramlatokról és feltérképezték a migrációval kapcsolatos uniós fellépéseket. 

62. A Nigerben és Maliban dolgozó adományozók és egyéb érdekeltek kiemelték, milyen 

fontos szerepet játszott mindkét EUCAP Száhel misszió a biztonsági ágazat tevékenységeinek 

összehangolásában. Mindkét misszió létrehozott testületeket a nemzeti hatóságokkal való 

koordináció javítására, amelyek eleinte nehézségekkel küzdöttek ugyan, de összességében 

sikeresnek mondhatók. A missziók ezenfelül megfelelő mechanizmusokat hoztak létre a más 

adományozókkal és érdekeltekkel való koordináció és együttműködés céljára. Maliban e 

folyamat részeként összeállították az adományozók teljes körű lajstromát is, amely átfogó 

áttekintést nyújt a mali biztonsági ágazat javasolt (de még nem finanszírozott), tervezett, 

folyamatban lévő és lezárt projektjeiről. 

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK 

63. A Tanács azért hozta létre az EUCAP Száhel Niger és EUCAP Száhel Mali missziót, hogy 

javítsa az országok belső biztonsági erőinek elégtelen kapacitását. Nehéz munkakörülményei 

ellenére a két misszió hozzájárult a kapacitásépítéshez, de bizonyos nehézségek mindkét 

misszió esetében csökkentették a műveletek hatékonyságát és fenntarthatóságát. 

64. A missziók munkatársai egyik országban sem kaptak megfelelő operatív iránymutatást és 

képzést. Mindkét EUCAP Száhel misszió sok időt és erőforrást fordított rendszereinek és 

eljárásainak kialakítására, amelyek ráadásul nem is illeszkedtek mindig a helyi 

körülményekhez. A polgári KBVP-missziók irányításáért felelős EKSZ és Bizottság nem 

nyújtott elég támogatást, ráadásul alkalmazott eljárásaik néhány esetben nem feleltek meg a 

helyi munkakörülményeknek (lásd: 25–30. bekezdés). 
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1. ajánlás. A missziók működési hatékonyságának javítását célzó intézkedések 

Az EKSZ: 

- nyújtson gyakorlati iránymutatást a misszióknak az operatív eljárásokról, valamint 

biztosítson nekik képzést és a helyi körülményekhez igazítható standard sablonokat, és 

ossza meg velük a korábbi misszióknál bevált gyakorlatokat. 

A Bizottság: 

- mérlegelje a beszerzések jóváhagyására való hatáskör átruházását a misszióvezetőre 

azzal a kikötéssel, hogy elvégzi azok utólagos bizottsági ellenőrzését. 

Az EKSZ és a Bizottság: 

- a missziók hatékonyabb támogatása érdekében biztosítson felszereléseket a közös 

raktárból, valamint bővítse ki a missziótámogatási platform szerepkörét. 

Céldátum: 2018 vége. 

65. A missziók legfontosabb erőforrását azok munkatársai jelentik, az álláshelyeknek 

azonban átlagosan csak háromnegyede volt betöltve. A munkaerő-felvétel időigényes és 

gyakran sikertelen volt. A legnehezebbnek az uniós tagállamok által kirendelt 

munkatársaknak fenntartott álláshelyek betöltése bizonyult (lásd: 31–33. bekezdés). 

2. ajánlás. A missziók álláshelyei betöltöttségi arányának javítása 

Az EKSZ találjon megoldást a missziók üres álláshelyeinek gyors és hatékony betöltésére: 

például javasolja az uniós tagállamoknak, hogy hosszabb időszakra rendeljék ki a missziókhoz 

a munkatársakat, tegye szélesebb körben lehetővé szerződéses alkalmazottak 

igénybevételét, és készítsen elő általános hozzájárulási felhívásokat, amelyek révén össze 

lehetne állítani a potenciális alkalmazottak tartaléklistáját, felgyorsítva így a megüresedő 

álláshelyek betöltését. 

Céldátum: 2018 vége. 
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66. A missziók kétéves mandátuma rövid távú tervezésre ösztönöz, és az éves költségvetések 

gyakran a kezelhetetlenségig lerövidítik a felszerelések és szolgáltatások beszerzési ciklusát. 

Más száheli érdekeltek és a támogatások kedvezményezettjei is úgy ítélik meg, hogy a nigeri 

és mali feladatok nagyságrendje miatt a missziók munkájára közép-, illetve hosszú távon is 

szükség lesz. Ugyanakkor, noha a misszióknak nem céljuk állandó szervként működni a 

fogadó országokban, az EKSZ nem rendelkezett egyértelmű kivonulási stratégiáról (lásd: 34–

35. bekezdés). 

3. ajánlás. A műveletekhez igazodó megbízatások és költségvetések kialakítása és 

kivonulási stratégia kidolgozása 

Az EKSZ javasoljon olyan megbízatást a misszióknak, amely lehetővé teszi számukra 

célkitűzéseik elérését, és egyértelműbben határozza meg a kivonulási stratégia felé vezető 

lépéseket. 

A Bizottság igazítsa a költségvetési időszakokat az operatív szükségletekhez. 

Céldátum: 2019 vége. 

67. Az EUCAP Száhel missziók a képzések, felszerelés és tanácsadás biztosítása révén 

sikeresen hozzájárultak a belső biztonsági erők kapacitásának megerősítéséhez. Mindkét 

misszió törekedett arra, hogy tevékenységeinek eredményei tartósan fennmaradjanak, de 

nemigen jártak sikerrel. Ennek oka részben az volt, hogy a fogadó országok nem érezték a 

magukénak a missziókat, és hiányzott részükről a politikai akarat, részben pedig az, hogy a 

missziók nem fordítottak kellő erőforrást a fenntarthatóság biztosítására, valamint a 

megtartott képzések és a biztosított felszerelések gyakorlati alkalmazásának és 

felhasználásának nyomon követésére (lásd: 37–54. bekezdés). 
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4. ajánlás. A fenntarthatóság középpontba helyezése 

A missziók összpontosítsanak több forrást a tevékenységek fenntarthatóságának 

biztosítására: ehhez adott esetben mielőbb vonuljanak vissza a sikerrel megvalósított 

tevekénységektől – ösztönözve a belső biztonsági erők autonómiáját, megelőzve túlzott 

függésüket a misszióktól és a továbbiakban inkább csak támogatva őket munkájukban –, 

valamint kövessék nyomon a megtartott képzések és a biztosított felszerelések 

felhasználását. 

Céldátum: 2018 vége. 

68. A missziók csak korlátozott sikereket értek el célkitűzéseik megvalósítása terén, és az 

előrehaladás üteme lassú volt. Ugyanakkor nem határozták meg megfelelően a missziók által 

elért haladás mérésére szolgáló mutatókat. A nigeri misszió számára kidolgozott mutatók 

nem tették lehetővé az előrehaladás mérését, mivel pusztán a feladatokhoz tartozó 

tevékenységeket sorolták fel. A mali misszió mutatói jobbak voltak, de nem tartalmaztak 

számszerűsített célértékeket. A mutatók nem biztosítottak megfelelő alapot a feladat-

végrehajtás eredményességének mérésére, és nem mutatták ki, hogy a missziók mennyiben 

járultak hozzá a célkitűzések eléréséhez (lásd: 55–56. bekezdés). 

69. Az ellenőrzés idején egyik misszió sem alkalmazott megfelelő rendszert a tevékenységek 

értékelésére, és egyik esetében sem végeztek független külső értékelést (lásd: 57–

60. bekezdés). 

5. ajánlás. A mutatók, a monitoring és az értékelés javítása 

Az EKSZ: 

- határozzon meg olyan, a RACER-kritériumoknak megfelelő mutatókat, amelyek mérni 

tudják a missziók számszerűsített outputjait és tevékenységeinek végeredményeit, és 

amelyek kapcsolódnak a missziók megbízatásához; 

- állapítson meg olyan célzott referenciaértékeket, amelyekhez viszonyítva igazolható a 

célkitűzések elérése felé tett előrelépés; 
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- biztosítson iránymutatást és képzést a misszióknak a monitoringról és az értékelésről; 

- végeztesse el a missziók külső értékelését és hatásuk átfogóbb felmérését. 

Céldátum: 2018 vége. 

A jelentést 2018. április 24-i luxembourgi ülésén fogadta el a Karel PINXTEN számvevőszéki 

tag elnökölte III. Kamara. 

 a Számvevőszék nevében 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 elnök 
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I. MELLÉKLET 

Folyamatban lévő KBVP-missziók és műveletek 

 
Forrás: EKSZ.

EURÓPAI UNIÓ
KBVP MISSZIÓK ÉS MŰVELETEK (2017)

EUPOL COPPS
Palesztin területek

2006 óta

*EUBAM
Moldova és Ukrajna
2005 óta EUAM

Ukrajna
2014 óta

EUMM
Grúzia
2008 óta

EUBAM RAFAH
Palesztin területek
2005 óta

EUFOR ALTHEA
Bosznia-

Hercegovina
2004 óta

EULEX
Koszovó

2008 ótaEU NAVFOR
MED

2015 óta

EUTM
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2013 óta
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Líbia
2013 óta

EUAM
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2017 óta

EUCAP 
SZÁHEL
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EU NAVFOR
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Niger
2012 óta

EUTM
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2010 óta

EUTM RCA
Közép-afrikai 
Köztársaság

2016 óta

EUCAP
Szomália
2012 óta

*E misszió irányítása nem a KBVP struktúráján belül 
történik, célkitűzései azonban nagyon hasonlóak a többi 
misszióéihoz, ezért bevettük a jegyzékbe.

Katonai missziók/műveletek
Polgári missziók
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II. MELLÉKLET 

Részletek a (KKBP) 2016/1172 (Niger) és a (KKBP) 2017/50 (Mali) tanácsi határozatból 

 EUCAP Száhel Niger EUCAP Száhel Mali 
Feladatkör Niger biztonsági ágazatbeli szereplői kapacitásépítésének 

támogatása a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni 
küzdelem érdekében. 

Polgári misszió létrehozása Maliban a mali 
belső biztonsági erők (rendőrség, 
csendőrség és nemzetőrség) 
támogatására. 

Cél - A nigeri hatóságok segítése saját nemzetbiztonsági stratégiájuk 
kidolgozásában és végrehajtásában. 
 
- Hozzájárulás ahhoz, hogy Nigerben a különböző biztonsági 
ágazatbeli szereplők a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni 
küzdelem során integrált, multidiszciplináris, koherens, 
fenntartható és az emberi jogokat tiszteletben tartó 
megközelítést alkalmazzanak. 
 
- Ezenfelül a nigeri központi és helyi hatóságok és biztonsági erők 
segítése olyan intézkedések, technikák és eljárások 
kidolgozásában, amelyek révén jobban ellenőrizhető az 
irreguláris migráció, és eredményesebben lehet fellépni azzal 
szemben. 

- Az alkotmányos és demokratikus rend, 
valamint a Mali tartós békéjéhez 
szükséges feltételek helyreállításának és 
fenntartásának lehetővé tétele a mali 
hatóságok számára. 
  
- A közigazgatás hatékony újjászervezése 
révén az állam hatalmának és 
legitimitásának helyreállítása és 
fenntartása Mali egész területén. 

A legfrissebb 
célkitűzések 

A 2. cikkben meghatározott célkitűzések megvalósítása 
érdekében az EUCAP Száhel Niger: 
 

a) stratégiai szinten megerősíti a nigeri vezetési, irányítási, 
interoperabilitási és tervezési kapacitásokat, emellett a többi 
érintett szereplővel való koordináció keretében támogatja egy 
nemzeti biztonsági stratégia és az ahhoz kapcsolódó 
határigazgatási stratégiák kidolgozását; 
 

b) fokozza az érintett biztonsági erők ahhoz szükséges technikai 
készségeit, hogy sikerrel vehessék fel a küzdelmet a 
terrorizmussal és a szervezett bűnözéssel szemben; 
 

c) többek között a projekteken keresztül nyújtott technikai 
támogatás révén, stratégiai és műveleti szinten való részvétel 
útján ösztönzi a nemzeti biztonsági erőket, valamint adott 
esetben a fegyveres erőket a terrorizmus, az irreguláris migráció 
és a szervezett bűnözés elleni küzdelemmel összefüggő, az 
emberi erőforrásokat, a logisztikát és a képzést érintő 
intézkedések megerősítésére, hogy biztosított legyen az EUCAP 
Száhel Niger tevékenységének fenntarthatósága; 
 

d) megerősíti a nemzeti, regionális és nemzetközi szinten 
folytatott koordinációt a terrorizmus, az irreguláris migráció és a 
szervezett bűnözés elleni küzdelem terén, és adott esetben 
felméri az olyan regionális együttműködésekhez való 
hozzájárulás lehetőségét, mint a Száhel-övezet G5 országainak 
együttműködése; 
 

Az EUCAP Száhel Mali az új kormány által 
meghatározott biztonsági reform 
végrehajtásához segítséget és tanácsot 
nyújt a belső biztonsági erőknek annak 
érdekében, hogy: 
 
a) javítsa a belső biztonsági erők műveleti 
hatékonyságát; 
 
b) helyreállítsa az egyes belső biztonsági 
erők hierarchiai felépítését; 
 
c) megerősítse a közigazgatási és 
igazságügyi hatóságok szerepét a belső 
biztonsági erők feladatának irányítása és 
ellenőrzése terén; és 
 
d) elősegítse a belső biztonsági erők 
bevetését az ország északi részében. 
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 EUCAP Száhel Niger EUCAP Száhel Mali 
e) a migrációval kapcsolatos uniós célok elérését támogatva 
segítséget nyújt a nigeri központi és helyi hatóságoknak és 
biztonsági erőknek olyan intézkedések, eljárások és technikák 
kidolgozásában, amelyek révén jobban ellenőrizhetők és 
kezelhetők a migrációs áramlások, eredményesebben lehet 
fellépni az irreguláris migrációval szemben, és csökkenteni lehet 
e területen a bűnözés szintjét. 
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III. MELLÉKLET 

A Számvevőszék áttekintése az EUCAP Száhel Niger által feladatainak teljesítése terén tett 
előrehaladásról 

 
Feladatok Előrehaladás 
1. célkitűzés: Interoperabilitás 

1.1. A nemzeti biztonsági stratégiához nyújtott támogatás  
1.3. A belső biztonsági erők közötti információcsere  
1.2., 1.3., 1.4., 1.5. A regionális operatív központoknak nyújtott támogatás (korábbi közös 
parancsnoki központok) 

 

1.6. A csendőrségi operatív központoknak nyújtott támogatás  

2. célkitűzés: Technikai kompetenciák 
2.1., 2.2., 2.3., 2.4. Tanácsadás és képzés a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni 
küzdelem terén 

 

2.5. Oktatóképzés a biztonsági erők számára  
2.6. A rendőrség és a bírák közötti szorosabb együttműködés támogatása bűnügyi 
nyomozások során 

 

2.7. A biztonsági erők adatbázisainak javítása  
2.8. Képzés a fegyveres erők tisztjei számára a jogi és büntetőjogi eljárásokról és az emberi 
jogokról  

 

2.9. A jogállamiság, az emberi jogok és a nemek közötti egyenlőség elveivel kapcsolatos 
ismeretek elmélyítése a belső biztonsági erők számára  

 

2.10. A belső biztonsági erők és a civil társadalom közötti kapcsolatok megerősítése az 
emberi jogok és a nemek közötti egyenlőség terén  

 

3. célkitűzés: Fenntarthatóság 
3.1., 3.8., 3.9. A belső biztonsági erőknek nyújtott támogatás: felszerelés és infrastruktúra, 
a megosztással és fenntartással kapcsolatos tanácsadás és képzés  

3.2. Együttműködés az EUCAP Száhel Mali misszióval a belső biztonsági erők 
humánerőforrás-igazgatásának fejlesztése terén  

3.3. Az EUCAP belső biztonsági erőkkel közösen végrehajtott tevékenységeinek operatív 
értékelése  

3.4., 3.5. Támogatás a belső biztonsági erők humánerőforrás-igazgatásának fejlesztéséhez  
3.6. Oktatási részlegek és tervek kialakítása a belső biztonsági erőknél  
3.7. A képzési kézikönyvek integrálása a nemzeti tantervekbe; oktatók képzése és 
mentorálása, tanácsadás  

4. célkitűzés: Nemzetközi koordináció 

4.1., 4.6. A Niger által folytatott nemzetközi együttműködés menedzsmentje  
4.3., 4.4., 4.5., 4.7. A nigeri adományozók koordinálása  
4.8. Támogatás Niger regionális együttműködési kezdeményezésekben való részvételéhez   
4.2., 4.9., 4.10. Az EUCAP fellépései regionális dimenziójának kifejlesztése  

5. célkitűzés: Migráció 
5.1. Támogatás a nemzeti területellenőrzési stratégia kidolgozásához  
5.2., 5.11. Az érdekeltek feltérképezése, adatgyűjtés a migrációs áramlatokról, 
szükségletfelmérés  

 

5.3. Új törvény elfogadása az illegális migrációról, a belső biztonsági erők képzése az 
illegális migráció terén  

 

5.4. Az irreguláris migrációval kapcsolatos ismeretterjesztés a lakosság körében  
5.5., 5.7., 5.8. Képzés és tanácsadás a belső biztonsági erőknek az irreguláris migráció 
megelőzéséről és kezeléséről 

 

5.6. Az agadezi regionális operatív központ megerősítése  
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5.9. Az agadezi rendőrség és bírák támogatása a jogi eljárások terén   
5.10. A migrációkoordinációs platform végrehajtó titkársága  
5.12. Koordináció az Agadezben jelen lévő más migrációs érdekeltekkel  
5.13. Határokon átnyúló fellépések az EUCAP Száhel Mali és az EUBAM Líbia missziókkal  
5.14. Migrációkommunikációs stratégia kidolgozása az uniós képviselettel   

  Megfelelő előrehaladás 
  Lassú előrehaladás / Nehézségek 
  Nincs előrehaladás / Jelentős nehézségek 

Forrás: A 2016–2018-as (az 1.3. feladat esetében a 2014-es) műveleti terv.
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IV. MELLÉKLET 

A Számvevőszék áttekintése az EUCAP Száhel Mali által feladatainak teljesítése terén tett 

előrehaladásról 

Határozati pontok (DP) – a 2016-os műveleti terv alapján Előrehaladás 

1. Tanácsadás 
DP 1.1. A misszió a stratégiai tanácsadás révén igazgatói szinten vesz részt a belső 
biztonsági erők és a minisztériumok munkájában   

Az 1.1.2.1. feladat kivételével: A belső biztonsági erők belső kontrollrendszereinek 
megerősítése   

DP 1.2. A belső biztonsági erők létrehozták a tevékenységeik koordinálásához és működési 
hatékonyságuk növeléséhez szükséges struktúrákat   

DP 1.3. Humán erőforrás: jogi szövegeket dolgoztak ki és megkezdték azok gyakorlati 
alkalmazását   

DP 1.4. Humán erőforrás: megtörtént az eljárások és struktúrák reformja (pl. adatbázis)   
DP 1.5. Megerősödött Mali határigazgatási kapacitása   
DP 1.6. Megerősödött a belső biztonsági erők kapacitása a terrorizmus és a szervezett 
bűnözés elleni küzdelem terén   

2. Képzés 
DP 2.1. A missziót integrálták a belső biztonsági erők és a minisztériumok képzési 
struktúrájába   

DP 2.2. Kidolgozták a képzéseket és programokat (azok tartalmát is beleértve) és 
megkezdődött végrehajtásuk   

A 2.2.1.1. feladat kivételével: Munkaköri leírásokat dolgoztak ki   
A 2.2.1.2. és 2.2.2.1. feladat kivételével: Képzési katalógus és programok kidolgozása   
DP 2.3. A belső biztonsági erőknél dolgozó oktatók létszáma és tudása megfelel a feltárt 
szükségleteknek, a képzéseket értékelésnek vetik alá   

DP 2.4. Oktatóképzéseket szerveznek a misszió fellépései fenntarthatóságának biztosítása 
érdekében   

DP 2.5. A belső biztonsági erők igazgatóságain belül meghatározták a képzési 
keretrendszert   

3. Koordináció 
DP 3.1. A MINUSMA-val folytatott koordináció lehetővé teszi az együttes fellépések 
megerősítését és optimalizálását, valamint az átfedések elkerülését   

DP 3.2. Rendszeres információcserén és együttes fellépések kidolgozásán alapuló, 
folyamatos koordináció folyik a más uniós partnerekkel/eszközökkel és az uniós 
tagállamokkal 

  

DP 3.3. Feltérképezik és a misszió tevékenységével koordinálják a helyi és nemzetközi 
érdekeltek, harmadik országok és civil szervezetek által a misszióéval azonos területeken 
(elsősorban képzés és értékelés) végrehajtott fellépéseket 

  

  Megfelelő előrehaladás 
  Lassú előrehaladás / Nehézségek 
  Nincs előrehaladás / Jelentős nehézségek 
  Még nem értékelhető 

Forrás: A 2016-os műveleti terv. 
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A BIZOTTSÁG ÉS AZ EURÓPAI KÜLÜGYI SZOLGÁLAT VÁLASZA AZ EURÓPAI 

SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE 

„A nigeri és mali belső biztonsági erők kapacitásának megerősítése:  

korlátozott és lassú a haladás” 

 

 

ÖSSZEFOGLALÓ 

I. 

Az EKSZ és a Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy az uniós tagállamok, a helyi hatóságok és a 

partnerek következetesen elismerően nyilatkoztak azokról az erőfeszítésekről és eredményekről, 

amelyeket az EUCAP Száhel Niger misszió és az EUCAP Száhel Mali misszió az elindítása óta, azaz 

2012 illetve 2014 óta elért, a nehéz körülmények ellenére. 

Az EUCAP Száhel Niger misszió és az EUCAP Száhel Mali misszió megbízatása strukturális 

erőfeszítésekre irányul, melyek Mali és Niger intézményeinek kérésére azok támogatását szolgálják. 

Az ilyen erőfeszítések hosszú távra szóló kötelezettségvállalásokat igényelnek a nemzetközi közösség 

részéről. A Száhel-övezetben kialakult biztonsági helyzet jelenleg rendkívüli kihívásokat támaszt. 

Niger Malival és Burkina Fasoval közös nyugati határai, valamint a déli határai terrorista csoportok 

gyakori támadásainak vannak kitéve. 2017-ben Mali központi régióiban romlott a biztonsági helyzet. 

A migrációs nyomás további kihívást jelent Niger számára, melynek megoldást kellett keresnie a 

migránsok hirtelen beáramlásának kezelésére. Ugyanakkor a nehéz körülmények ellenére mindkét 

misszió jelentősen hozzájárult Mali és Niger biztonsági ellenálló-képességének javításához, szoros 

együttműködésben a nemzetközi közösséggel és az uniós integrált megközelítés tágabb keretében. 

 

IV. 

Az EKSZ elismeri, hogy Niger esetében a tagállamok elfogadták a misszió gyors elindítása jelentette 

további kockázatot, aminek kihatása volt a misszió személyzetének felkészültségére. Mindazonáltal 

Mali esetében a szakértői csoportot kellően felkészítették egy tíz napos brüsszeli képzés keretében, és 

az EKSZ segítséget nyújtott a csoportnak a misszió első szakaszában. 

 

V. 
Az EKSZ hangsúlyozni kívánja, hogy a betöltöttségi arányt az EKSZ és a Bizottság folyamatosan 

figyelemmel kíséri. A polgári KBVP reagálással kapcsolatos munka részeként tudatos erőfeszítéseket 

tesznek a betöltöttségi arány növelésére. 

 

VI. 

Az EKSZ értékeli, hogy a Számvevőszék ebben az összefüggésben elismeri annak fontosságát, hogy 

elégséges erőforrásokat fordítsanak a polgári KBVP-missziók során a fenntarthatóság biztosítására. 

 

VII. 

Az EKSZ egyetért ezzel az észrevétellel. Valóban kihívást jelent a releváns és mérhető mutatók 

létrehozása, amelyek a megbízatás teljesítése terén elért eredmények és a lehetséges hatás értékelését 

szolgálják. A KBVP-vel összefüggő kihívások speciális jellege, továbbá a tagállamok KBVP-

missziókkal kapcsolatban alkalmazott megközelítése bizonyos korlátokat jelent – lásd az 55. 

bekezdéssel kapcsolatos észrevételeket. 
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ÉSZREVÉTELEK 

23. 

A megerősített missziótámogatási platformot magában foglaló központi reagálási kapacitás 

létrehozása biztosítja a jogi és pénzügyi eszközöket a jövőbeni missziók zökkenőmentes és gyors 

felállításához. 

 

2. háttérmagyarázat 

A megbízatás első évének nem elszámolható összegét még nem állapították meg, mivel ez függ az 

EUCAP Száhel Niger missziót érintő kontradiktórius eljárás eredményeitől. 

 

25. 

Az útmutatást illetően a Bizottság írásbeli iránymutatást nyújt a misszió megbízatásának valamennyi 

részletére (költségvetés, pénzügyek, beszerzés) vonatkozóan, és szakreferensek segítségével napi 

rendszerességgel figyelemmel kíséri a megbízatás teljesítését. 

Az írásbeli iránymutatás tartalmazza a missziókra vonatkozó közbeszerzési iránymutatásokat (ideértve 

az Eljárások és gyakorlati útmutatót – PRAG), melyek kiterjednek a missziók közbeszerzési 

szempontjaira és az alkalmazandó sablonokra. A Bizottság emellett egy, pénzügyi és szerződéses 

kérdésekkel foglalkozó KKBP-útmutatót is ki fog bocsátani, mely a külön utasítások helyébe lép és 

koherensebb információforrásként és iránymutatásul fog szolgálni a missziókat érintő pénzügyi és 

szerződéses kérdésekről. 

26. 

E hiányosságok leküzdéséhez szükség van a tagállamok általi hosszabb idejű kiküldetésre, továbbá 

kifejezetten projektmegvalósításról szóló képzésekre. 

27. 

Az EKSZ és a Bizottság szolgálatai üdvözlik a Számvevőszék kedvező értékelését. 

 

A missziótámogatási platform és a KBVP-raktár el fogja oszlatni a Számvevőszék aggodalmát – 

amelynek az erőforrások kritikus tömegének biztosítására való képességgel kapcsolatban adott hangot 

– azáltal, hogy megerősítik a válsághelyzetekre való gyors reagálási képességet, és ezzel egyidejűleg a 

létfontosságú missziótámogató szolgáltatások központosítása és a KBVP-missziók adminisztratív 

terheinek csökkentése révén méretgazdaságosságot valósítanak meg. 

28. 

Mindkét KBVP-misszió a működési országukban kialakult válsághelyzetekhez szabott, a költségvetési 

rendeletben meghatározott legrugalmasabb közbeszerzési eljárásokat veheti igénybe a felhatalmazás 

által engedélyezésre jogosult tisztviselő szerint, és hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

eljárásokat folytathatnak le. 

A megbízatás költségvetési időszakát össze kell hangolni az alkalmazandó jogalappal (vagyis a tanácsi 

határozattal). A Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat meg fogja vizsgálni az új költségvetési 

rendelet által biztosított lehetőségeket a többéves finanszírozási határozatok és a hosszabb időtartamra 

szóló hozzájárulási megállapodások megkötése tekintetében. 

A hosszabb időtartamra szóló megbízatások azzal az előnnyel járnak, hogy a misszióknak több idő áll 

rendelkezésre a beszerzéseik lefolytatására. 

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/procedures-and-practical-guide-prag_en
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A KBVP-missziók által alkalmazandó közbeszerzési eljárásokat a költségvetési rendelet és annak 

alkalmazási szabályai határozzák meg. E közbeszerzési eljárásokat részletesen az Európai Unió külső 

fellépései keretében végrehajtott támogatásokra és közbeszerzésekre vonatkozó gyakorlati útmutató 

(PRAG) ismerteti. A Bizottság szolgálataként eljáró Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat a fent 

említett közbeszerzési szabályokat és rendelkezéseket alkalmazza, ezzel egyidejűleg enyhítő 

intézkedésként előzetes ellenőrzést végez azon KBVP-missziók keretében indított közbeszerzési 

eljárások esetében, amelyeknél nem végeztek pilléres értékelést. 

Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás homogén tételeit egyetlen részben kell meghirdetni a 

közbeszerzési eljárás mesterséges felosztásának elkerülése érdekében, ugyanis a mesterséges 

felosztással megkerülhetők a költségvetési rendeletben meghatározott közbeszerzési értékhatárok. 

Elérték a számítógépes hardver beszerzésével kapcsolatos keretszerződés igénybevételére 

meghatározott értékhatárt, ezért már nem alkalmazták. A központosított raktár 2018-ban való 

létrehozásáig a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat arról tájékoztatta a missziókat, hogy a 

számítógépes berendezések beszerzésekor a missziókra alkalmazandó standard közbeszerzési 

szabályokat kell követni. 

A missziótámogatási platform és a közös raktár létrehozása orvosolni fogja ezt a hiányosságot. 

A központi raktár létrehozásával biztosítható a KBVP-missziók számára rendelkezésre bocsátható 

kritikus eszközök készletének központi irányítása, ezzel jelentősen javítható az új missziók gyors 

telepítésére való képesség és csökkenthető a közbeszerzési eljárások száma a már létező missziókban. 

 

29. 

Az EUCAP Száhel Mali misszió pilléres értékeléséről szóló ellenőrzési jelentés nyomon követésére 

2017 októberében került sor. Az eredmények pozitívak és az EUCAP Száhel Mali missziót 2018. 

március 1-jén megfelelőnek nyilvánították mind a hat pillérrel kapcsolatos kritériumok tekintetében. 

Ez azt jelenti, hogy a misszió vezetője felhatalmazást kapott beszerzések engedélyezésére, melyeket a 

Bizottság továbbra is utólagosan ellenőrizni fog. 

Az EUCAP Száhel Niger missziót illetően 2018 közepére terveznek hasonló nyomon követést. 

 

30. 

Az EKSZ véleménye szerint mindkét missziót ellátták számos utasítással, standard működési 

eljárásokkal, különböző területekre (műveletekre, logisztikára, pénzügyre, humánerőforrásokra, 

biztonságra stb.) vonatkozó sablonokkal. Azonban még mindig van javítani való az eljárások és az 

iránymutatások egységessé tétele terén. Ez jelenleg a missziótámogatási platform létrehozása és a 

missziók tevékenységeivel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó operatív iránymutatás kidolgozása 

révén történik. 

 

31. és 32. 

Az EKSZ hangsúlyozni kívánja, hogy a haderő-generálási folyamat szinte teljes mértékben a 

tagállamok hozzájárulásaitól függ. Az erők korai felismerése, a toborzási eljárások javítása és a 

tagállamoknak a missziókhoz rendelendő személyzettel kapcsolatos tervezésükhöz adandó 

segítségnyújtás céljából az EKSZ humánerőforrásokra vonatkozó kézikönyvet készített, amely 

részletesen ismerteti a missziók által igényelt 77 általános és konkrét funkcionális profilt. A küldő 

hatóságok összeállíthatják az olyan személyekből álló saját állományukat, akik készen állnak arra, 

hogy pályázzanak a polgári KBVP-missziók álláshelyeire. Remélhetőleg ez az útmutató lehetővé teszi 
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a nemzeti kiválasztási folyamatok finomhangolását is, biztosítva, hogy a tagállamok által javasolt 

jelöltek jól megfelelnek a meghirdetett állások követelményeinek. 

33. 

Az EKSZ értékeli, hogy a Számvevőszék ebben az összefüggésben elismeri a tagállamok általi 

kiküldetések időtartamának fontosságát. 

Az EKSZ vizsgálja a betöltetlen álláshelyek jelentette probléma minden lehetséges megoldási módját, 

ennek során ismételten felszólította a tagállamokat arra, hogy tegyenek eleget a műveleti terveikben 

tett létszámvállalásuknak. 

3. háttérmagyarázat 

Annak érdekében, hogy szükség esetén felgyorsítható legyen a szakértők kirendelése, az EKSZ (a 

Bizottsággal együtt) támogatta egy központi reagálási kapacitás létrehozását a többrétegű 

megközelítés részeként. A Tanács a 2017. november 13-i következtetéseiben nemrég jóváhagyta az 

említett struktúra 2018 májusáig történő felállítását, amely „egy megerősített missziótámogatási 

platformból valamint a meglévő missziókhoz rendelt forrásokból áll, melyek kiegészíthetők a 

tagállamokból származó gyorsan telepíthető eszközökkel és tervezési elemekkel, valamint 

jóváhagyásuk esetén szakértői csoportokkal és többnemzetiségű szerveződésekkel, mint az európai 

csendőri erő.” A végrehajtáshoz szükség van a KBVP-missziókhoz jelenleg hozzárendelt, operatív 

feladatokat ellátó személyzet létszámának 1 vagy 2%-os emelésére (kettős feladatkört ellátó funkciók). 

A betöltöttségi arány javítását szolgáló lehetséges további eszközök közül ez lesz az egyik eszköz. 

 

34. és 35. 

A misszió lefolytatása során politikai és biztonsági okok gyakran megnehezítik az előrelépést a végcél 

felé, következésképpen pedig a menetrend szerinti kivonulási stratégia megvalósítását. 

 

37. 

Az EKSZ értékeli, hogy a Számvevőszék ebben az összefüggésben elismeri azt a különösen nehéz 

helyzetet, amikor az EUCAP Niger misszió volt a biztonsági erők kapacitásának megerősítését 

szolgáló egyedüli uniós eszköz. 

41. 

Az EKSZ elismeri, hogy a misszió kezdete óta elégtelenek voltak a közigazgatási eljárások. Annak 

ellenére, hogy nem állt rendelkezésre HR-szoftver a képzésben részesülők korábbi és jelenlegi belső 

mobilitásának nyomon követésére, a missziónak sikerült helyreállítania az ellenőrző látogatás után 

jelentős mennyiségű adatot és dokumentumokat, melyeket a Számvevőszék kért a képzések kapcsán 

vett mintákkal összefüggésben. 

A misszió egy több mint 100, a misszió által különböző témákban képzett oktatóból álló állományt 

kísér figyelemmel, a misszió szakértői rendszeresen végeznek értékelő-tanácsadási tevékenységeket a 

nigeri oktatókkal a kollégáik részvételével megvalósított valódi képzési helyzetek keretében. 

42. 

Az EKSZ és a Bizottság értékeli, hogy a Számvevőszék ebben az összefüggésben elismeri a 

berendezések biztosításának fontosságát, mint a polgári KBVP-missziók végállapotában elért 

eredmények elérésének egyik eszközét. 

43. 
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Az EKSZ egyetért az észrevétellel. Ebben az összefüggésben a fenntarthatóság biztosítása érdekében 

szükség van külön költségvetési sorok létrehozására a missziók költségvetésében. 

 

53. 

Az EKSZ hangsúlyozni kívánja, hogy a két missziónak nincs végrehajtási megbízatása a személyzet 

kinevezésére és azok mozgásának ellenőrzésére a képzést követően. Ugyanakkor a képzésben 

résztvevők nyomon követésének és értékelésének kérdését a misszió folyamatosan szem előtt tartja. 

Az ellenőrzési műveleteket az okmányhamisítással foglalkozó képzés végén vagy célirányos 

műveletek során a belső biztonsági erők bevonásával folytatják le (például a repülőtereken a 

repülőgépek érkezése és indulása kapcsán az emberkereskedelem elleni egységgel és a rendőrséggel; 

vagy a három biztonsági erő általi közúti ellenőrzések Niamey kapuinál vagy a tartományokban). 

 

Az előrejelzést és a fenntarthatóságot illetően 2016-ban humánerőforrás-gazdálkodási szoftvert 

bocsátottak a három belső biztonsági erő részére. Ezen eszköz elsődleges célja, hogy lehetővé tegye a 

belső biztonsági erők számára az irányítás minőségének javítását, különösen az előrejelzések terén. 

Ugyanakkor ez az archiváló eszköz lehetővé teszi a belső biztonsági erők számára a köztisztviselők 

teljes szakmai pályafutásának nyomon követését. Ennek eredményeként a missziók által a belső 

biztonsági erők rendelkezésére bocsátott szoftver lehetővé teszi minden egyes, a misszió által képzett 

alkalmazott vagy oktató kinevezésének és a számára nyújtott képzéseknek a nyomon követését. 

 

Belső költségvetési okokból, a nigeri hatóságok nem rendelkeznek kellő létszámú személyzettel az 

általuk elvégzendő összes nyomon követési és értékelési feladat ellátására, és nem tudják megoldani a 

személyzet hozzárendelését sürgős és váratlan eseményekhez. 

 

7. háttérmagyarázat 

Az Európai Külügyi Szolgálat hangsúlyozni kívánja, hogy Agadez regionális operatív központja már 

működött a 2016. évi nemzeti ünnepre. A misszió leszállította a szükséges berendezéseket, ideértve a 

rádiókat. Ugyanakkor az átadás-átvételi dokumentumokban ismertetettek szerint a helyi hatóságok 

felelősek az említett berendezések megfelelő kezeléséért, ellenőrzéséért és karbantartásáért. 

 

A misszió tudomásul vette a sérült járművet és megoldásokat keres. 

 

54. 

A misszió válságkezelési képzést nyújtott a biztonsági és védelmi erők 110 alkalmazottja számára, egy 

részük már nem áll a regionális operatív központ alkalmazásában. 

 

Ez a helyzet jól ismert valamennyi olyan KBVP-misszióban, ahol bizonyos személyek specifikus 

képzésben részesülnek, akiket azonban később a szokásos munkahelyi rotáció miatt áthelyeznek. 

 

Az EUCAP Száhel Niger misszió a nem végrehajtási megbízatása részeként próbálja előmozdítani a 

nyújtott képzések fenntarthatóságát, de nem avatkozhat be a humánerőforrás-gazdálkodásba. 

 

55. és 56. 

A missziók már törekednek a módszertanuk javítására és az EKSZ elismeri, hogy van még mit javítani 

ezen a téren. Az EKSZ részt vesz a KBVP-re és a Bizottságnak a biztonsági ágazat reformjára 

irányuló fellépéseire alkalmazandó nyomon követési és értékelési iránymutatások kidolgozásában 

(„Kapacitásépítés a biztonság és a fejlesztés támogatása érdekében” című 2015. évi közös 
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közleménynek, valamint „A biztonsági ágazat reformjának támogatását szolgáló uniós stratégiai keret 

elemei” című 2016. évi közös közleménynek megfelelően). 

 

60. 

Az EKSZ egyetért ezzel az észrevétellel. Az észrevétel hangsúlyozza az EKSZ viszonylagos 

gyengeségét a missziók operatív hatásának megfelelő értékelése terén. A missziók stratégiai 

felülvizsgálatának folyamata már most is jó alapot kínál a missziók teljesítményének értékelésére. Az 

EKSZ azonban tudatában van annak, hogy a missziók teljesítményének mérése javítható és már 

elkezdett ezzel a kérdéssel foglalkozni, nevezetesen a missziókon belüli operatív értékelési funkciók 

bevezetésével. 

 

61. 

Az EKSZ és a Bizottság szolgálatai értékelik, hogy a Számvevőszék ebben az összefüggésben elismeri 

az EUCAP Száhel missziók szerepét az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért projektek tervezésében. 

63. és 64. 

Az EKSZ és a Bizottság szolgálatai egyetértenek az 1. ajánlással és már megfelelő intézkedéseket 

hoznak a hatékonyság, a fenntarthatóság és a betöltöttségi arány javítása érdekében (nevezetesen a 

regionális koordinációs egység, a missziótámogatási platform, a központi reagálási kapacitás, a 

missziók tevékenységeivel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó operatív iránymutatás kidolgozása és a 

KBVP-raktár létrehozása révén). 

 

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK: 

1. ajánlás: 

Az EKSZ és a Bizottság érintettsége mértékében elfogadja az ajánlásokat. 

2. ajánlás: 

Az EKSZ elfogadja az ajánlást. 

3. ajánlás: 

Az EKSZ és a Bizottság érintettsége mértékében elfogadja az ajánlást. A megbízatás költségvetési 

időszakát össze kell hangolni az alkalmazandó jogalappal (vagyis a tanácsi határozattal). A Bizottság 

meg fogja vizsgálni az új költségvetési rendelet által biztosított lehetőségeket a többéves finanszírozási 

határozatok és a hosszabb időtartamra szóló hozzájárulási megállapodások megkötése tekintetében. 

4. ajánlás: 

Az EKSZ elfogadja az ajánlást és felkéri az Európai Számvevőszéket, hogy vegye figyelembe a 

KBVP-missziók kontextusát. A misszió megbízatását a Tanács fogadja el és meghatározza a 

megbízatást, a költségvetést és a műveleti területeket. A külső értékelők bevonásához a tagállamok 

jóváhagyása is szükséges. 

Az EUCAP Száhel Niger misszió stratégiai felülvizsgálatának tervezete már foglalkozott azzal a 

kérdéssel, hogy a misszió tevékenységeit fenntarthatóvá kell tenni, többek között azáltal, hogy 

fenntarthatóságot a missziók munkája alapelvének kell tekinteni a következő megbízatás keretében. A 
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fenntarthatóság – mint az öt célkitűzés egyike – már nem kizárólag a képzéshez és a tanácsadáshoz 

kapcsolódik, hanem érvényesíteni kell az átmenet elősegítésében. 

5. ajánlás: 

Az EKSZ elfogadja az ajánlást, és felkéri az Európai Számvevőszéket, hogy vegye figyelembe a 

KBVP-missziók jellegzetességeit. 

Az EKSZ részt vesz a KBVP-re és a Bizottságnak a biztonsági ágazat reformjára irányuló fellépéseire 

alkalmazandó nyomon követési és értékelési iránymutatások kidolgozásában („Kapacitásépítés a 

biztonság és a fejlesztés támogatása érdekében” című, 2015. évi közös közleménynek, valamint „A 

biztonsági ágazat reformjának támogatását szolgáló uniós stratégiai keret elemei” című, 2016. évi 

közös közleménynek megfelelően). 

A missziók külső értékelésének elvégzésére irányuló javaslat tanácsi határozat tárgya. 



 
Esemény Dátum 

Az ellenőrzési feladatterv elfogadása / az ellenőrzés megkezdése 2017.5.2 

A jelentéstervezet hivatalos megküldése a Bizottságnak (vagy más 
ellenőrzött félnek) 

2018.3.2 

A végleges jelentés elfogadása az egyeztető eljárás után 2018.4.24 

A Bizottság és az EKSZ hivatalos válaszainak beérkezése az összes 
uniós nyelven 

2018.6.13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A nyugat-afrikai Niger és Mali, e két instabil állam 
biztonságára fenyegetést jelentenek a terrorista 
csoportok, a határvidékek bizonytalan biztonsági helyzete 
és az irreguláris migráció. E fenyegetések miatt az Unió a 
közös biztonság- és védelempolitika keretében missziókat 
hozott létre Nigerben (2012) és Maliban (2014), hogy azok 
képzéssel, tanácsadással és felszerelésekkel erősítsék a 
belső biztonsági erők kapacitását. A missziók 
létrehozásától 2017-ig az Unió 69 455 000 eurót irányzott 
elő az EUCAP Száhel Niger, illetve 66 475 000 eurót az 
EUCAP Száhel Mali számára. Megállapítottuk, hogy a 
missziók tevékenysége nem volt sikertelen, de általában 
véve lassú az előrehaladás. Ez elsősorban a missziók nehéz 
körülményeinek tudható be, de működési nehézségekre is 
visszavezethető. Különjelentésünk ajánlásokat tesz a 
működési hatékonyság, a fenntarthatóság és a monitoring 
javítása érdekében.
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