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ORDLISTA OCH FÖRKORTNINGAR 

Civcom kommittén för de civila aspekterna av krishantering: ett rådgivande 
organ som inrättats av rådet och som ger information, formulerar 
rekommendationer och ger råd om civila aspekter av krishantering. 

CMPD direktoratet för krishantering och planering: den avdelning inom 
Europeiska utrikestjänsten som ansvarar för den politiska och 
strategiska planeringen av civila GSFP-uppdrag; CMPD:s roll är att se 
till att uppdragen är konsekventa och ändamålsenliga och att 
utveckla partnerskap, strategier, koncept och kapaciteter för GSFP; 
CMPD ansvarar för den strategiska planeringen av nya GSFP-
uppdrag och utförandet av strategiska översyner av befintliga GSFP-
uppdrag. 

Conops operativt koncept: ett planeringsdokument som anger ett uppdrags 
mandat och omsätter politisk avsikt i riktlinjer genom att ange vilka 
åtgärder som krävs för att fullgöra uppdraget. 

CPCC den civila planerings- och ledningskapaciteten: den avdelning inom 
Europeiska utrikestjänsten som ansvarar för planering, ledning, 
samordning, rådgivning, stöd, övervakning och översyn av civila 
GSFP-uppdrag; CPCC utarbetar de huvudsakliga utformnings- och 
planeringsdokumenten för uppdragen, dvs. Conops och Oplan. 

den höga 
representanten/vice 
ordföranden 

unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik/vice ordförande för Europeiska kommissionen. 

EU Europeiska unionen. 

Eucap Europeiska unionens uppdrag för kapacitetsuppbyggnad. 

EUTM Europeiska unionens utbildningsuppdrag: ett multinationellt militärt 
utbildningsuppdrag med säte i Bamako i Mali, som utbildar och ger 
råd till den maliska försvarsmakten. 

gendarmeriets 
operativa centrum (i 
Niger) 

permanenta organ som inrättats för att övervaka vad som händer i 
regionen, tillhandahålla resurser till patruller, samla in information 
och överlämna den till berörda myndigheter och reagera på 
krissituationer. 

genomförandeplan 
för uppdraget 

plan som anger vilka verksamheter och projekt som ska utföras för 
att uppdragets uppgifter ska fullgöras. 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH 
(tyskt organ för internationellt samarbete). 

GSFP EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. 
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Gusp EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. 

interna 
säkerhetsstyrkor 

polisen, gendarmeriet och nationalgardet. 

krishanteringskoncept syftet med krishanteringskonceptet är att analysera och föreslå 
GSFP-alternativ, beskriva deras syften och mål och ange ramar för 
EU:s GSFP-uppdrags möjliga mål och omfattning. 

Kusp kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik; denna kommitté 
övervakar den interna situationen, ger rekommendationer till rådet 
om strategiska tillvägagångssätt och politiska alternativ, ger 
vägledning till Civcom och säkrar politisk kontroll över och strategisk 
ledning av krishanteringsinsatser; Kusp består av EU-ländernas 
ambassadörer i Bryssel, och ordförandeskapet sköts av företrädare 
för Europeiska utrikestjänsten. 

mentorskap, 
övervakning och 
rådgivning 

mentorskap: strukturerad kunskapsöverföring mellan en mentor 
och en adept i enlighet med en plan; övervakning: observation, 
bedömning och rapportering om adeptens resultat när det gäller att 
hålla utbildningskurser inom de interna säkerhetsstyrkorna; 
rådgivning: stöd som syftar till att göra adepterna självständiga i 
rollen som utbildare. 

Minusma FN:s integrerade multidimensionella stabiliseringsinsats i Mali, som 
fokuserar på skyldigheter som att garantera säkerhet, stabilisering 
och skydd av civila, stödja nationell politisk dialog och försoning 
samt bidra till återupprättandet av statens auktoritet, 
återuppbyggnaden av säkerhetssektorn och främjandet och skyddet 
av mänskliga rättigheter i landet. 

Oplan operativ plan, som anger ett uppdrags mål och uppgifter. 

regionala operativa 
centrum (i Niger) 

tillfälliga organ avsedda att sammanföra regionala 
regeringsledamöter, de nigeriska försvars- och säkerhetsstyrkorna 
samt organ som ansvarar för civilskydd, brandförsvar, miljöskydd 
och tullar, för att hantera kriser till följd av terrorattentat, 
organiserad brottslighet och naturolyckor. 

revisionsrätten Europeiska revisionsrätten. 

tjänsten för 
utrikespolitiska 
instrument 

enhet vars huvudsakliga uppgift är att leda ett antal av EU:s 
utrikespolitiska åtgärder; tjänsten för utrikespolitiska instrument 
förvaltar insatser och deras finansiering och är en avdelning inom 
Europeiska kommissionen som arbetar jämsides med 
utrikestjänsten. 

Tillämpningsföreskrifterna kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 
29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 
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nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget 
(nedan kallade tillämpningsföreskrifterna för 
budgetförordningen), i dess ändrade lydelse. 

 

utrikestjänsten Europeiska utrikestjänsten, som är Europeiska unionens 
diplomattjänst; den hjälper EU:s chef för utrikes frågor – den höga 
representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik – att 
genomföra EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. 
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SAMMANFATTNING 

I. En osäker situation i Sahelregionen i Västafrika inverkar negativt på både utvecklingen i 

länderna i regionen och Europeiska unionens intressen. Den gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken (GSFP) är ett EU-instrument avsett för att möta utmaningar till följd av 

väpnad konflikt, politisk instabilitet, terrorism, organiserad brottslighet och irreguljär 

migration. Inom ramen för GSFP leder EU civila uppdrag i Niger och Mali för att tillhandahålla 

utbildning, rådgivning och utrustning i syfte att stärka kapaciteten hos de nationella styrkor 

som ansvarar för den inre säkerheten. 

II. Europeiska utrikestjänsten har inrättat EU-uppdrag för kapacitetsuppbyggnad i 

Sahelregionen (Eucap Sahel-uppdrag) i Niger (2012) och Mali (2014) för EU:s medlemsstaters 

räkning och planerar och förvaltar uppdragens insatser medan kommissionen förvaltar 

uppdragens EU-finansierade budgetar (69,46 miljoner euro för Niger för perioden 2012–

2017 och 66,48 miljoner euro för Mali för perioden 2014–2017). Vart och ett av uppdragen 

har sin egen uppdragschef som ansvarar för insatserna i det berörda landet. Över hälften av 

personalen har utstationerats till uppdragen och betalas av medlemsstaterna. Resten av 

personalen betalas från uppdragens budgetar. 

III. Vi undersökte hur Eucap Sahel-uppdragen hade inrättats och hur de förvaltades, hur 

verksamheten bedrevs och om uppdragen hade lyckats med att stärka kapaciteten hos de 

styrkor som ansvarar för den inre säkerheten i Niger och Mali. Vi intervjuade utrikestjänsten, 

kommissionen, de två Eucap Sahel-uppdragen, nationella myndigheter och de interna 

säkerhetsstyrkorna i Niger och Mali samt en rad berörda parter. 

IV. Vi drog slutsatsen att uppdragen bidrog till att stärka kapaciteten hos de styrkor som 

ansvarar för den inre säkerheten, men att framstegen dröjer på grund av den svåra kontext 

där uppdragen genomförs och på grund av operativ ineffektivitet. Vi fann att uppdragens 

personal inte fick tillfredsställande praktisk vägledning eller, när det gäller Eucap Sahel Niger, 

utbildning före tillsättningen. Utrikestjänsten och kommissionen gav inte tillräckligt stöd och 

i vissa fall tillämpades förfaranden som var olämpliga med hänsyn till arbetsförhållandena på 

fältet. 
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V. Båda uppdragen hade ett stort antal otillsatta tjänster. I genomsnitt var endast tre 

fjärdedelar av tjänsterna tillsatta. Rekryteringsförfarandena var tidskrävande och ofta 

resultatlösa. Utstationeringen av personal från EU:s medlemsstater varade i allmänhet upp 

till två år. Eucap Sahel-uppdragen ges tvååriga mandat och årliga budgetar. Allt detta gör att 

uppdragens operativa verksamhet blir mindre effektiv eftersom planering på medellång eller 

lång sikt inte främjas. Samtidigt finns det, trots att uppdragen inte är avsedda att bli 

permanenta organ i värdländerna, ingen tydligt utpekad strategi för tillbakadragandet. 

VI. Vi fann att uppdragen avsåg att säkerställa hållbarhet i sina verksamheter men utan 

större framgång. Det berodde delvis på att värdländerna saknade egenansvar och delvis på 

att uppdragen inte avsatte tillräckliga resurser för att säkerställa hållbarhet och följa upp den 

praktiska tillämpningen och användningen av den utbildning och den utrustning som 

tillhandahållits. 

VII. Uppdragen hade svaga resultatindikatorer och under den granskade perioden 

genomfördes ingen ordentlig övervakning och utvärdering av fullgörandet av uppgifter. 

Utrikestjänstens konsekvensbedömningar var inte kopplade till övervakning och utvärdering. 

VIII. Vi konstaterade att uppdragen spelade en viktig roll, genom att stärka kapaciteten 

hos de styrkor som ansvarar för den inre säkerheten i Niger och Mali, men också genom att 

stödja andra av EU:s och medlemsstaternas verksamheter. Övriga givare, EU:s 

medlemsstater, de nationella myndigheterna och mottagarna av Eucap-stödet i Niger och 

Mali gav en allmänt positiv bedömning av Eucap Sahel-uppdragens verksamheter.  

IX. Vi lämnar följande rekommendationer till utrikestjänsten och kommissionen: 

- Vidta åtgärder för att förbättra uppdragens operativa effektivitet. 

- Öka andelen tillsatta tjänster i uppdragen. 

- Ange mandat och budgetar som passar för insatserna och se till att det finns en strategi 

för tillbakadragandet. 

- Öka inriktningen på hållbarhet. 

- Förbättra indikatorerna, övervakningen och utvärderingen. 
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INLEDNING 

Niger och Mali i Sahelregionen 

1. Niger och Mali är bräckliga stater i Västafrika. De är unga parlamentariska demokratier 

med svaga ekonomier och deras offentliga förvaltningar är under utveckling. De ligger på 

187:e respektive 175:e plats av 188 länder enligt FN:s index för mänsklig utveckling (Human 

Development Index, HDI), och här bor några av världens fattigaste människor. Niger och Mali 

är de sjätte respektive åttonde största länderna i Afrika och ligger i den södra delen av 

Saharaöknen. Många migranter passerar genom dessa två länder på vägen till sina 

slutdestinationer.  

2. Trots ett fredsavtal som undertecknades i juni 2015 och närvaron av utländska 

fredsbevarande styrkor är extremistgrupper fortfarande aktiva i norra Mali, och de 

nationella säkerhetsstyrkorna står inför många utmaningar. Antalet dödade och sårade 

fortsätter att vara högt liksom antalet terrorattentat. Nigers säkerhet hotas av instabiliteten i 

grannländerna Libyen, Nigeria och Mali. Regeringen står inför utmaningar som att bekämpa 

människosmuggling och andra illegala verksamheter. 

3. I mars 2011 antog EU en strategi för säkerhet och utveckling i Sahel, som bygger på 

antagandet att utveckling och säkerhet är två faktorer som stöder varandra ömsesidigt och 

att de problem som finns i Sahelregionen kräver regionala åtgärder. År 2014 enades de fem 

länderna Niger, Mali, Mauretanien, Tchad och Burkina Faso om att bilda en regional 

organisation, gruppen ”G5”, för att stärka samarbetet för utveckling och säkerhet i 

Sahelregionen (se karta). EU stöder detta initiativ inom områden av gemensamt intresse 

som säkerhet, migrationskontroll, kamp mot terrorism, den humanitära situationen och 

utveckling.  
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Karta – G5-länderna i Sahelregionen 

 
Källa: Eurostat. 

Civila GSFP-uppdrag 

4. EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) bestämmer EU:s strukturer och 

kapaciteter för försvar och krishantering och utgör en viktig del av den gemensamma 

utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp)1. Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, 

som omfattas av artiklarna 42–46 i EU-fördraget, har lett till att utlandsuppdrag2 sänts ut för 

att bevara fred, förebygga konflikter och förstärka den internationella säkerheten i enlighet 

med principerna i FN-stadgan. 

                                                      

1 Inom den fleråriga budgetramen för 2014–2020 har Gusp tilldelats 2 076 miljoner euro. 

2 ”Uppdrag” är den officiella term som används av utrikestjänsten för att definiera icke-
permanenta oberoende juridiska enheter som inrättas i krissituationer. 

De gränser och namn som visas och de beteckningar som används på den här kartan innebär inte att de har godkänts eller godtagits officiellt av 
Europeiska unionen.

Administrativa gränser: ©
Kartframställning:

Mauretanien

Tchad

Burkina Faso

Mali
Niger
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5. Sedan 20033 har EU utfört 22 civila GSFP-uppdrag i tredjeländer över hela världen. De tio 

fortfarande pågående uppdragen i februari 2018 är främst inriktade på 

kapacitetsuppbyggnad och förstärkning av rättsstaten i värdländerna. De flesta av 

uppdragen ger stöd inom områdena reform av säkerhetssektorn och god samhällsstyrning, 

till exempel Eulex4 Kosovo5och Eupol6 Afghanistan7. Andra rör även kamp mot organiserad 

brottslighet, kamp mot terrorism och gränsförvaltning (Eucap Sahel Mali) och på senare tid 

hantering av irreguljär migration (Eucap Sahel Niger). För närvarande leder EU även sex 

militära insatser, vilka finansieras direkt av EU:s medlemsstater och inte ur EU-budgeten. I 

bilaga I finns en översikt över civila GSFP-uppdrag och militära insatser. 

6. Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordföranden för 

Europeiska kommissionen är ansvarig för civila GSFP-uppdrag. Under hennes överinseende 

förvaltar utrikestjänsten uppdragens arbete medan Europeiska kommissionens tjänst för 

utrikespolitiska instrument förvaltar uppdragens budgetar. Direktoratet för krishantering 

och planering (CMPD) inom utrikestjänsten står för den politiska och strategiska planeringen 

av uppdragen och utvecklar krishanteringskoncept för nya GSFP-uppdrag. Den enhet inom 

utrikestjänsten som ansvarar för att inleda och upprätthålla uppdragen är den civila 

planerings- och ledningskapaciteten (CPCC), vars direktör även är civil insatschef.  

7. EU:s medlemsstater beslutar om att inrätta och avsluta civila GSFP-uppdrag via rådet. De 

fastställer uppdragens mål och mandat, godkänner uppdragens arbetsplaner och beslutar 

huruvida och på hur lång tid mandat ska förnyas. Tillsammans med Europaparlamentet 

                                                      

3 Utrikestjänsten inledde det första GSFP-uppdraget 2003 (EU:s polisuppdrag i Bosnien och 
Hercegovina). 

4 Europeiska unionens rättsstatsuppdrag. 

5 Europeiska revisionsrätten offentliggjorde en särskild rapport om Eulex år 2012 (särskild rapport 
nr 18/2012 Europeiska unionens stöd till Kosovo på rättsstatsområdet [http://eca.europa.eu]). 

6 Europeiska unionens polisuppdrag. 

7 Europeiska revisionsrätten offentliggjorde en särskild rapport om Eupol år 2015 (särskild 
rapport nr 7/2015 Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan: blandade resultat 
[http://eca.europa.eu]). 



 12 

 

fastställer rådet även uppdragens budgetar. I ruta 1 visas förfarandet från det att en kris 

identifieras till dess att uppdrag inleds, och i figur 1 visas hur uppdragen planeras. 

Ruta 1 – Förfarandet från identifiering av en kris till inledande av civila GSFP-uppdrag 

1. När en kris har identifierats av utrikestjänsten och medlemsstaterna utvecklar rådet en politisk 

ram för krisåtgärder i samarbete med kommissionen, utrikestjänstens geografiska kontor och 

berörda avdelningar inom utrikestjänsten. Detta dokument anger den politiska kontexten, 

förklarar krisens natur, varför EU bör agera och vilka instrument som är tillgängliga och bäst 

lämpade för EU:s reaktion. 

2. Den politiska vägledningen och styrningen från EU:s medlemsstater (som överförs via kommittén 

för utrikes- och säkerhetspolitik [Kusp] och rådet) artikuleras genom ett antal 

planeringsdokument och rådsbeslut som styrs av en uppsättning krishanteringsförfaranden.  

3. Om rådet beslutar att inrätta ett civilt GSFP-uppdrag, samlar CMPD in fakta från krisområdet och 

utformar ett krishanteringskoncept.  

4. CPCC utarbetar sedan de huvudsakliga utformnings- och planeringsdokumenten för uppdraget, 

nämligen det operativa konceptet (Conops) som fastställer uppdragets mandat och den operativa 

planen (Oplan) som definierar uppdragets uppgifter och förväntade resultat. På operativ nivå 

omsätts de mål och uppgifter som anges i Oplan till en genomförandeplan för uppdraget. I 

genomförandeplanen beskrivs i detalj de verksamheter och projekt som ska utföras för att 

fullgöra uppgifterna. 
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Figur 1 – Planering av civila GSFP-uppdrag 

 
Källa: Europeiska utrikestjänsten. 

8. CPCC planerar och anger kontexten för uppdragens arbete och definierar verksamheter 

och resultatindikatorer. CPCC förser också tjänsten för utrikespolitiska instrument med 

underlag rörande uppdragens budgetar och stöder CMPD i utarbetandet av regelbundna 

strategiska översyner av framstegen. CPCC har 68 anställda vid huvudkontoret i Bryssel. En 

uppdragschef leder arbetet på operativ nivå på fältet. Många i uppdragens personal är 

utstationerade från EU:s medlemsstater. Det utstationerande landet betalar sin personals 

lön, medan EU-uppdragets budget finansierar ett kompletterande dagtraktamente och en 

riskersättning. Kontraktsanställd personal anställs direkt av uppdragen och arbetar oftast 

med ekonomi, logistik, säkerhet och administration. 
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Eucap Sahel-uppdragen i Niger och Mali 

9. EU använder civila GSFP-uppdrag och militära8 insatser såväl som andra EU-instrument9 

för att genomföra sin Sahel-strategi. EU inrättade uppdragen i Niger och Mali för att svara på 

hoten mot utvecklingen och den inre säkerheten i Sahelregionen liksom mot EU:s säkerhet. 

Syftet var att bidra till att stärka kapaciteten hos de nationella styrkor som ansvarar för den 

inre säkerheten, genom att tillhandahålla utbildning, rådgivning och utrustning. Personalen i 

de två Eucap Sahel-uppdragen tillhandahåller detta stöd med icke verkställande 

befogenheter10. De bygger upp kapaciteten hos de interna säkerhetsstyrkorna (polisen, 

gendarmeriet, nationalgardet) i värdländerna. I Niger innefattar detta armén i den mån dess 

roll rör inre säkerhet.  

10. Rådet inrättade Eucap Sahel Niger år 2012 ”till stöd för förstärkning av de nigeriska 

säkerhetsaktörernas kapacitet att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet”11. År 

2015 utvidgade EU:s medlemsstater uppdraget så att det omfattar att kontrollera, bekämpa 

och samla in information om irreguljär migration. Huvudkontoret och flertalet av de 169 

personer som arbetar för uppdraget12 är placerade i huvudstaden, Niamey. År 2016 öppnade 

uppdraget ett lokalkontor i Agadez i Saharaöknen. Uppdragets viktigaste verksamheter är 

följande: 

                                                      

8 Europeiska unionens utbildningsuppdrag i Mali (EUTM Mali) är en militär utbildningsinsats med 
säte i Bamako i Mali, som utbildar och ger råd till den maliska försvarsmakten. 

9 Främst instrumentet som bidrar till stabilitet och fred, Europeiska utvecklingsfonden, EU:s 
förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika samt humanitärt bistånd. 

10 Om personalen i ett uppdrag har en verkställande roll innebär det att de har mandat att agera 
direkt för värdlandets räkning. I ett icke verkställande uppdrag stöder personalen värdlandet i 
en rådgivande roll. 

11 Artikel 1 i rådets beslut 2012/392/Gusp av den 16 juli 2012 om Europeiska unionens GSFP-
uppdrag i Niger (Eucap Sahel Niger) (EUT L 187, 17.7.2012, s. 48). 

12 Antal anställda (utstationerad, internationell kontraktsanställd och lokal personal) som 
budgeterats för 2016/2017. I Eucap Sahel Niger kommer mer än hälften av den internationella 
personalen från Frankrike (53 %), följt av Rumänien (15 %) och Belgien (8 %). 
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- Tillhandahållande av utbildning inom nyckelsektorer som kriminalteknik och taktisk och 

teknisk intervention samt upplärning av personal inom de interna säkerhetsstyrkorna så 

att de i sin tur själva kan ge utbildning. 

- Rådgivning till de interna säkerhetsstyrkorna om hur kurser kan utformas och organiseras. 

- Hjälp till de interna säkerhetsstyrkorna med att samarbeta (interoperabilitet) och 

samordna arbetet. 

- Tillhandahållande av utrustning som kartor över avlägsna områden, programvara för 

personalförvaltning, terrängfordon, forensiska kit och mobila serviceverkstäder. 

- Stöd till en revidering av nigerisk lagstiftning om irreguljär migration och därmed 

sammankopplad organiserad brottslighet. 

11. Rådet inrättade Eucap Sahel Mali år 2014 med målet ”att möjliggöra för de maliska 

myndigheterna att återupprätta och bibehålla den konstitutionella och demokratiska 

ordningen samt förutsättningarna för en varaktig fred i Mali och att återupprätta och 

bibehålla statens auktoritet och legitimitet på hela det maliska territoriet genom en effektiv 

omstrukturering av dess förvaltning”13. Uppdragets 194 anställda14 är placerade i 

huvudstaden Bamako. Några av uppdragets verksamheter är följande: 

- Politiska reformer och kapacitetsuppbyggnad för att förstärka kompetensen inom 

gränsförvaltning. 

- Revidering av utbildningsplaner och tillhandahållande av utbildning om förvaltning av 

operativa resurser och personal, yrkesetiska regler, allmän ordning, 

                                                      

13 Artikel 2 i rådets beslut 2014/219/Gusp av den 15 april 2014 om Europeiska unionens GSFP-
uppdrag i Mali (Eucap Sahel Mali) (EUT L 113, 16.4.2014, s. 21). 

14 Antal anställda (utstationerad, internationell kontraktsanställd och lokal personal) som 
budgeterats för 2017. I Eucap Sahel Mali kommer den internationella personalen i huvudsak 
från fyra av EU:s medlemsstater: Frankrike (30 %), Rumänien (19 %), Belgien (13 %) och 
Tyskland (10 %). 
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underrättelsetekniker, professionell intervention, kriminalpolisiär verksamhet, 

bekämpande av terrorism samt mänskliga rättigheter och jämställdhet. 

- Inrättande av mobila utbildnings- och bedömningsteam för att nå ut till avlägsna 

områden. 

12. Bilaga II visar de mandat och de mål som rådet har tilldelat de två Eucap Sahel-

uppdragen. I tabell 1 ges en översikt över uppdragens viktigaste egenskaper. 

Tabell 1 – Likheter och skillnader: Eucap Sahel Niger och Eucap Sahel Mali 

 Båda  Niger  Mali 

Verksamhetsstart  2012 2014 
Mandatets längd 2 år, kan förnyas   
Huvudsakliga 
stödmottagare 

De interna 
säkerhetsstyrkorna: 
- Polisen 
- Gendarmeriet 
- Nationalgardet 

Även de nigeriska 
väpnade styrkorna när 
det gäller inre säkerhet 

 

Säte Huvudstaden Niamey Bamako 
Lokalkontor  Agadez  
Tillgängliga tjänster  169 194 
Säkerhetsutmaningar 
som Eucap-uppdraget 
främst är inriktat på 

- Närvaro av 
terroristgrupper 
- Osäkra gränser 
- Irreguljär migration 
- Spridning av 
radikalisering  
 

- Återsändande av 
nigeriska medborgare 
från Libyen 
- Tillgång till vapen 
- Illegala nätverk för 
människohandel och 
smuggling 
- Boko 
Haram/avhoppade 
terrorister 
 

- Svag stat och förlorad 
kontroll över delar av 
Malis territorium 
- Närvaro av 
människohandlare 
- Korruption 
- Organiserad 
brottslighet 
- Bristande förtroende 
mellan befolkningen och 
de interna 
säkerhetsstyrkorna 

13. Rådet godkände anslagen på 69,46 miljoner euro till Eucap Sahel Niger för perioden 

juli 2012–juli 2017 och 66,48 miljoner euro till Eucap Sahel Mali för perioden april 2014–

januari 2017. Av den totalsumman användes i vart och ett av uppdragen 53 % till 

personalkostnader medan 19 % (Niger) respektive 24 % (Mali) gick till löpande kostnader 
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som hyra, försäkring, säkerhetskostnader och bilar (se diagram 1). Uppdragen utnyttjade 

77 %15 respektive 67 %16 av de sammantagna budgetarna. 

Diagram 1 – Typ av kostnader för Eucap Sahel Niger och Eucap Sahel Mali 

 
Källa: Europeiska kommissionen. 

Den senaste utvecklingen 

14. Sedan 2015 har civila GSFP-uppdrag tillsatts för ett allt bredare spektrum av uppgifter 

som en reaktion på den förändrade säkerhetsmiljön. Ett exempel är att uppdragen fått ökad 

inriktning på kapacitetsuppbyggnad för bekämpande av terrorism och att verksamheter 

tillkommit som rör insamling och utbyte av information på migrationsområdet. I samband 

med att EU:s globala strategi på säkerhets- och försvarsområdet lades fram 2016 underströk 

den höga representanten/vice ordföranden vikten av att stärka den civila kapaciteten i 

tredjeländer17.  

15. I genomförandeplanen på säkerhets- och försvarsområdet18, uppmanade den höga 

representanten/vice ordföranden medlemsstaterna att enas om att se över strukturer och 

                                                      

15 Källa: Preliminära finansiella rapporter för de första tre åren. Revisionen av det fjärde året gjordes 
i januari 2018 och revisionen av det femte året under våren 2018. Inga finansiella rapporter var 
tillgängliga när revisionen genomfördes. 

16 Siffrorna bygger på preliminära finansiella rapporter för de två första åren. 

17 En global strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik, s. 44. 

18 EU Global Strategy Implementation Plan on Security and Defence (EU:s globala strategi: 
genomförandeplan på säkerhets- och försvarsområdet), 17.11.2016 
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kapacitet för planering och genomförande av GSFP-uppdrag19. Rådet uppmanade henne i 

november 2017 att lägga fram en plan för vad som ska göras härnäst för att utveckla den 

civila kapaciteten så att en civil GFSP-pakt20 kan godkännas 201821. Detta är det tredje steget 

i en trestegsprocess som inleds med ett framåtblickande diskussionsunderlag, följt av en 

plan för utveckling av civil kapacitet och som, genom pakten, bjuder in alla berörda parter 

(främst EU:s medlemsstater) att engagera sig i processen för att stärka civila GSFP-uppdrag.  

16. Rådet uppmanade den höga representanten/vice ordföranden att inrätta en 

”grundläggande kapacitet för reaktionsförmåga” senast i maj 201822, bestående av ”en 

förstärkt plattform för uppdragsstöd23 samt resurser i befintliga uppdrag”. Den ökade 

betydelsen av civila GSFP-uppdrag har lett till att ytterligare resurser har tilldelats 

utrikestjänsten från 2018 för att förstärka stödet till civila GSFP-uppdrag. 

REVISIONENS INRIKTNING OCH OMFATTNING SAMT REVISIONSMETOD 

17. Revisionen omfattade de två civila GSFP-uppdrag som inrättats av EU för att stärka 

kapaciteten hos de styrkor som ansvarar för den inre säkerheten i Niger och Mali24. Vi ställde 

följande frågor: 

                                                      

19 EU Global Strategy Implementation Plan on Security and Defence (EU:s globala strategi: 
genomförandeplan på säkerhets- och försvarsområdet), s. 5. 

20 Bekräftas i rådets slutsatser av den 22 januari 2018: ”Mervärdet av civila GSFP-insatser inom 
EU:s integrerade strategi för externa konflikter och kriser och genom hela konfliktcykeln bör 
definieras och kraven avseende civil kapacitet bör uppfyllas i GSFP-överenskommelsen 2018”. 

21 Rådets slutsatser om säkerhet och försvar inom ramen för EU:s globala strategi, 13.11.2017, 
s. 9. 

22 Rådets slutsatser om säkerhet och försvar inom ramen för EU:s globala strategi, 13.11.2017, 
punkt 15. 

23 Plattformen för uppdragsstöd består av personal vid utrikestjänstens huvudkontor och syftar till 
att centralisera tillhandahållandet av stödfunktioner till civila GSFP-uppdrag (t.ex. inom it, 
ekonomi och personal). 

24 Europeiska revisionsrätten har offentliggjort två särskilda rapporter om civila GSFP-uppdrag, en 
2012 (Eulex i Kosovo) och en 2015 (Eupol i Afghanistan). De rekommendationer som gavs i de 
båda rapporterna är även tillämpliga på Eucap Sahel-uppdragen i Niger och Mali. 
Utrikestjänsten angav i sitt svar på rekommendationerna att man godtog dem.  
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- Planerade och genomförde utrikestjänsten Eucap Sahel-uppdragen på ett bra sätt? 

- Har EU:s Eucap Sahel-uppdrag stärkt kapaciteten hos säkerhetsstyrkorna i Niger och Mali? 

18. Revisionen omfattade perioden från det att uppdragen inrättades och innefattade besök 

i Niger och Mali i september 2017.  

19. Vi började arbetet med att gå igenom strategier, politik, planer och 

genomföranderapporter. Därefter träffade vi personal med ansvar för förvaltningen av 

uppdragen från Bryssel: utrikestjänstens civila planerings- och ledningskapacitet (CPCC), 

utrikestjänstens direktorat för krishantering (CMPD), kommissionens generaldirektorat för 

internationellt samarbete och utveckling samt tjänsten för utrikespolitiska instrument. Vi 

intervjuade också företrädare för kommittén för de civila aspekterna av krishantering 

(Civcom) från fyra av EU:s medlemsstater25, EU:s särskilda representant för Sahel och den 

tidigare uppdragschefen för Eucap Sahel Niger. 

20. Vi besökte både Niger och Mali, där vi intervjuade personal från de båda uppdragen 

(inbegripet personal vid lokalkontoret i Agadez i Niger) samt företrädare för de nationella 

myndigheterna och för de interna säkerhetsstyrkorna. Vi träffade också de respektive EU-

delegationerna samt fyra EU-medlemsstaters26 representationer i både Niger och Mali, 

liksom företrädare för USA, Japan och Kanada. Vi intervjuade internationella organisationer 

och berörda givare i säkerhetssektorn såsom FN:s integrerade multidimensionella 

stabiliseringsinsats i Mali (Minusma), EU:s utbildningsuppdrag i Mali, CiviPol, Expertise 

France, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) och Internationella 

organisationen för migration. 

21. Vi granskade dokument och utförde kontroller på plats avseende 46 av totalt 446 

utbildningskurser som hållits i Niger och 16 av totalt 135 utbildningskurser som hållits i Mali, 

12 projekt som inrättats för att köpa in utrustning eller inredning till de interna 

                                                      

25 Belgien, Tyskland, Spanien och Frankrike. 

26 Belgien, Tyskland, Frankrike och Nederländerna. 
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säkerhetsstyrkornas utbildningslokaler i Niger och 9 projekt i Mali. Vi granskade även det 

arbete som utförts av uppdragens personal i form av rådgivning i värdländerna. 

IAKTTAGELSER 

EU:s respons på säkerhetsstyrkornas behov av kapacitetsuppbyggnad präglades av 

operativ ineffektivitet 

22. Vi undersökte hur rådet, utrikestjänsten, kommissionen och personalen i Niger och Mali 

inrättade, förvaltade och drev de två uppdragen. Vi bedömde om utrikestjänsten hade  

a) tagit till vara erfarenheter från tidigare GSFP-uppdrag, 

b) tilldelat tillräckligt med mänskliga och logistiska resurser till uppdragen, 

c) gett uppdragens personal tillräcklig praktisk vägledning och förberedande utbildning, 

d) följt lämpliga administrativa förfaranden, 

e) planerat uppdragen på lämpligt sätt. 

Utrikestjänsten drog nytta av erfarenheterna från Eucap Sahel Niger vid inrättandet av 

Eucap Sahel Mali 

23. Utrikestjänsten och kommissionen besökte Niger och Mali för att bedöma behoven av 

kapacitetsuppbyggnad hos de interna säkerhetsstyrkorna innan de inrättade uppdragen. 

Bedömningen av behoven i Niger inleddes i januari 2012, och utrikestjänsten hade 

färdigställt ett detaljerat förslag i form av ett krishanteringskoncept i mars 2012. Delvis 

beroende på att uppdraget hade inrättats på så kort tid, märktes en del logistiska och 

operativa problem under de första 18 månaderna (se ruta 2). 
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Ruta 2 – Juridiska problem under Eucap Sahel Nigers första mandatperiod 

1. Det tog 18 månader för uppdraget att få status som juridisk enhet, i den mening att 

uppdragschefen kunde underteckna alla dokument i sitt eget namn och hade det ekonomiska och 

rättsliga ansvaret.  

2. Uppdraget hade ingen specifik budget för inrättandefasen och fick endast begränsat 

administrativt och logistiskt stöd från Bryssel. Det kunde heller inte rekrytera säkerhetspersonal. 

Det gjorde att det tog tid innan man kom igång med utförandet av verksamheter, uppdragets 

trovärdighet försvagades och personalen utsattes för större säkerhetsrisker. Under de första sex 

månaderna var personalen inkvarterad på och arbetade från hotell. De hade inga datorer, kontor 

eller mobiltelefoner. Under det första budgetåret undertecknades kontrakt för inkvartering och 

löpande kostnader utan ordentliga upphandlingsförfaranden till ett uppskattat belopp på 

554 000 euro27. 

24. Utrikestjänsten inrättade Eucap Sahel-uppdraget i Mali som en juridisk enhet år 201428, 

vilket gjorde att det nya uppdraget kunde undvika många av de problem som Eucap Sahel 

Niger hade drabbats av. Mot bakgrund av erfarenheterna från Niger såg utrikestjänsten till 

att 

- personalen fick de privilegier som beviljas diplomater så snart uppdraget inrättades, 

- rådet godkände en inledande budget för inrättandet av uppdraget för att göra det möjligt 

att anställa administrativ personal och säkerhetspersonal och köpa in utrustning innan 

insatserna inleddes. 

                                                      

27 Det slutliga beloppet beror på resultatet av det kontradiktoriska förfarandet med Eucap Sahel 
Niger. Inget av uppdragets budgetår hade avslutats vid tidpunkten för revisionen. 

28 I särskild rapport nr 18/2012 om Eulex i Kosovo rekommenderar revisionsrätten att rådet och 
kommissionen ser till att framtida GSFP-uppdrag får status som juridisk person. 
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Otillräcklig förberedande utbildning och otillräckligt stöd från utrikestjänstens 

huvudkontor ledde till förseningar 

25. Vi konstaterade att många i personalen med ansvar för att fastställa projekt och utarbeta 

tekniska specifikationer inte var tillräckligt medvetna om EU:s förfaranden och regler innan 

de kom till uppdragen i Niger och Mali. Det ledde till förseningar i upphandlingsförfaranden 

och annullerade kontrakt.  

26. I Niger, exempelvis, gällde detta inte bara under inrättandefasen (se ruta 2), utan det var 

ett bestående problem under de påföljande åren av uppdragets operativa verksamhet. I sex 

projekt som vi granskade kom inköpt utrustning fram långt efter att de utbildningskurser 

som utrustningen var avsedd för hade genomförts. I fem andra fall hade den personal som 

fastställt behoven av utrustning eller utarbetat specifikationer för ett kontrakt redan slutat 

när varorna väl anlände. Nyrekryterad personal fick ta över projekt och förfaranden utan att 

ha den utbildning som krävdes, vilket ledde till förseningar i genomförandet av uppdragets 

insatser. 

27. Utrikestjänsten och kommissionen angav i sitt svar på vår rapport om Eupol Afghanistan 

att de var medvetna om de brister som noterats i fråga om inrättandet av GSFP-uppdrag och 

avsåg att utveckla ”ett gemensamt servicecentrum för alla GSFP-uppdrag” och optimera 

”användningen av GSFP-lagret för att förvalta pågående uppdrags tillgångar”. Detta var inte 

klart när vi genomförde revisionen. Den 13 november 2017 ställde sig emellertid rådet 

positivt till inrättandet av en förstärkt plattform för uppdragsstöd som ska vara fullt operativ 

i maj 2018. Denna plattform kommer att innebära att ”snabbt tillgängliga medel och 

planeringselement från medlemsstaterna samt – efter överenskommelse – specialiserade 

arbetsgrupper och multinationella formationer, såsom den europeiska gendarmeristyrkan” 

blir tillgängliga för nya civila GSFP-uppdrag. Utrikestjänsten förbereder också inrättandet av 

ett centralt lager med material för snabb distribution för att på så sätt minska antalet 

upphandlingsförfaranden som måste genomföras i befintliga uppdrag. 
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Kommissionens regler och förfaranden är inte anpassade till förhållandena i Niger och Mali 

28. Kommissionen tillät uppdragspersonalen i Niger och Mali att tillämpa flexibla 

upphandlingsförfaranden29 på grund av den svåra kontext där de måste utföra sin 

verksamhet30. Trots att dessa förfaranden tillämpades ansåg uppdragens personal som 

gjorde inköpen att tjänsten för utrikespolitiska instrument ofta tillämpade regler och 

förfaranden på ett sätt som inte passade för arbetsförhållandena i inlandsstaterna i 

Västafrika. Bland annat framhölls följande aspekter: 

- Budgetperioden på ett år gjorde det svårt att förbereda och slutföra kontrakt inom 

lagstadgade tidsfrister med tanke på att det fanns få lokala leverantörer och 

leveranstiderna var långa. Kravet (som endast tillämpats från 2017) att utrustningen 

måste överlämnas till stödmottagaren inom budgetåret innebar dessutom ytterligare 

press på uppdragen, särskilt i Niger, där utrustningen ofta är avsedd för regioner dit det är 

svårt att ordna transporter. 

- Tjänsten för utrikespolitiska instruments strikta tillämpning av regler och förfaranden 

hade resulterat i att kontrakt annullerats på grund av mindre avvikelser i 

specifikationerna av utrustningen eller smärre budgetöverskridanden. 

- Kravet att liknande artiklar (både för uppdragen och för stödmottagarna) måste slås ihop 

och omfattas av ett och samma kontrakt orsakade förseningar eftersom inköp kunde 

göras mindre ofta. 

                                                      

29 När uppdragen tillåts använda flexibla förfaranden (dvs. förhandlade förfaranden utan 
föregående offentliggörande i enlighet med artiklarna 266.2 och 134.1 c i 
tillämpningsföreskrifterna), befrias de även enligt artikel 128.3 i tillämpningsföreskrifterna från 
kravet på att förhandla med flera potentiella avtalsslutande parter, så som krävs enligt 
Europeiska kommissionens vanliga regler (se artikel 128 i tillämpningsföreskrifterna). 
Tillämpningen av flexibla förfaranden gör upphandlingen enklare och snabbare. Kommissionen 
tillåter detta i krissituationer (en definition finns i artikel 190.2 i tillämpningsföreskrifterna) efter 
att ha antagit en förklaring om rådande krissituation. 

30 I enlighet med revisionsrättens särskilda rapport om Kosovo har utrikestjänsten och 
kommissionen åtagit sig att ”se[…] över kommissionens förfaranden för programplanering och 
upphandling [och se till] att de svarar mot Eulex operativa behov”. 
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- Skyldigheten att använda kommissionens ramavtal hade lett till problem. I ett fall 

beställde Eucap Sahel Niger utrustning men ramavtalets inköpstak hade redan nåtts. 

Därför tvingades uppdraget genomföra upphandlingsförfaranden för dessa artiklar lokalt. 

I andra fall kunde inte leveransen av utrustning som köpts in genom ramavtalet 

tillhandahållas lokalt. 

29. Eucap Sahel-uppdragen behöver kommissionens förhandsgodkännande för inköp över 

20 000 euro. Den processen tar längre tid än om uppdragen skulle göra direkta inköp. 

Kommissionen godtog rekommendationen i revisionsrättens årsrapport för 2013 om att 

tjänsten för utrikespolitiska instrument bör godkänna alla civila GSFP-uppdrag i enlighet med 

bedömningar grundade på de sex pelarna31. Det innebär att så snart uppdragen har förstärkt 

sina system så att de uppfyller bedömarnas krav ges uppdragscheferna delegerade 

befogenheter att godkänna inköp, medan kommissionen fortsätter att utföra kontroller i 

efterhand. Strax efter att vi hade besökt uppdragen började båda genomgå processen för 

bedömning grundad på de sex pelarna32. 

Brist på vägledning från utrikestjänstens huvudkontor resulterade i svaga förfaranden 

30. Vi tittade på den vägledning som var tillgänglig för uppdragen och konstaterade att den 

var bristfällig eftersom den främst rörde administrativa förfaranden33. Det fanns inte mycket 

vägledning för den operativa verksamheten, exempel på god praxis eller standardmallar från 

tidigare civila GSFP-uppdrag som kunde användas för att utbilda nyrekryterad personal. 

                                                      

31 En bedömning av nyckelprocesser som görs av en oberoende revisor (intern kontroll, 
redovisning, extern revision, bidrag, upphandling och finansiella instrument). Bedömningen av 
dessa processer syftar till att försäkra kommissionen om att uppdragen har förmåga att förvalta 
EU-medlen för dess räkning. 

32 Eucap Sahel Mali uppfyllde kriterierna för bedömningen grundad på de sex pelarna i mars 2018 
och Eucap Sahel Niger förväntas uppnå denna status senast i juli 2018. 

33 I sitt svar på revisionsrättens särskilda rapport om Eupol godtog kommissionen och 
utrikestjänsten rekommendationen om att arbeta för ”heltäckande riktlinjer om operativa 
uppgifter (t.ex. behovsbedömningar, planering och övervakning av uppgifter och rapportering) 
och riktlinjer på administrativa områden (t.ex. informationsteknik, finans- och 
tillgångsförvaltning och personalresurser) och på så sätt dra så stor nytta som möjligt av 
erfarenheter från tidigare uppdrag”. 
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Varje Eucap Sahel-uppdrag ägnade avsevärd tid och resurser åt att fastställa och inrätta sina 

egna förfaranden, som inte alltid var effektiva från operativ synpunkt. 

EU:s medlemsstater tillhandahöll inte tillräckligt med personal för att tillsätta alla 

tillgängliga tjänster 

31. Eucap Sahel-uppdragens viktigaste resurs är deras personal, både den som utstationeras 

och betalas av EU:s medlemsstater och den som kontraktanställs lokalt av uppdraget och 

finansieras ur EU-budgeten. Uppdragen hade ständiga problem med tillsättandet av lediga 

tjänster för utstationerad personal. Utrikestjänsten uppmanar EU:s medlemsstater att 

tillhandahålla kandidater för utstationering genom bidragsinfordringar, som är tidskrävande 

och kostsamma att anordna. 24 bidragsinfordringar gjordes för Eucap Sahel Niger mellan 

2012 och 2016 och 14 för Eucap Sahel Mali mellan 2014 och 2016. Dessa bidragsinfordringar 

resulterade endast i att hälften av de lediga tjänster som offentliggjorts kunde tillsättas i 

Niger och två tredjedelar i Mali (se tabellerna 2 och 3). Civcom beslutar om vilka tjänster 

som offentliggörs uteslutande för utstationerad personal och vilka som även är öppna för 

kontraktsanställd personal. Kontraktsanställda kan bara rekryteras till tjänster för 

utstationerad personal om man efter två efterföljande bidragsinfordringar inte fått fram 

lämpliga sökande för utstationering. 

Tabell 2 – Eucap Sahel Niger: resultat av bidragsinfordringar (2012–2016) 

 
Källa: Eucap Sahel Niger. 

Eucap Sahel Niger
Totalt antal tjänster som offentliggjorts
Offentliggjorda som ”utstationerade” 132 48% 20 34%
Offentliggjorda som ”utstationerade/kontraktsanställda” 144 52% 39 66%
Tillsatta tjänster 163 59% 29 49%
Ej tillsatta tjänster 113 41% 30 51%
Tjänster för vilka inga ansökningar inkommit 33 12% 9 15%
Tjänster för vilka endast en ansökan inkommit 71 26% 9 15%

Ordinära 
bidragsinfordringar

Extraordinära 
bidragsinfordringar

276 59
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Tabell 3 – Eucap Sahel Mali: resultat av bidragsinfordringar (2014–2016) 

 
Källa: Eucap Sahel Mali. 

32. De svårigheter som uppdragen i Niger och Mali har att få utstationerad personal från 

EU:s medlemsstater liknar de svårigheter som tidigare civila GSFP-uppdrag har haft34. 

Anledningarna är bland annat att det ställs höga krav på kvalifikationer och expertkunskaper 

och att personalen måste kunna arbeta på franska35. Potentiella sökande måste också 

överväga de prekära säkerhets- och levnadsförhållandena. Slutligen prioriteras inte alltid 

utstationering av personal till civila GSFP-uppdrag särskilt högt av EU:s medlemsstater. Som 

ett resultat låg andelen tillsatta tjänster i Eucap Sahel-uppdragen i Niger och Mali på 72 % 

respektive 77 % under de berörda perioderna. 

33. Längden på utstationeringen av personal från EU:s medlemsstater är i allmänhet två år 

eller bara ett år från vissa medlemsstater. Det är inte tillräckligt lång tid för att enskilda 

personer ska kunna bygga upp nödvändig kunskap om olika förfaranden och arbetsvillkor. Vi 

konstaterade att den korta utstationeringstiden tillsammans med den höga andelen 

otillsatta tjänster inverkade negativt på genomförandet av uppdragens verksamheter (se 

ruta 3). 

                                                      

34 Se Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter nr 18/2012 (punkt 109) och nr 7/2015 
(punkt 81). 

35 År 2016 sänkte Civcom kraven på språkkunskaper i franska för vissa tjänster, vilket resulterade i 
en ökning av antalet ansökningar. 

Eucap Sahel Mali
Totalt antal tjänster som offentliggjorts
Offentliggjorda som ”utstationerade” 127 64% 5 24%
Offentliggjorda som ”utstationerade/kontraktsanställda” 71 36% 16 76%
Tillsatta tjänster 139 70% 14 67%
Ej tillsatta tjänster 59 30% 7 33%
Tjänster för vilka inga ansökningar inkommit 7 4% 0 0%
Tjänster för vilka endast en ansökan inkommit 26 13% 1 5%

Ordinära 
bidragsinfordringar

Extraordinära 
bidragsinfordringar

198 21
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Ruta 3 – Otillsatta tjänster i början av 2017 

• Eucap Sahel Niger: i början av 2017 hade uppdraget 39 otillsatta tjänster (35 %36) på 

nyckelpositioner i de operativa enheterna och inom övervaknings-, utvärderings- och 

inköpsavdelningarna. Andra otillsatta tjänster rörde tjänstemän med ansvar för väpnat skydd 

och en protokoll- och pressinformationstjänsteman. Det fick följande konsekvenser: 

 - Färre anbudsförfaranden än planerat inleddes, vilket ledde till att det saknades utrustning 

för att kunna utföra verksamheterna. 

 - Det gjordes ingen utvärdering av utbildning eller projekt. 

 - Uppdraget kunde inte påbörja genomförandet av verksamheter som rörde vapen- och 

narkotikahandel och lyckades inte uppnå hållbarhet i verksamheterna. 

• Eucap Sahel Mali: i början av 2017 hade uppdraget 50 otillsatta tjänster (37 %37) som främst 

avsåg rådgivare och utbildare inom nyckelområden. Genomförandet av vissa verksamheter 

försenades, men uppdraget omfördelade arbetet inom den befintliga personalen. 

Osäkerhet kring uppdragens livstid gjorde det svårt att planera en strategi för 

tillbakadragandet 

34. Baserat på utrikestjänstens förslag (se punkt 7) inrättade rådet de två uppdragen i 

Sahelregionen för att stärka kapaciteten hos de styrkor som ansvarar för den inre 

säkerheten. I rådets beslut fastställdes målen för uppdragens arbete, men det angavs inte 

hur länge uppdragen skulle kunna pågå. Uppdragen arbetar för närvarande enligt tvååriga 

mandat, som kan förnyas. Utrikestjänsten behöver förbereda en strategi för hur 

tillbakadragandet ska gå till när EU:s medlemsstater beslutar att avsluta uppdragen. 

Utrikestjänsten har beskrivit uppdragens slutstatus. Men de har inte fastlagt någon 

                                                      

36 I januari 2017 fanns det 110 tjänster för utstationerad och kontraktsanställd personal. Detta 
antal utökades under 2017. 

37 Det fanns 134 tjänster för utstationerad och kontraktsanställd personal i januari 2017 efter en 
ökning med 30 tjänster jämfört med december 2016 som ledde till att antalet otillsatta tjänster 
blev mycket stort. 
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detaljerad plan för hur man ska nå fram till en övergångsstrategi eller en strategi för 

tillbakadragandet. 

35. Berörda parter38 som vi intervjuade ansåg att uppdragen borde vara kvar åtminstone på 

medellång sikt för att kunna uppnå de mål som satts upp för dem. Större säkerhet kring 

uppdragens livslängd skulle göra att uppdragen kunde bedriva sin verksamhet och planera 

sina insatser på ett bättre sätt. Det skulle också göra det lättare att utarbeta en genomtänkt 

strategi för tillbakadragandet. 

Eucap Sahel-uppdragen stärkte säkerhetsstyrkornas kapacitet, men resultaten var inte 

hållbara  

36. Vi undersökte hur Eucap Sahel-uppdragen i Niger och Mali utförde de planerade 

verksamheterna, hur de levererade, övervakade och utvärderade resultat och om resultaten 

var hållbara. Vi bedömde 

a) om uppdragen hade stärkt de interna säkerhetsstyrkornas kapacitet, 

b) om uppdragens resultat var hållbara, 

c) om man hade lämpliga indikatorer för övervakning av uppdragens resultat, 

d) om förfarandena för övervakning och utvärdering inom uppdragen var inriktade på 

effekter, 

e) vilken uppfattning övriga berörda parter i de båda länderna hade om uppdragens 

resultat. 

Det arbete som uppdragen bedriver i en svår kontext har stärkt säkerhetsstyrkornas 

kapacitet, även om det går långsamt 

37. Behoven av kapacitetsuppbyggnad inom de styrkor som ansvarar för den inre säkerheten 

i både Niger och Mali är stora. Eucap Sahel-uppdragen tillhandahåller utbildning, utrustning 

                                                      

38 T.ex. nationella ministerier i Niger och Mali, några EU-medlemsstaters ambassader samt 
givarorganisationer som GIZ, Civipol och Expertise France.  
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och rådgivning och har en samordnande funktion över de interna säkerhetsstyrkorna genom 

en rad uppgifter och verksamheter. EU tillhandahåller också stöd till sektorn för inre 

säkerhet genom instrument som Europeiska utvecklingsfonden och EU:s förvaltningsfond för 

nödåtgärder i Afrika. 

38. Att bo och arbeta i länder vid randen till Saharaöknen med bristfällig infrastruktur och 

svaga offentliga förvaltningar ställer Eucap-personalen inför stora utmaningar. Det är 

komplicerat att resa och personalen måste hela tiden vara vaksam på hotet om 

terrorattentat. I Niger är vissa gränsområden alltför osäkra att besöka och de centrala och 

norra delarna av Mali har man inte alls tillträde till. 

39. För att nå sina mål utför uppdragen verksamheter som i de flesta fall pågår och överförs 

från ett rådsmandat till ett annat och från ett budgetår till nästa. Vi jämförde hur uppdragen 

utförde de planerade verksamheterna med de resultat som rapporterades och bekräftades 

vid våra intervjuer i Niger and Mali. Se bilagorna III och IV för närmare uppgifter om våra 

iakttagelser. I vissa fall gjorde uppdragen goda framsteg, exempelvis när det gäller att ge 

utbildning i att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet i Niger. I andra fall gjordes 

små eller inga framsteg, exempelvis i fråga om att inrätta tjänster för intern kontroll och 

revision inom de interna säkerhetsstyrkorna i Mali.  

Utbildningskurser 

40. Vi undersökte ett urval av utbildningskurser för vart och ett av uppdragen. De 

huvudsakliga deltagarna i kurserna var polisen, gendarmeriet och nationalgardet. 

Utbildningskurserna rörde områden som arresteringsmetoder, brottsplatsundersökning, 

kriminalteknisk bevisanalys, brottsutredning, fordonsunderhåll och förvar av irreguljära 

migranter. I Niger deltog även domare, kommunala poliser och de väpnade styrkorna i 

kurser, till exempel om mänskliga rättigheter.  
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Ruta 4 – De väpnade styrkorna i Niger 

Mot bakgrund av den roll som de väpnade styrkorna spelar för den inre säkerheten, särskilt i den 

norra halvan av Niger, får de enligt Eucap Sahel Nigers mandat delta i relevanta 

kapacitetsuppbyggnadsverksamheter. Uppdraget slutade att utbilda de nigeriska väpnade styrkorna 

2016, delvis på grund av tveksamhet kring huruvida dessa var stödberättigade och delvis på grund av 

svårigheter att tillsätta lediga tjänster inom uppdraget. 

41. Vi konstaterade att den utbildning som gavs var inriktad på nyckelområden där de 

väpnade styrkornas kapacitet var svag och som låg i linje med målen för Eucap Sahel-

uppdragen. Men på grund av bristfälliga administrativa förfaranden kunde Eucap Sahel Niger 

inte förse oss med fullständig dokumentation om de utbildningskurser som vi granskade i 

Niger. För hälften av kurserna kunde de inte tillhandahålla närvarobevis eller ifyllda 

kursutvärderingar för deltagarna. Även om den största delen av utbildningskurserna hölls i 

Niamey, rapporterade utbildarna bara om de kurser som hölls i regionerna. Uppgifterna om 

var deltagarna arbetade var ofullständiga, och uppdraget gjorde ingen kontroll av huruvida 

de fått utbildning tidigare. Eucap Sahel Mali stod sig väl i dessa avseenden (se ruta 5). 

Ruta 5 – Exempel på god praxis från Eucap Sahel Mali 

• Uppdragets utbildare kontrollerade kompetensen hos de deltagare som de interna 

säkerhetsstyrkorna föreslog till kurser i Eucap Sahel Malis regi. Personalen registrerade deltagarna 

i en databas och kontrollerade huruvida de redan genomgått liknande utbildningskurser genom 

Eucap eller andra organisationer och huruvida den föreslagna utbildningen var relevant för deras 

nuvarande arbete.  

• Både deltagarna och utbildarna utvärderade genomförda utbildningskurser. Deltagarna 

registrerades sedan i en databas, med uppgift om utbildningskurs, år och säkerhetsstyrka. 

• Eucap-personalen utarbetade utbildningsrapporter för varje utbildningskurs som hölls, med en 

beskrivning av kursinnehåll och mål, deltagare, förvärvade kunskaper och eventuella erfarenheter 

att ta tillvara. I rapporten framhölls även lämpliga kandidater för vidareutbildning till utbildare. 

Tillhandahållande av utrustning 

42. De budgeterade beloppen för att köpa in utrustning och tjänster till uppdraget och dess 

stödmottagare var 3,3 miljoner euro för Eucap Sahel Niger och 2,9 miljoner euro för Eucap 



 31 

 

Sahel Mali (siffror för 2016/2017). Inköpen gjordes för att stödja uppdragens verksamheter, 

exempelvis utbildningskurser, och grupperades inom projekt. Det handlade till exempel om 

att köpa in fordon, detekteringsutrustning, datorer, skrivare och generatorer, att renovera 

utbildningslokaler och operativa centrum samt att bygga och utrusta mobila 

serviceverkstäder. Se ruta 6 för ett exempel på ett framgångsrikt projekt för stöd genom 

utbildning, trots komplikationer under genomförandet. 

Ruta 6 – Mobila serviceverkstäder för säkerhetsstyrkornas fordon i öknen 

De styrkor som ansvarar för den inre säkerheten i Niger färdas ofta mycket långa sträckor genom svår 

terräng i Saharaöknen. Två av projekten i vårt urval rörde inköp av mobila serviceverkstäder att 

användas av interna säkerhetsstyrkor som är verksamma i olika regioner. En av verkstäderna kunde 

inte levereras (till Tillabéry) på grund av ett försämrat säkerhetsläge. Vi besökte en annan i Agadez. 

Trots problem i början, kunde verkstaden ge värdefull service så att fordon och utrustning kunde 

repareras ute på fältet. 

Eucap Sahel Niger utbildade också de interna säkerhetsstyrkornas personal i att driva verkstäderna. 

En sådan utbildningskurs ingick i vårt urval.  
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Mobil serviceverkstad i Agadez (nationalgardet) 
Källa: Europeiska revisionsrätten. 

43. Vi undersökte ett urval av projekt (se punkt 21) och konstaterade att de var inriktade på 

nyckelområden där de väpnade styrkornas kapacitet var svag och att de låg i linje med målen 

för Eucap Sahel-uppdragen. Delvis beroende på de problem som rapporterats om i punkt 28 

uppstod förseningar i genomförandet av 7 av de 21 granskade projekten. Det fanns också 

problem som rörde hållbarheten, till exempel att utrustning som tillhandahållits inte kunde 

underhållas eller repareras om den gick sönder, eller att förbrukningsartiklar som krävdes för 

användningen inte kunde köpas in.  

Rådgivning 

44. En av uppdragens huvuduppgifter handlade om rådgivning till ministerierna och de 

interna säkerhetsstyrkorna i värdländerna. I Niger utsåg uppdraget särskilda rådgivare till 

ministerierna för inrikes respektive rättsliga frågor, vilket kompletterades av att 

uppdragspersonal ständigt fanns tillgänglig inom andra områden. Eucap Sahel Mali 
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tillhandhöll rådgivare som integrerades i de viktigaste nationella ministerierna och de 

interna säkerhetsstyrkorna. 

45. Att uppmuntra de interna säkerhetsstyrkorna till nära samarbete för att bekämpa 

terrorism och organiserad brottslighet (”interoperabilitet”) var ett av huvudmålen för båda 

uppdragen. I Mali hade de tre säkerhetsstyrkorna visserligen möten varje vecka, men Eucap-

personal tilläts inte närvara. Det begränsade Eucaps möjlighet att påverka. I Niger 

investerade uppdraget betydande resurser i förbättrad interoperabilitet, men nådde inte 

sina mål och övergav slutligen sådana uppgifter som att uppmuntra informationsdelning 

mellan säkerhetsstyrkorna. 

46. Sedan 2012 har ett av de viktigaste målen för Eucap Sahel Niger varit att bistå de 

nigeriska myndigheterna i utarbetandet av en nationell säkerhetsstrategi. Fem år senare, till 

stor del på grund av att det utgjorde ett villkor för att få budgetstöd39, antog de nigeriska 

myndigheterna en nationell strategi för inre säkerhet. I avsaknad av en övergripande 

nationell strategi som också rör yttre säkerhet (gränskontroller etc.) blir effekterna av en 

strategi för inre säkerhet begränsade.  

47. Uppdragets personal arbetade även hårt för att föra de interna säkerhetsstyrkorna 

närmare samman genom att inrätta åtta regionala operativa centrum. Dessa är tillfälliga 

organ avsedda att sammanföra ledamöter från regionala regeringar, de nigeriska 

säkerhetsstyrkorna och de organ som ansvarar för civilskydd, brandförsvar, miljöskydd och 

tullar, för att hantera kriser till följd av terrorattentat, organiserad brottslighet och 

naturolyckor. Det regionala operativa centrumet i Niamey fungerar bra och kan ses som ett 

exempel på god praxis. Men de regionala operativa centrumen har inte en status som gör att 

personal kan knytas till dem eller att en budget kan öronmärkas för kostnader som uppstår i 

samband med kriser, till exempel för inköp av drivmedel till fordon. Uppdraget hjälpte också 

                                                      

39 Avtal om statsbyggande finansierat genom Europeiska utvecklingsfonden. Villkoret innebar att 
landet för att motta budgetstöd senast den 30 september 2017 måste godkänna ett dekret om 
den nationella säkerhetsstrategin och en åtgärdsplan från regeringen. 
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till att stärka gendarmeriets operativa centrum40 i Niamey, Agadez och Zinder. Varken de 

regionala operativa centrumen eller gendarmeriets operativa centrum fungerade ordentligt 

vid tidpunkten för vår granskning. Exempelvis fungerade inte radionätet – och i den mån 

kommunikation fördes skedde det med användning av mobiltelefoner.  

48. Båda uppdragen utförde verksamheter för att stärka personalförvaltningen inom de 

interna säkerhetsstyrkorna. I Niger till exempel introducerade GIZ informationssystem för 

polisen, och Eucap Sahel Niger bistod de övriga två styrkorna. I Mali utarbetades 

arbetsbeskrivningar av rådgivare från uppdraget och USA:s ambassad. Andra uppgifter har 

varit mindre framgångsrika, till exempel att inkludera information om personalförflyttningar 

och befordringar i de nya informationssystemen, vilket de nationella myndigheterna hittills 

inte accepterat. De två uppdragen föreslog också att man skulle inrätta 

utbildningsavdelningar, se över kursplaner och upprätta årliga utbildningsplaner inom de 

interna säkerhetsstyrkorna. Det fungerade bra i Mali. I Niger gjordes begränsade framsteg, 

men 2017 upprättade polisstyrkan sin första utbildningsplan. 

Båda uppdragen satsade på hållbarhet, men utan större framgång  

49. Eftersom de två Eucap Sahel-uppdragen tillhandahåller stöd till Niger och Mali endast 

under en begränsad tid är det mycket viktigt att se till att deras verksamheter blir hållbara41. 

Båda uppdragen gjorde detta genom att ge kurser i hur man utbildar annan personal, hjälpa 

till att upprätta utbildningsplaner och utforma utbildningskurser, införa system för 

personalförvaltning, skapa arbetsbeskrivningar och uppmuntra de interna 

säkerhetsstyrkorna att samarbeta på ett strukturerat sätt. I Niger planerade uppdraget också 

att stödja de nationella myndigheterna i utarbetandet av en nationell säkerhetsstrategi, att 

ge råd till de interna säkerhetsstyrkornas personal med användning av mentorskap, 

övervakning och rådgivning samt att utrusta styrkorna med mobila serviceverkstäder och ge 

                                                      

40 Gendarmeriets operativa centrum är permanenta organ som inrättats för att övervaka vad som 
händer i regionen, tillhandahålla resurser till patruller, samla in information och överlämna den 
till berörda myndigheter och reagera på krissituationer. 

41 I ett av de fem målen i rådets beslut anges uttryckligen att Eucap Sahel Nigers ska genomföra 
verksamheter i syfte att säkerställa hållbarheten i uppdragets åtgärder. 
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utbildning i hur man använder dem. Även om utrikestjänsten rapporterat om framsteg inom 

dessa områden42, konstaterade vi att uppdragen inte hade lyckats med att göra 

verksamheterna hållbara.  

50. Båda uppdragen bedrev kurser för att utbilda utbildare inom säkerhetsstyrkorna. I Niger 

byggde uppdraget upp en pool av nigeriska utbildare inom alla säkerhetsstyrkor under fyra 

år. Men även om säkerhetsstyrkorna hade börjat ge utbildning till sig själva, fortsatte 

uppdragets personal att göra det också. Med målet att minska säkerhetsstyrkornas 

beroende av Eucap-utbildarna inriktades uppdraget från 2014 på mentorskap, övervakning 

och rådgivning. Idén var att en mentor skulle utses inom uppdraget för att följa och stötta 

säkerhetsstyrkornas utbildare som utbildats av uppdraget. Det fungerade dock inte bra i 

praktiken. Uppdragets experter gav råd på begäran, men hade inga rutiner för vare sig 

uppföljning eller systematiskt stöd till enskilda utbildare. Endast i fråga om 20 personer fann 

vi bevis för att sådan rådgivning tillhandahållits under de tre åren fram till mars 2017. I inget 

av länderna var säkerhetsstyrkorna självständiga på något utbildningsområde. 

51. Hur pass framgångsrika verksamheterna för att främja hållbarhet var berodde ofta på i 

vilken utsträckning myndigheterna i värdländerna höll med om att detta var viktigt. 

Exempelvis gav de nationella myndigheterna i Niger och Mali inte något officiellt erkännande 

eller någon ekonomisk belöning till personal inom säkerhetsstyrkorna som blev utbildare. 

Det innebar att det endast fanns små incitament för personal som utbildats av Eucap att 

utbilda annan personal, eftersom de troligen skulle tjäna mer genom att arbeta i en operativ 

enhet. Båda uppdragen hjälpte till med att utarbeta lagstiftning för att ge utbildarna särskild 

status, men inget av värdländerna hade antagit den vid tidpunkten för granskningen. 

52. Att man inte lyckades säkra hållbarheten i många av verksamheterna berodde delvis på 

brist på egenansvar hos de nationella myndigheterna och säkerhetsstyrkorna. Trots en 

positiv syn på Eucap, var de nigeriska och maliska regeringarna inte alltid redo att anta 

lämplig lagstiftning eller genomföra några av de reformer som krävdes för att resultaten av 

kapacitetsuppbyggnaden skulle bli hållbara. Situationen förvärrades i Mali genom bristen på 

                                                      

42 Årsrapporten om GSFP för 2016, s. 17. 
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politisk stabilitet och organisatoriska brister på regeringsnivå. Detta undergrävde uppdragets 

ansträngningar för att göra resultaten av verksamheterna hållbara. 

53. Uppdragen var också ansvariga för sina egna svaga resultat när det gäller att säkra 

hållbarheten. Exempelvis kontrollerade inget av uppdragen hur framgångsrikt det 

tillhandahållna stödet hade varit genom att i efterhand kontrollera hur man använde de 

kunskaper som förvärvats genom utbildningskurserna eller den utrustning som tagits emot 

(ett exempel ges i ruta 7). Under den granskade perioden samlade uppdragen inte in 

information om huruvida de interna säkerhetsstyrkornas personal fortsatte att arbeta inom 

det område som de utbildats för efter kurserna. Inte heller gjordes någon bedömning av 

huruvida utbildningsdeltagarna hade förstått och fortsatte att tillämpa de kunskaper de 

förvärvat genom utbildningen. Detta gällde alla slags deltagare, även de som utbildades för 

att bli utbildare. Uppdraget i Mali tog ett första steg för att åtgärda detta i slutet av 2017 då 

man skrev till de maliska interna säkerhetsstyrkorna och föreslog en uppföljning av 

utbildningskurser som hållits av Eucap, för att bedöma deras inverkan och dra nytta av 

erfarenheter inför framtida utbildningskurser. 

54. Det var uppdragets avsikt att göra de regionala operativa centrumen hållbara efter att de 

inrättats. Det lyckades dock inte, beroende på avsaknaden av en nationell säkerhetsstrategi 

och den höga personalomsättningen inom de interna säkerhetsstyrkorna och inom 

uppdraget. Man genomförde till exempel inte de planerade kurserna för att lära de interna 

säkerhetsstyrkornas personal att utbilda andra, man skapade ingen nationell 

samordningscentral för att integrera alla regionala operativa centrum och man utarbetade 

inga nationella beredskaps- och insatsplaner. 
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Ruta 7 – Det regionala operativa centrumet i Agadez 

Vi besökte det regionala operativa centrumet i Agadez. Eucap Sahel Niger hade tillhandahållit 

utrustning till det här centrumet men vi konstaterade att centrumet inte var operativt eftersom 

utrustningen inte var på plats:  

- Det fanns inga stolar i centrumets rum, hälften av borden saknades och luftkonditioneringen 

fungerade inte. 

- Stödmottagarna kunde inte visa upp de datorer som hade tillhandahållits, skrivaren fungerade 

inte eftersom det inte fanns toner och den installerade utrustningen för radiokommunikation 

fungerade inte. 

- De två fordon som skulle stå till det operativa centrumets förfogande för att snabbt kunna 

reagera på nödsituationer hade knappt använts och ett av dem hade irreparabla skador sedan 

2014. 

Utrikestjänsten fastställde inte lämpliga indikatorer för att övervaka uppdragens resultat 

55. Vi undersökte uppdragens halvårsrapporter till utrikestjänsten, med uppgifter om de 

framsteg som gjorts med att fullgöra uppgifterna och uppnå målen i förhållande till 

indikatorerna i Oplan. De flesta av ”indikatorerna” för Eucap Sahel Niger var helt enkelt bara 

en uppräkning av de fastställda verksamheterna för varje uppgift. De uppfyllde därför inte 

Racer-kriterierna43 och utgjorde inte en lämplig grund för att mäta framsteg. Det enda 

undantaget var indikatorerna för det femte målet om att bekämpa irreguljär migration, som 

lades till i uppdragets mandat 2015. De var bättre eftersom de definierade målvärden för 

varje uppgifts output. Indikatorerna för Eucap Sahel Mali specificerade också förväntad 

                                                      

43 Indikatorer ska vara relevanta, accepterade, trovärdiga, enkla och solida (Relevant, Accepted, 
Credible, Easy, Robust).  
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output, men de var inte tillräckligt solida för att användas till att mäta framsteg eftersom 

inga kvantifierade mål hade angetts44. 

56. Ingen av de indikatorer som används i Eucap Sahel-uppdragen nämner uppgifternas 

betydelse för att uppnå målen45. Det fanns heller inga indikatorer som kunde ligga till grund 

för en bedömning av uppgifternas utfall eller effekt. 

Övervakningen och utvärderingen av uppdragens verksamheter var bristfällig och inte 

inriktad på effekter 

57. Eucap Sahel Niger hade inga fasta rutiner för att systematiskt dokumentera och övervaka 

planeringen och genomförandet av sina verksamheter. Först 2017, medan revisionen pågick, 

vidtog uppdraget i Niger åtgärder för att förenkla uppdragets genomförandeplan så att det 

blev lättare att övervaka övergripande framsteg. Man utvecklade projektdokument och 

planerade att föra systematiska register över deltagare som genomgått kurser, övervaka 

närvarolistor och samla in och bedöma deltagarnas kursutvärderingar. Eucap Sahel Mali 

skapade lämpliga förfaranden för att dokumentera och övervaka verksamheter och output 

under det första mandatet. 

58. Utrikestjänsten kräver att uppdragen tillhandahåller följande information: 

- Vecko- och månadsrapporter med information om budgetgenomförande, 

personalresurser och allmän händelserapportering. 

- Halvårsrapporter som gör att framsteg som gjorts i uppgifterna kan jämföras med angivna 

utgångsvärden i Oplan liksom med de framsteg som rapporterats i tidigare 

halvårsrapporter. 

                                                      

44 Exempelvis användes uttryck som ’möten’ (utan angivelse om antalet möten som krävdes), 
’utvidgning av …’, ’förbättring av …’, ’metoder har överenskommits’, ’utbyte och spridning av 
information …’, ’kapaciteten har stärkts’, ’samordningsmekanismer finns på plats …’, 
’regelbundet uppdatera …’, osv. 

45 I sin särskilda rapport om Eulex från 2012 rekommenderar revisionsrätten att man ska se till att 
uppdragens mål ”är kopplade till konkreta riktmärken mot vilka framsteg kan bedömas och tar 
hänsyn till EU:s mål för den inre säkerheten”. 
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- Omkring sex månader före varje mandats slut: strategiska översyner av säkerhetsläget i 

landet, EU:s och andra berörda parters engagemang samt uppdragens resultat och 

framtidsstrategier.  

- Särskilda rapporter om specifika ämnesområden.  

59. Vi analyserade dessa dokument och noterade att 

- rapporteringen om output inte hade någon tydlig koppling till på förhand fastställda 

indikatorer och riktmärken, 

- utrikestjänsten och uppdragen inte systematiskt bedömde effekterna av uppdragens 

verksamheter. 

60. Inget av uppdragen hade några väl fungerande system för utvärdering av 

verksamheterna under den tid som granskades. Under sitt andra mandat utvecklade 

uppdraget i Mali ett utvärderingssystem med ökat fokus på output, utfall, effekter, 

hållbarhet och effektivitet. Eftersom systemet nyligen hade införts var det för tidigt att 

bedöma resultaten av det. Uppdraget i Niger rekryterade personal för att påbörja 

utvärderingsarbete i maj 2017. Vidare hade inget av Eucap Sahel-uppdragen varit föremål för 

en oberoende extern utvärdering. 

Berörda parter och stödmottagare hade en positiv syn på uppdragens verksamheter och 

deras samordnande roll 

61. Vi intervjuade mottagare av utbildning, rådgivning och utrustning från Eucap Sahel-

uppdragen och olika berörda parter på området inre säkerhet i Niger och Mali. De gav en 

övergripande positiv bedömning av Eucap Sahel-uppdragens verksamheter. Berörda parter 

och stödmottagare uppskattade tillgängligheten hos uppdragets personal som kunde ge råd 

och tillhandahålla tjänster som inte kunde erhållas från nationella källor. I Niger framhöll 

företrädarna för säkerhetsstyrkorna och regeringen värdet av att Eucap Sahel-uppdragen är 

närvarande under längre tid jämfört med många andra givares insatser. Båda uppdragen 

tillhandahöll också information och rådgivning till stöd för andra EU-instrument och EU:s och 

medlemsstaternas verksamheter ur ett bredare perspektiv. Exempelvis bidrog uppdragen till 

utformningen av projekt med stöd från EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika, 
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samlade information om migrationsströmmar och kartlade EU:s verksamheter med koppling 

till migration. 

62. Givare och andra berörda parter i Niger och Mali underströk den viktiga roll som Eucap 

Sahel-uppdragen spelar genom att samordna verksamheter inom säkerhetssektorn. Båda 

uppdragen inrättade organ för att förbättra samordningen med de nationella 

myndigheterna, vilka hade problem i början men var framgångsrika på det stora hela. De 

inrättade även bra mekanismer för samordning och samarbete med andra givare och 

berörda parter. I Mali innefattade det en formell kartläggning av givare, med fullständiga 

uppgifter om föreslagna (men ännu inte finansierade), planerade, pågående och avslutade 

projekt inom säkerhetssektorn i Mali.  

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

63. Rådet inrättade Eucap Sahel Niger och Eucap Sahel Mali för att råda bot på den svaga 

kapaciteten hos de styrkor som ansvarar för den inre säkerheten. Det arbete som de två 

uppdragen bedriver i en svår kontext har bidragit till att stärka kapaciteten men båda 

uppdragen har mött svårigheter som har lett till att insatserna blivit mindre effektiva och 

mindre hållbara.  

64. Uppdragens personal har inte i något av länderna haft tillgång till tillfredsställande 

operativ vägledning och utbildning. Vart och ett av Eucap Sahel-uppdragen ägnade avsevärd 

tid och resurser åt att inrätta sina egna system och förfaranden, som i många fall inte var 

anpassade till de lokala förhållandena. Utrikestjänsten och kommissionen, som har ansvaret 

för förvaltningen av civila GSFP-uppdrag, gav inte tillräckligt stöd och i vissa fall tillämpades 

förfaranden som var olämpliga med hänsyn till arbetsförhållandena på fältet (se 

punkterna 25–30). 

Rekommendation 1 – Vidta åtgärder för att förbättra uppdragens operativa effektivitet 

Utrikestjänsten bör 

- förse uppdragen med praktisk vägledning om operativa förfaranden, standardmallar som 

kan anpassas till lokala förhållanden, exempel på bästa praxis från tidigare uppdrag samt 

utbildning.  
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Kommissionen bör 

- övergå till att delegera befogenheterna att godkänna inköp till uppdragschefen, med 

efterhandskontroller som utförs av kommissionen. 

Utrikestjänsten och kommissionen bör 

- förbättra stödet till uppdragen genom att tillhandahålla utrustning från det 

gemensamma lagret och ge plattformen för uppdragsstöd en utvidgad roll. 

Måldatum: Slutet av 2018. 

65. Uppdragens viktigaste resurs är deras personal, och ändå var bara tre fjärdedelar av 

tjänsterna tillsatta i genomsnitt. Rekryteringsförfarandena var tidskrävande och ofta 

resultatlösa. De tjänster som var svårast att tillsätta var de för personal som utstationeras 

från medlemsstaterna (se punkterna 31–33). 

Rekommendation 2 – Öka andelen tillsatta tjänster i uppdragen 

Utrikestjänsten bör hitta lösningar som gör att lediga tjänster i uppdragen kan tillsättas 

snabbt och effektivt, till exempel genom att föreslå längre utstationeringar till uppdragen 

från EU:s medlemsstater, använda kontraktsanställda i större omfattning och förbereda 

allmänna bidragsinfordringar som kan användas för att upprätta reservlistor över potentiell 

personal för att snabba på utplaceringen när vakanser uppstår. 

Måldatum: Slutet av 2018. 

66. Uppdragens tvååriga mandat uppmuntrar till korttidsplanering, och de årliga budgetarna 

gör att tiden ofta är orimligt knapp för processen att upphandla utrustning och tjänster. 

Andra berörda parter i Sahel och stödmottagarna anser att omfattningen av uppgifterna i 

Niger och Mali innebär att uppdragen behövs på medellång till lång sikt. Samtidigt har 

utrikestjänsten, trots att uppdragen inte är avsedda att bli permanenta organ i värdländerna, 

inte föreskrivit någon tydlig strategi för tillbakadragandet (se punkterna 34 och 35) 
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Rekommendation 3 – Ange mandat och budgetar som passar för insatserna och se till att 

det finns en strategi för tillbakadragandet 

Utrikestjänsten bör föreslå mandat för uppdragen som gör att de kan uppnå sina mål, och ge 

tydligare vägledning om en strategi för tillbakadragandet.  

Kommissionen bör fastställa budgetperioder som är avpassade för de operativa behoven. 

Måldatum: Slutet av 2019. 

67. Eucap Sahel-uppdragen stärkte de interna säkerhetsstyrkornas kapacitet genom att 

tillhandahålla utbildningskurser, utrustning och rådgivning. Båda uppdragen strävade efter 

att göra sina verksamheter hållbara, men med liten framgång. Det berodde delvis på att 

värdländerna saknade egenansvar eller politisk vilja och delvis på att uppdragen inte avsatte 

tillräckliga resurser för att säkerställa hållbarhet och följa upp den praktiska tillämpningen 

och användningen av den utbildning och den utrustning som tillhandahållits (se 

punkterna 37–54). 

Rekommendation 4 – Ökat fokus på hållbarhet 

Uppdragen bör rikta in sina resurser på att göra verksamheterna hållbara, dels genom att, 

där så är lämpligt, dra sig tillbaka ur framgångsrika verksamheter så snart som det är görligt 

för att uppmuntra de interna säkerhetsstyrkornas egenansvar och undvika ett alltför stort 

beroende och istället fokusera på att tillhandahålla stöd och uppbackning, dels genom att 

följa upp hur den utbildning och utrustning som tillhandahållits används. 

Måldatum: Slutet av 2018. 

68. Uppdragen gjorde endast begränsade och långsamma framsteg mot att uppnå sina mål. 

Men de indikatorer som angivits för att mäta uppdragens framsteg var också bristfälliga. De 

flesta indikatorer som angivits för Niger kunde inte användas för att mäta framsteg eftersom 

de helt enkelt bara radade upp de verksamheter som ingick i uppgifterna. Indikatorerna för 

Mali var bättre men innehöll inga kvantifierade mål. Indikatorerna gav inte en bra grund för 
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att mäta hur ändamålsenliga uppgifterna var eller i vilken mån de bidragit till att uppnå 

målen (se punkterna 55 och 56). 

69. Inget av uppdragen hade bra fungerande system för att utvärdera verksamheter under 

den granskade perioden, och de hade heller inte varit föremål för någon oberoende extern 

utvärdering (se punkterna 57–60). 

Rekommendation 5 – Förbättra indikatorerna, övervakningen och utvärderingen 

Utrikestjänsten bör 

- fastställa indikatorer som uppfyller Racer-kriterierna (dvs. är relevanta, accepterade, 

trovärdiga, enkla och solida), fokuserar på kvantifierad output och utfall av uppdragens 

verksamheter och är relevanta för uppdragens mandat, 

- fastställa specifika riktmärken som kan användas för att påvisa framsteg mot att uppnå 

målen, 

- ge uppdragen vägledning och utbildning om övervakning och utvärdering,  

- göra externa utvärderingar av uppdragen och mer övergripande bedömningar av deras 

effekter. 

Måldatum: Slutet av 2018. 

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning III, med ledamoten Karel Pinxten som 

ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 24 april 2018. 

 För revisionsrätten 

 

 Klaus-Heiner Lehne 

 ordförande 
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BILAGA I 

Pågående GSFP-uppdrag och insatser: 

 
Källa: Europeiska utrikestjänsten.

Europeiska unionens
GSFP-uppdrag och insatser 2017

Eupol Copps
de palestinska territorierna

Sedan 2006

*EU BAM
Moldavien och Ukraina
Sedan 2005

EUAM
Ukraina
Sedan 2014

EUMM
Georgien
Sedan 2008

EU BAM Rafah
de palestinska 
territorierna
Sedan 2005

Eufor Althea
Bosnien och Hercegovina

Sedan 2004

Eulex
Kosovo

Sedan 2008Eunavfor
MED

Sedan 2015

EUTM
Mali

Sedan 2013
EU BAM
Libyen
Sedan 
2013

EUAM
Irak
Sedan 2017

Eucap Sahel
Mali

Sedan 2014
Eunavfor
Atalanta
Sedan 2008

Eucap Sahel
Niger

Sedan 2012

EUTM
Somalia
Sedan 2010

EUTM RCA
Centralafrikanska republiken

Sedan 2016

Eucap
Somalia
Sedan 2012

*Detta uppdrag förvaltas inte inom GSFP:s strukturer, 
men dess mål är mycket lika övriga uppdrags mål, därför 
tar vi med det här.

Militära uppdrag/insatser
Civila uppdrag

militära uppdrag och insatser

civila uppdrag

Mer än 5 000 anställda
för närvarande

Mål:
Bevara freden, förebygga konflikter, 
stärka internationell säkerhet, stödja 
rättsstatsprincipen och förebygga 
människohandel och sjöröveri. ©
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BILAGA II 

Utdrag ut rådets beslut (Gusp) 2016/1172 (Niger) och 2017/50 (Mali) 

 Eucap Sahel Niger Eucap Sahel Mali 
Mandat Uppdraget inrättas till stöd för förstärkning av de nigeriska 

säkerhetsaktörernas kapacitet att bekämpa terrorism och 
organiserad brottslighet. 

Att inleda ett civilt uppdrag i Mali, till 
stöd för Malis interna 
säkerhetsstyrkor (polisen, 
gendarmeriet och nationalgardet). 

Syfte -hjälpa de nigeriska myndigheterna att fastställa och genomföra sin 
egen nationella säkerhetsstrategi, 
 
-bidra till utvecklingen av en integrerad tvärvetenskaplig, konsekvent 
och hållbar strategi med respekt för mänskliga rättigheter hos de 
olika nigeriska säkerhetsaktörerna i kampen mot terrorism och 
organiserad brottslighet, 
 
-dessutom bistå de nigeriska centrala och lokala myndigheterna och 
säkerhetsstyrkorna vid utvecklingen av strategier, metoder och 
förfaranden för att bättre kontrollera och bekämpa irreguljär 
migration. 

- möjliggöra för de maliska 
myndigheterna att återupprätta och 
bibehålla den konstitutionella och 
demokratiska ordningen samt 
förutsättningarna för en varaktig fred i 
Mali, 
  
- återupprätta och bibehålla statens 
auktoritet och legitimitet på hela det 
maliska territoriet genom en effektiv 
omstrukturering av dess förvaltning. 

De senaste 
målen 

För att uppnå de mål som anges i artikel 2 ska Eucap Sahel Niger 
 

a) förstärka den nigeriska lednings- och samverkansförmågan och 
planeringskapaciteten på strategisk nivå, samtidigt som man stöder 
utvecklingen av en nationell säkerhetsstrategi och därmed 
sammanhängande gränsförvaltningsstrategier i samordning med 
andra relevanta aktörer,  
 

b) stärka de relevanta säkerhetsstyrkornas tekniska kunnande som är 
nödvändigt för att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet,  
 

c) genom engagemang både på strategisk och operationell nivå 
uppmuntra de interna säkerhetsstyrkorna, och i tillämpliga fall de 
väpnade styrkorna, att stärka strategierna för mänskliga resurser, 
logistik och utbildningspolicy när det gäller kampen mot terrorism, 
irreguljär migration och organiserad brottslighet i syfte att säkerställa 
hållbarheten i Eucaps Sahel Nigers åtgärder, inbegripet genom att 
tillhandahålla tekniskt stöd genom projekten,  
 

d) förstärka samordningen på nationell, regional och internationell 
nivå på området för terrorismbekämpning, kampen mot irreguljär 
migration och organiserad brottslighet och vid behov utforska ett 
möjligt bidrag till det regionala samarbetet, såsom G5 Sahel,  
 

e) till stöd för unionens mål på migrationsområdet bistå de nigeriska 
centrala och lokala myndigheterna och säkerhetsstyrkorna vid 
utvecklingen av strategier, förfaranden och metoder för att bättre 
kontrollera och hantera migrationsströmmar, bekämpa irreguljär 
migration och minska den därmed sammanhängande brottsligheten. 

Eucap Sahel Mali ska bistå och ge råd 
till de interna säkerhetsstyrkorna för 
genomförandet av den 
säkerhetsreform som fastställts av 
den nya regeringen, i syfte att 
 
a) förbättra deras operativa 
effektivitet,  
 
b) återupprätta deras respektive 
hierarkiska struktur, 
 
c) stärka de administrativa 
myndigheternas och domstolarnas roll 
när det gäller ledningen av och 
kontrollen över deras uppdrag, 
 
d) underlätta deras omorganisering i 
norra delen av landet. 
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BILAGA III 

Europeiska revisionsrättens översikt över de framsteg som Eucap Sahel Niger gjort i 
fullgörandet av sina uppgifter 

 
Uppgifter Framsteg 

Mål 1: Interoperabilitet 
1.1 Stöd till nationell säkerhetsstrategi  
1.3 Informationsutbyte mellan de interna säkerhetsstyrkorna  
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Stöd till regionala operativa centrum (tidigare gemensamma stabsplatser)  
1.6 Stöd till gendarmeriets operativa centrum  

Mål 2: Teknisk kompetens 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Rådgivning och utbildning för att bekämpa terrorism och organiserad 
brottslighet 

 

2.5 Utbilda utbildare inom säkerhetsstyrkorna  
2.6 Stöd till närmare samarbete mellan polis och domare i brottsutredningar  
2.7 Förbättring av säkerhetsstyrkornas databaser  
2.8 Utbildning i rättsliga och straffrättsliga förfaranden och mänskliga rättigheter för befäl 
inom de väpnade styrkorna  

 

2.9 Öka de interna säkerhetsstyrkornas medvetenhet om rättsprinciper, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet mellan könen  

 

2.10 Föra samman de interna säkerhetsstyrkorna och civilsamhället på områdena mänskliga 
rättigheter och jämställdhet mellan könen  

 

Mål 3: Hållbarhet 
3.1, 3.8, 3.9 Stöd till de interna säkerhetsstyrkorna: utrustning och infrastruktur samt 
rådgivning och utbildning om samutnyttjande och underhåll  

3.2 Arbeta med Eucap Sahel Mali för att utveckla personalförvaltningen inom de interna 
säkerhetsstyrkorna  

3.3 Operativ utvärdering av Eucaps verksamheter med de interna säkerhetsstyrkorna  
3.4, 3.5 Stöd till utvecklingen av personalförvaltningen inom de interna säkerhetsstyrkorna  
3.6 Upprätta utbildningsdirektorat och utbildningsplaner inom de interna säkerhetsstyrkorna  
3.7 Integrera utbildningsmaterialet i nationella läroplaner och ge utbildning, råd och 
mentorskap till utbildare  

Mål 4: Internationell samordning 

4.1, 4.6 Förvaltning av Nigers internationella samarbete  
4.3, 4.4, 4.5, 4.7 Samordning mellan givare i Niger  
4.8 Stöd till nigeriskt deltagande i regionala samarbetsinitiativ   
4.2, 4.9, 4.10 Utveckla en regional dimension i Eucaps åtgärder  

Mål 5: Migration 
5.1 Stöd till nationell strategi för kontroll över territoriet  
5.2, 5.11 Kartläggning av berörda parter, insamling av uppgifter om migrationsflöden, 
fastställande av behov  

 

5.3 Godkännande av ny lagstiftning om irreguljär migration, utbildning för de interna 
säkerhetsstyrkorna om irreguljär migration  

 

5.4 Öka medvetenheten bland befolkningen om irreguljär migration  
5.5, 5.7, 5.8 Utbildning och rådgivning till de interna säkerhetsstyrkorna för att förebygga och 
kontrollera irreguljär migration 

 

5.6 Förstärkning av det regionala operativa centrumet i Agadez  
5.9 Stöd i rättsliga förfaranden för polis och domare i Agadez   
5.10 Verkställande sekretariat för plattformen för migrationssamordning  
5.12 Samordning med andra berörda parter inom migration med närvaro i Agadez  
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5.13 Gränsöverskridande åtgärder med Eucap Mali och Eubam Libyen  
5.14 Utveckling av en migrationsstrategi med EU-delegationen för kommunikation   

  Goda framsteg 
  Långsamma framsteg/ Svårigheter har tillstött 
  Inga framsteg/ Avsevärda svårigheter har tillstött 

Källa: Oplan 2016–2018, utom uppgift 1.3 (Oplan 2014).
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BILAGA IV 

Europeiska revisionsrättens översikt över de framsteg som Eucap Sahel Mali gjort i 

fullgörandet av sina uppgifter 

Beslutspunkter (DP) – Baserat på Oplan 2016 Framsteg 

1. Rådgivning 
DP 1.1 Genom strategisk rådgivning verkar uppdraget på ledningsnivå inom de interna 
säkerhetsstyrkorna och ministerierna   

Ej inbegripet uppgift 1.1.2.1: Förbättra strukturerna för intern kontroll inom de interna 
säkerhetsstyrkorna   

DP 1.2 De interna säkerhetsstyrkorna har infört de strukturer som behövs för att samordna sina 
verksamheter och öka sin operativa effektivitet   

DP 1.3 Personalresurser – rättsakter har utarbetats och tillämpas i praktiken   
DP 1.4 Personalresurser – förfaranden och strukturer har reformerats (t.ex. en databas)   
DP 1.5 Malis kapacitet i fråga om gränsförvaltning har stärkts   
DP 1.6 De interna säkerhetsstyrkornas kapacitet att bekämpa terrorism och organiserad 
brottslighet har stärkts   

2. Utbildning 
DP 2.1 Uppdraget har inkorporerats i utbildningsstrukturerna inom de interna 
säkerhetsstyrkorna och ministerierna   

DP 2.2 Utbildningskurser och utbildningsprogram och deras innehåll har tagits fram och håller på 
att genomföras   

Ej inbegripet uppgift 2.2.1.1: arbetsbeskrivningar har utarbetats   
Ej inbegripet uppgifterna 2.2.1.2 och 2.2.2.1: skapande av en utbildningskatalog och 
utbildningsprogram   

DP 2.3 Antalet och kvaliteten på utbildningsdeltagarna från de interna säkerhetsstyrkorna ligger 
i linje med de behov som identifierats och utbildningen är föremål för utvärdering   

DP 2.4 Kurser för att utbilda utbildarna anordnas för att säkra hållbarheten i uppdragets 
åtgärder   

DP 2.5 En utbildningsram har fastställts inom de interna säkerhetsstyrkornas direktorat   

3. Samordning 
DP 3.1 Samordning med Minusma gör att gemensamma åtgärder kan förstärkas och optimeras 
och överlappningar mellan åtgärder kan undvikas   

DP 3.2 Samordning med andra av EU:s partner/instrument och EU:s medlemsstater sker 
fortlöpande, baserat på regelbundet utbyte av information samt utveckling av gemensamma 
åtgärder 

  

DP 3.3 Åtgärder som utförs av lokala och internationella berörda parter, tredjeländer och icke-
statliga organisationer som verkar inom samma område som uppdraget (mer specifikt utbildning 
och utvärdering) har identifierats och samordnas med uppdragets verksamheter 

  

  Goda framsteg 
  Långsamma framsteg/ Svårigheter har tillstött 
  Inga framsteg/ Avsevärda svårigheter har tillstött 
  Ännu inte möjligt att utvärdera 

Källa: Oplan 2016. 
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KOMMISSIONENS OCH EUROPEISKA UTRIKESTJÄNSTENS SVAR PÅ EUROPEISKA 

REVISIONSRÄTTENS SÄRSKILDA RAPPORT 

”Stärka kapaciteten hos de interna säkerhetsstyrkorna i Niger och Mali: endast begränsade och 

långsamma framsteg”  

 

 

SAMMANFATTNING: 

I. 

Europeiska utrikestjänsten och kommissionen vill framhålla att EU:s medlemsstater samt lokala 

myndigheter och partner konsekvent har lovordat de ansträngningar och framsteg Eucap Sahel Niger 

och Eucap Sahel Mali harr gjort sedan de inledde sin verksamhet 2012 respektive 2014, och detta trots 

svåra förhållanden. 

Både Eucap Sahel Niger- och Eucap Sahel Mali-mandaten fokuserar på strukturella insatser för att 

stödja Malis och Nigers institutioner på dessas begäran. Sådana insatser kräver ett långsiktigt åtagande 

från det internationella samfundet. Den nuvarande situationen i Sahel är mycket utmanande. Nigers 

västra gränser med Mali och Burkina-Faso samt dess södra gränser utsätts ofta för attacker från 

terrorgrupper. I Mali har säkerhetsläget i de centrala regionerna försämrats under 2017. 

Migrationstrycket är en ytterligare utmaning för Niger, som måste hantera ett plötsligt inflöde av 

migranter i landet. Även under dessa svåra förhållanden har de båda uppdragen bidragit till en 

betydande förbättring av Malis och Nigers säkerhetsmässiga motståndskraft, i nära samarbete med det 

internationella samfundet och inom ramen för den bredare och mer integrerade EU-strategin, 

 

IV.  

Europeiska utrikestjänsten konstaterar att när det gäller Niger godtog medlemsstaterna de ytterligare 

riskerna med ett påskyndat inledande av uppdraget, vilket fått konsekvenser för graden av förberedelse 

hos uppdragspersonalen. I Mali genomgick dock kärnteamet tio dagars utbildning i Bryssel, och 

understöddes av Europeiska utrikestjänsten under den första fasen av uppdraget. 

 

V.  
Europeiska utrikestjänsten vill betona att personalbemanningen ständigt är i fokus för utrikestjänsten 

och kommissionen. Som en del av arbetet med att anpassa GSFP:s civila insatsförmåga görs en 

medveten ansträngning för att förstärka bemanningen.  

 

VI.  

Utrikestjänsten uppskattar att revisionsrätten i denna kontext erkänner vikten av att avsätta tillräckliga 

resurser för att garantera hållbarheten i civila GSFP-uppdrag.  

 

VII. 

Europeiska utrikestjänsten instämmer med denna iakttagelse. Att fastställa relevanta och mätbara 

indikatorer för att bedöma uppdragets framsteg och de möjliga resultaten är en verklig utmaning. Det 

finns vissa begränsningar på grund av GSFP-sammanhangets speciella natur och medlemsstaternas 

syn på GSFP-uppdrag – se kommentarerna till punkt 55. 
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IAKTTAGELSER:  

23.  

Inrättandet av den grundläggande kapaciteten för reaktionsförmåga, som inbegriper en förstärkt 

plattform för uppdragsstöd, ska ge de rättsliga och finansiella resurser som krävs för att möjliggöra ett 

smidigt och snabbt igångsättande av framtida uppdrag. 

 

Ruta 2. Det icke stödberättigande beloppet för det första året mandat har inte fastställts, eftersom 

storleken på detta är beroende av resultaten av det kontradiktoriska förfarandet med uppdraget Eucap 

Sahel Niger.  

 

25. 

När det gäller vägledning, tillhandahåller kommissionen skriftlig vägledning om alla aspekter av 

uppdraget (budget, ekonomi, upphandling), och övervakar dagligen genomförandet av uppdraget 

genom de ansvariga tjänstemännen. 

Den skriftliga vägledningen inbegriper riktlinjer för upphandling för tjänsteresor som (tillsammans 

med den praktiska handledningen för upphandlingsförfaranden inom ramen för externa åtgärder – 

Prag) täcker upphandlingsaspekter på och mallar för uppdragen. Kommissionen utfärdar också en 

Gusp-handledning om ekonomiska och avtalsmässiga frågor, som kommer att ersätta separata 

anvisningar och ge en enhetlig källa till information och vägledning för uppdrag i ekonomiska och 

avtalsmässiga frågor. 

26. 

En längre utstationering från medlemsstaterna och särskild utbildning i projektgenomförande är 

nödvändiga inslag för att avhjälpa dessa brister.  

27. 

Europeiska utrikestjänsten och kommissionen välkomnar revisionsrättens positiva bedömning.  

  

Plattformen för uppdragsstöd och GSFP-lagret är ett svar på revisionsrättens oro när det gäller att 

tillhandahålla en kritisk massa av resurser och öka förmågan att säkerställa en snabb reaktion i 

krissituationer, samtidigt som man kan uppnå stordriftsfördelar genom att centralisera kritiska tjänster 

i samband med uppdragsstöd och minska den administrativa bördan för GSFP-uppdrag. 

28. 

Båda GSFP-uppdragen drar nytta av de mest flexibla upphandlingsförfaranden budgetförordningen 

tillåter med hänsyn till krissituationen i deras verksamhetsland, såsom klargjorts av den delegerade 

utanordnaren, och kan använda sig av förhandlade förfaranden utan föregående offentliggörande av ett 

meddelande om upphandling. 

Budgetperioden för uppdraget måste anpassas till den tillämpliga rättsliga grunden (t.ex. rådets beslut). 

Tjänsten för utrikespolitiska instrument kommer att undersöka de möjligheter som erbjuds genom den 

nya budgetförordningen när det gäller fleråriga finansieringsbeslut och undertecknande av 

delegeringsavtal med längre löptid.  

Längre mandat skulle ha fördelen att ge uppdragen en utökad tidsram för att genomföra sin 

upphandling. 

De upphandlingsförfaranden som ska tillämpas av GSFP-uppdrag fastställs i budgetförordningen och 

dess tillämpningsföreskrifter. De förklaras närmare i handledningen för upphandling och bidrag för 

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/procedures-and-practical-guide-prag_en
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EU:s externa åtgärder (Prag). Tjänsten för utrikespolitiska instrument, som är en avdelning vid 

kommissionen, tillämpar ovannämnda regler om offentlig upphandling när den genomför 

förhandskontroller av upphandlingsförfaranden i samband med GSFP-uppdrag som inte granskas 

utifrån pelarna. 

Likartade varor som omfattas av en upphandling bör upphandlas i en enda post, för att undvika en 

artificiell uppdelning av upphandlingen som leder till kringgående av de tröskelvärden för 

upphandling som anges i budgetförordningen. 

Tröskelvärdet för tillämpning av ramavtalet för datorutrustning nåddes och var därmed inte längre 

tillämpligt. I väntan på genomförandet av det centraliserade lagret 2018, informerades uppdragen av 

Tjänsten för utrikespolitiska instrument om att inköp av datorutrustning måste följa de normala 

upphandlingsregler som gäller för GSFP-uppdrag. 

Inrättandet av plattformen för uppdragsstöd och det gemensamma lagret bör åtgärda denna brist. 

Genom inrättandet av ett centralt lager tillhandahålls ett centralt förvaltat upplag av kritiska varor som 

är lätt tillgängliga för GSFP-uppdrag, samtidigt som förmågan att snabbt inleda nya uppdrag stärks 

kraftigt och antalet upphandlingsförfaranden i befintliga uppdrag minskas. 

 

29. 

För Eucap Sahel Mali gjordes uppföljningen av revisionsrapporten om den pelarbaserade 

bedömningen ägde rum i oktober 2017. Resultaten är positiva och Eucap Sahel Mali-uppdraget 

förklarades uppfylla kriterierna med avseende på alla sex pelare från och med den 1 mars 2018. Detta 

innebär att uppdragschefen har getts befogenhet att tillåta inköp, medan kommissionen fortsätter att 

utföra kontroller i efterhand.  

En liknande uppföljning av Eucap Sahel Niger är planerad till mitten av 2018. 

 

30. 

Europeiska utrikestjänsten anser att båda uppdragen försågs med ett antal instruktioner, operationella 

standardförfaranden, mallar på flera områden (transaktioner, logistik, finansiering, personalresurser, 

säkerhet etc.). Det finns dock utrymme för förbättringar när det gäller att standardisera förfaranden och 

riktlinjer. Detta behandlas för närvarande genom inrättandet av plattformen för uppdragsstöd och 

utvecklingen av operativa riktlinjer om ämnen som är relevanta för uppdragens verksamheter. 

 

31 och 32. 

Europeiska utrikestjänsten vill understryka att styrkebidragsprocessen är nästan helt beroende av 

medlemsstaternas bidrag. För att möjliggöra tidig styrkebedömning och bättre rekryteringsförfaranden, 

och för att bistå medlemsstaterna i deras egen planering när det gäller att tillhandahålla personal till 

uppdrag, har utrikestjänsten utarbetat en handbok som specificerar de 77 allmänna och särskilda 

funktionsprofiler som GSFP-uppdragen kommer att behöva. Avdelande myndigheter kan organisera 

sin egen pool av personer som är beredda att söka tjänster i civila GSFP-uppdrag. Förhoppningen är 

att denna vägledning också kommer att möjliggöra en finjustering av de nationella urvalsförfarandena, 

som säkerställer att de kandidater som medlemsstaterna föreslår är lämpliga för de tjänster som 

utlyses.  

33. 
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Europeiska utrikestjänsten uppskattar att revisionsrätten i detta sammanhang erkänner vikten av 

varaktigheten av utstationeringarna från medlemsstaterna.  

Utrikestjänsten utforskar alla tänkbara sätt att komma till rätta med frågan om vakanser, inbegripet 

återkommande  vädjanden till medlemsstaterna om att de ska fullgöra sina åtaganden när det gäller 

bemanning i enlighet med de operativa planerna.  

Ruta 3. 

I syfte att snabba på utplacering av kvalificerade experter vid behov, har utrikestjänsten (tillsammans 

med kommissionen) förespråkat inrättandet av en grundläggande kapacitet för reaktionsförmåga, som 

en del av en flerdimensionell strategi. Rådet godkände nyligen (jfr slutsatserna av den 13 november 

2017) inrättande i maj 2018 av en sådan struktur som kommer att bestå ”av en förstärkt plattform för 

uppdragsstöd samt resurser i befintliga uppdrag. Den grundläggande kapaciteten för reaktionsförmåga 

kan kompletteras med snabbt tillgängliga medel och planeringselement från medlemsstaterna samt – 

efter överenskommelse – specialiserade arbetsgrupper och multinationella formationer, såsom den 

europeiska gendarmeristyrkan”. Genomförandet kommer särskilt att kräva en ökning med 1 eller 2 % 

av den nuvarande bemanningen i GSFP-uppdrag för operativa uppgifter (med dubbla positioner). Den 

kommer att vara ett verktyg bland andra möjliga ytterligare insatser för att stärka bemanningen. 

 

34 och 35. 

Framstegen när det gäller uppnåendet av målen, och därmed också när det gäller exitstrategin, och 

tidsplanen för denna, är av politiska och säkerhetsmässiga skäl ofta svåra att bedöma under utförandet 

av ett uppdrag.  

 

37. 

Europeiska utrikestjänsten uppskattar att revisionsrätten i detta sammanhang erkänner den utmanande 

kontexten, särskilt när Eucap Niger var det enda EU-instrumentet, inriktat på att stärka 

säkerhetsstyrkornas kapacitet.  

41. 

Utrikestjänsten är medveten om att de administrativa förfarandena inte var på plats i början av 

uppdraget. Trots bristen på HR-programvara för att följa upp tidigare och pågående intern mobilitet 

för deltagare i fortbildningar lyckades uppdraget efter revisionsbesöket återställa en betydande mängd 

fortbildningsrelaterade uppgifter och handlingar som begärts av revisionsrätten.  

Uppdraget följer en grupp på mer än 100 lärare som fortbildades i olika ämnen av uppdraget och 

uppdragets experter genomför regelbundet utvärderande och rådgivande åtgärder tillsammans med 

lärare i Niger som försätts i verkliga fortbildningssituationer med sina kolleger. 

42. 

Europeiska utrikestjänsten och kommissionen uppskattar att revisionsrätten i detta sammanhang 

erkänner vikten av att tillhandahålla utrustning som en väg att stödja uppnåendet av civila GSFP-

uppdragens mål. 

43. 

Europeiska utrikestjänsten instämmer med iakttagelsen. För att säkerställa hållbarhet är det nödvändigt 

att införa särskilda budgetposter iuppdragens budget.   

 

53. 
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Europeiska utrikestjänsten vill betona att båda uppdragen saknar verkställande mandat att kontrollera 

placering och förflyttning av personal efter det att fortbildningen har genomförts. Övervakningen och 

bedömningen av fortbildningsdeltagare är dock föremål för uppdragets konstanta uppmärksamhet. 

Kontroller görs i slutet av utbildningen i frågor om dokumentförfalskning, eller under riktade insatser 

tillsammans med de berörda enheterna (enheten för bekämpning av människohandel och 

flygplatspolisen i samband med ankomster och avresor med flyg), exempelvis vägkontroller vid 

infarterna till Niamey eller i provinserna). 

 

När det gäller prognoser och hållbarhet har HR-programvara gjorts tillgänglig för de tre 

brottsbekämpande enheterna under 2016. Det främsta syftet med detta verktyg är att göra det möjligt 

för de berörda enheterna att förbättra kvaliteten på sin förvaltning, i synnerhet när det gäller prognoser. 

Samtidigt möjliggör detta arkiveringsverktyg för Fonden för enheterna att följa civila tjänstemäns hela 

karriär. Som en följd av detta möjliggör programvara som uppdragen tillhandahåller 

säkerhetsenheterna en mer effektiv spårning av placering och fortbildning för varje personalmedlem 

eller utbildare som fått fortbildning av uppdraget. 

 

Av interna budgetskäl har Nigers myndigheter inte tillräckligt med personal för att utföra alla de 

övervaknings- och utvärderingsuppgifter som faller på dem och omfördelar därför allteftersom 

nödsituationer och oförutsedda utgifter uppstår. 

 

Ruta 7. 

Europeiska utrikestjänsten vill understryka att COR i Agadez var i bruk vid det nationella firandet 

2016. Uppdraget levererade nödvändig utrustning, inbegripet radioutrustning. Såsom nämns i 

överlämningshandlingarna ansvarar de lokala myndigheterna för en sund förvaltning, övervakning och 

underhåll av detta material. 

 

Uppdraget noterade ett skadat fordon och letar efter lösningar. 

 

54. 

Utbildning i krishantering gavs till 110 anställda vid försvars- och säkerhetsstyrkorna, av vilka några 

är inte omfattas av COR:s ansvar.  

 

Denna situation är välkänd i alla GSFP-uppdrag där vissa motparter utbildas för ett visst behov men 

sedan omplaceras på grund av normal rotation av personal.  

 

Eucap Sahel Niger försöker, som en del av det icke-verkställande mandatet, att uppnå hållbarhet för de 

levererade utbildningarna, men har inte rätt att ingripa i personalförvaltningen.    

 

55 och 56. 

Uppdragen arbetar redan för att förbättra sina metoder och Europeiska utrikestjänsten erkänner att det 

kan finnas utrymme för förbättringar. Europeiska utrikestjänsten kommer att bidra till det kommande 

utarbetandet av riktlinjer om övervakning och utvärdering som gäller både GSFP och kommissionens 

insatser för att reformera säkerhetssektorn (i linje med 2015 års gemensamma meddelande 

”Kapacitetsuppbyggnad till stöd för säkerhet och utveckling” och 2016 års gemensamma meddelande 

”Byggstenar för en EU-omfattande strategisk ram för stöd till en reform av säkerhetssektorn”).  

 

60. 
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Europeiska utrikestjänsten instämmer med denna iakttagelse. Den understryker att det är relativt svårt 

för utrikestjänsten att göra en ordentlig utvärdering av uppdragens operativa verkningar. Den 

strategiska översynen av uppdragen utgör redan en god grund för utvärdering av uppdragens resultat. 

Europeiska utrikestjänsten är dock medveten om att bedömningen av uppdragens arbete kan förbättras 

och har redan börjat ta itu med denna fråga, särskilt genom att inrätta en operativ utvärdering av 

funktioner inom uppdragen.    

 

61. 

Europeiska utrikestjänsten och kommissionens avdelningar uppskattar att revisionsrätten erkänner 

Eucap Sahel-uppdragens roll vid utformning av EU:s förvaltningsfond för Afrika.  

63 och 64. 

Europeiska utrikestjänsten och kommissionen instämmer med rekommendation 1 och vidtar redan 

lämpliga åtgärder för att öka effektiviteten, hållbarheten och bemanningsgraden (särskilt genom den 

regionala samordningsenheten, plattformen för uppdragsstöd, den grundläggande kapaciteten för 

reaktionsförmåga, utarbetandet av operativa riktlinjer på områden som är relevanta för uppdragens 

verksamhet samt inrättandet av GSFP-lagret).  

 

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER  

Rekommendation 1:  

Europeiska utrikestjänsten och kommissionen godtar rekommendationerna, i den mån de är berörda.  

Rekommendation 2: 

Utrikestjänsten godtar rekommendationen. 

Rekommendation 3: 

Utrikestjänsten och kommissionen godtar rekommendationen, i den mån de är berörda. 

Budgetperioden för uppdraget måste anpassas till den tillämpliga rättsliga grunden (t.ex. rådets beslut). 

Kommissionen kommer att undersöka de möjligheter som erbjuds genom den nya budgetförordningen 

när det gäller fleråriga finansieringsbeslut och undertecknande av delegeringsavtal med längre löptid. 

Rekommendation 4: 

Utrikestjänsten godtar rekommendationen och uppmanar revisionsrätten att beakta GSFP-uppdragens 

sammanhang. Uppdragets mandat godkänns av rådet som fastställer mandatet, budgeten och 

verksamhetsområdena. De externa utvärderarnas närvaro är också föremål för medlemsstaternas 

godkännande.  

Utkastet till strategisk översyn av Eucap Sahel Niger har redan tagit upp frågan om att göra 

uppdragens verksamhet hållbara, bland annat genom att införa hållbarhet som en underliggande 

princip för uppdragens arbete under kommande mandat. Hållbarhet kommer inte längre att vara 

kopplat endast till utbildning och rådgivning som ett av de fem målen, utan bör anpassas för att 

underlätta övergången.  

Rekommendation 5: 

Utrikestjänsten godtar rekommendationen och uppmanar revisionsrätten att beakta GSFP-uppdragens 

specifika sammanhang. 
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Europeiska utrikestjänsten kommer att bidra till det kommande utarbetandet av riktlinjer om 

övervakning och utvärdering som gäller både GSFP och kommissionens insatser för att reformera 

säkerhetssektorn (i linje med 2015 års gemensamma meddelande ”Kapacitetsuppbyggnad till stöd för 

säkerhet och utveckling” och 2016 års gemensamma meddelande ”Byggstenar för en EU-omfattande 

strategisk ram för stöd till en reform av säkerhetssektorn”).  

Förslaget om att genomföra externa utvärderingar av uppdragen kommer att bli föremål för beslut av 

rådet.  



 
Händelse Datum 

Revisionsplanen antas / Revisionen inleds  2.5.2017 

Den preliminära rapporten skickas till kommissionen (eller till ett 
annat revisionsobjekt)  

2.3.2018 

Den slutliga rapporten antas efter det kontradiktoriska förfarandet  24.4.2018 

Revisionsrätten tog emot kommissionens och Europeiska 
utrikestjänstens officiella svar på alla språk 

13.6.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niger och Mali är bräckliga stater i Västafrika, vars säkerhet 
är hotad på grund av närvaro av terroristgrupper, osäkra 
gränser och irreguljär migration. För att svara på dessa hot 
inrättade EU år 2012 respektive 2014 GSFP-uppdrag i dessa 
länder för att stärka kapaciteten hos de interna 
säkerhetsstyrkorna genom att tillhandahålla utbildning, 
rådgivning och utrustning. Under åren 2012–2014 
respektive 2012–2017 anslog EU 69 455 000 euro till Eucap 
Sahel Niger och 66 475 000 euro till Eucap Sahel Mali. Vår 
slutsats var att uppdragen hade lett till vissa framsteg men 
att det gick långsamt. Det berodde på den svåra kontext 
som uppdragen arbetade i, men också på operativa 
brister. Vi lämnar ett antal rekommendationer till 
förbättringar av den operativa effektiviteten, hållbarheten 
och övervakningen. 
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