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Перший рік EUAM в Україні:
амбіції проти реальності

Катерина Зарембо*
Консультативна місія Європейського Союзу з реформи цивільного безпекового сектору (КМЄС)
працює в Україні вже майже рік. Це – перша місія в рамках Спільної політики безпеки та оборони
(СПБО) Європейського Союзу, відряджена до України, і третя така місія на пострадянському просторі1. Уперше Україна стала бенефіціаром СПБО, до того тільки долучаючись до місій СПБО у різноманітних куточках світу на партнерських засадах. Безпрецедентність місії також полягає в тому,
що вона була відряджена безпосередньо під час гарячої фази конфлікту, тоді як СПБО, згідно з Лісабонським договором, є посткризовим інструментом2.
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Вочевидь, тривалість діяльності КМЄС в Україні є недостатньою, щоб підбивати підсумки її роботи.
Проте вже зараз можна оцінити, наскільки мандат місії відповідає потребам України, чи є співпраця
місії з українськими партнерами ефективною і яким є її потенціал на майбутнє. Також саме зараз
мандат місії переглядається Комітетом політики та безпеки Європейського Союзу, і це дослідження
є аналітичним внеском до цього перегляду з боку громадянського суспільства.
Ця аналітична записка ґрунтується на низці інтерв’ю, проведених із представниками Консультативної місії та її партерами в Україні, зокрема Міністерством внутрішніх справ, Міністерством юстиції, Генеральною прокуратурою, Державною пенітенціарною службою, Державною прикордонною
службою, Державною фіскальною службою, а також із Міністерством закордонних справ і Радою
національної безпеки та оборони. Служба безпеки України не відповіла на запит Інституту світової
політики.
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Інші дві місії СПБО були відряджені до Грузії: Місія ЄС у сфері верховенства права (EUJUST THEMIS), 2004-2005 рр. та Місія
спостерігачів ЄС (EUMM) від 2008 р. до сьогодні. Окрім того, на молдовсько-українькому кордоні працює гібридна Місія ЄС
з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM).
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Консолідована версія Договору про Європейський Союз, стаття 43 (1).
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Автор дослідження висловлює вдячність усім співбесідникам, які знайшли час для інтерв’ю. Відповідальність за аргументи
й аналіз, викладені у цій записці, лежить винятково на Інституті світової політики.

РЕФОРМИ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ
КМЄС була ухвалена та відряджена за мірками Євросоюзу досить швидко. У березні
2014 року тодішній в.о. Міністра закордонних справ України Андрій Дещиця порушив питання місії СПБО для України під час засідання «Групи друзів «Україна-ЄС», а вже в липні Рада
ЄС із закордонних справ ухвалила рішення щодо розгортання КМЄС. Однак події в Україні
розвивалися ще динамічніше. Тимчасом як ідея місії виникла під час незаконної анексії Криму Росією, її ухвалення у Брюсселі відбулося вже тоді, коли повним ходом ішла Антитерористична операція на Сході.
Може скластися враження, що КМЄС була оперативною відповіддю ЄС на дії Росії в Україні,
проте це не зовсім так. За концепцією української сторони, місія мала бути моніторинговою і
здійснювати спостережні функції на кшталт тих, що згодом взяла на себе ОБСЄ на кордоні з
тимчасово окупованими територічми Донецької та Луганської областей. Іншими словами, початковою пропозицією з боку офіційного Києва була регіональна і спостережна місія3.
Однак ідея присутності євросоюзівської місії у східних регіонах України не знайшла підтримки
усіх держав-членів ЄС як занадто провокативна щодо Росії4. Тому Швеція, Польща і Велика
Британія висунули компромісну пропозицію, яка задовольнила всіх держав-членів: місія – так,
але а) цивільна, а не військова; б) консультативна, а не моніторингова чи виконавча; в) зі штабквартирою у Києві5.
КМЄС повністю виключає свою дотичність до російсько-українського конфлікту. Ідея місії
значно ширша і полягає у реформі цивільного сектору безпеки України загалом. В офіційних
документах, які регулюють діяльність місії, теперішня «українська криза» характеризується
частково як наслідок відсутності такої реформи, тобто через неспроможність безпекових інститутів.
Це недвозначно артикулюється у Концепції з врегулювання кризової ситуації в Україні – документі, який підготувала «польова група» експертів ЄС як підставу для ухвалення політичного рішення щодо відрядження місії СПБО ЄС в Україну. Так, Концепція підкреслює: «криза…
окрім безперервного втручання з боку Росії, є продуктом глибоко дисфункціональної та корумпованої внутрішньої структури урядування, включаючи правоохоронні органи»6.
Концепція також неодноразово підкреслює інституційну неспроможність українських
безпекових органів: «Майже не зустрівши супротиву, проросійські озброєні групи захопили контроль над будівлями місцевої поліції, розвідки та муніципалітетів у Луганській
та Донецькій областях на Сході України. […] Українські правоохоронні органи виявилися
неспроможними встановити закон і порядок» 7; «Мала надійність правоохоронних орга-
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Інтерв’ю з представником уряду України, 30.09.2015
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Цю тезу у неформальних розмовах підтверджують як українські, так і євросоюзівські дипломати.
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Інтерв’ю у Міністерстві закордонних справ України, 30.09.2015.
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Рада ЄС. Концепція з врегулювання кризової ситуації в Україні. [Електронний ресурс]. – 2014. – С. 3. Режим доступу:
http://www.statewatch.org/news/2014/jun/eu-council-crisis-management-ukraine.pdf
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нів стала великою проблемою для уряду. Брак ефективного командування і контролю,
а також лояльності до уряду, спричинив невідповідну реакцію на теперішню кризу, значну нестабільність, а також підірвав верховенство права. […] За словами виконувача
обов’язків Президента Олександра Турчинова, служби безпеки у Донецькій та Луганській областях не змогли упоратися з ситуацією через непрофесіоналізм або відверту
зраду» 8.
Тези про неспроможність українських безпекових інституцій також складали частину офіційної риторики європейських посадовців. В інтерв’ю Радіо Свобода голова місії Калман Міжей
заявив, що анексія Криму, зокрема, продемонструвала «надзвичайну слабкість критично важливих елементів державного функціонування»9, а в інтерв’ю виданню «Європейська правда»
проілюстрував неефективність правоохоронних органів періодом Майдану, «коли з їхнього
боку [правоохоронних органів – К.З.] не було ні поваги до прав людини, ні якості роботи»10.
У неформальних розмовах представники місії визнають тільки одну прив’язку до мінського
процесу: успіх реформи безпекового сектору забезпечить сталість його результатів.

ІНСТИТУТИ ЗАРАДИ МИРУ
Варто зазначити, що реформа безпекового сектору (РБС) для Україні не є спонтанною ідеєю з
боку ЄС. Ідея цивільної допомоги безпековому сектору виникла у 1990-х роках і ґрунтувалася
на занепокоєнні міжнародної спільноти тим, що країни, що розвиваються, не можуть досягти
сталого розвитку через конфлікти та несприятливу безпекову ситуацію11. У червні 2000 року
під час Європейської ради у місті Фейра (Португалія) ЄС визначив чотири пріоритети для власної цивільної спроможності у сфері кризового менеджменту (тобто цивільної складової СПБО,
на той час СЄПБО): підтримка правоохоронного сектору, підтримка верховенства права, підтримка цивільної адміністрації та захист цивільного населення12.
Підтримка реформи безпекового сектору є також однією з основних сфер діяльності ЄС, визначених у Стратегії безпеки ЄС13. Зрештою, у 2005-2006 роках у Брюсселі була підготовлена
низка документів, які обґрунтовують підтримку РБС у третіх країнах з боку ЄС14. На практиці
більшість цивільних місій СПБО спрямована на РБС, як-от збільшення спроможності поліцейських, прикордонних служб та служб безпеки (у Боснії та Герцеговині, Македонії, Косові,
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Ремовська О. Інтерв’ю з Кальманом Міжеєм для Радіо Свобода. 01.02.2015. Режим доступу http://www.radiosvoboda.
org/content/article/26822411.html
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Сидоренко С. «Зміни мають бути радикальними. Це – питання існування України». [Електронний ресурс]. – Європейська правда. – 29.08.2014. Режим доступу http://www.eurointegration.com.ua/interview/2014/08/29/7025490/
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Law D., Myshlovska O. The Evolution of the Concepts of Security Sector Reform and Security Sector Governance: the EU
perspective. In: The EU and Security Sector Reform, Eds. David Spence and Philipp Fluri. – DCAF 2008. – c. 2.
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European Council. Conclusions of the Santa Maria da Feira (19-20 June 2000) [Електронний ресурс]. – Режим доступу
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00200-r1.en0.htm.
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European Security Strategy. A Secure Europe in a Better World. Brussels, 12.12.2003. [Електронний ресурс]. – Режим
доступуhttp://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsupload/78367.pdf
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«Концепція ЄС щодо допомоги ЄПБО реформі безпекового сектору», «Концепція підтримки РБС з боку Європейської Спільноти» та «Висновки Ради ЄС щодо політичної рамки для РБС».
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Афганістані, ДРК та Грузії), а також розвиток культури верховенства права та інституцій, що
покликані його втілювати (місії у Косові, Грузії, Аче та Палестині)15.
РБС пов’язана з ідеєю державобудування, яке, своєю чергою, вважається основоположним
для попередження та вирішення конфліктів з боку міжнародної спільноти. Теоретики міжнародних відносин охрестили такий підхід «державотворенням заради миру»16. Попри те, що
державотворення є складним процесом, яких охоплює багато різних інституцій, більшість дослідників сходяться на тому, що саме безпекові інститути є «альфою та омегою» для спроможної, а тим більше демократичної держави.17

МАНДАТ: БІЛЬШЕ ОБМЕЖЕНЬ, НІЖ МОЖЛИВОСТЕЙ
На початку діяльності місія виглядала доволі амбітно. Концепція місії підкреслює, що географічна та функціональна всеохопність КМЄС, а також її політичний характер, є її унікальною
перевагою порівняно з іншими проектами ЄС у сфері РБС України: «На теперішній час немає
жодного проекту чи програми ЄС, яка б надавала підтримку безпекового сектору за межами
столиці. […] Присутність за межами Києва була б ключовою перевагою порівняно з іншими
проявами залученості міжнародної спільноти до РБС. Також немає жодного проекту чи програми, які б так само поєднували у собі політичні та технічні аспекти»18. Як відомо, СПБО, на
відміну від проектів технічної підтримки Європейської Комісії, вважається політичним інструментом, що надає місії більше політичної ваги19.
Місію очолив Калман Міжей, дипломат із глибоким досвідом роботи з пострадянськими інституціями: раніше він працював директором регіонального бюро ПРООН по країнах Європи і
СНД, зблизька спостерігав за реформами в Грузії, а у 2007-2011 роках обіймав посаду Спеціального Представника Європейського Союзу у Республіці Молдова (2007-2011 рр.), взаємодіючи з п’ятьма цільовими країнами у форматі «5+2».
Однак подальша робота місії виявила певні розбіжності між амбіціями місії та її реальними
можливостями, а також очікуваннями від неї з боку українських партнерів.
Першим і, напевно, основним викликом для місії став її власний мандат. Оскільки концепція
місії аж до її затвердження перебувала у постійній трансформації, кінцевий мандат місії було
сформульовано без консультації з тими, хто виявилися її безпосередніми бенефіціарами. Таким чином, міністерства та відомства мали різні очікування від КМЄС, на які вона не завжди
була уповноважена відповісти. Деякі державні органи у спілкуванні з експертом ІСП навіть
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of implementation. – European Security 21:2. – 2012. - P. 140.
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of Contemporary European Research. – Vol. 6., Issue 3. - 2010. – P. 377
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висловлювали сумнів щодо того, чи є співпраця з ними дійсно пріоритетом для місії – мовляв,
сфера їхньої діяльності не підпадає під мандат місії.
Частково це можна пояснити розбіжностями у філософії, яка супроводжує поняття безпекового сектору у ЄС та на пострадянському просторі. Так, концепти «сектор безпеки» в
українській мові і security sector в англійській, попри лексичну ідентичність, не є тотожними
семантично. Тимчасом як на Заході під security sector розуміють провоохоронні органі та органи із забезпечення верховенства права (суди і прокуратура), «сектор безпеки» (а особливо
його російський аналог «сектор безопасности») передовсім мають на увазі Службу безпеки
та безпеку держави, а не громадянина20. Зміна цього розуміння є одним з очікуваних наслідків діяльності КМЄС в Україні. Невипадково у ЄС бачать однією з ключових проблем
українських органів безпеки низьку довіру до них з боку населення, а своїм завданням, відповідно, реформування органів безпеки задля збільшення довіри до них. «Дискурс довіри»
є постійно присутнім у офіційних документах, які стосуються КМЄС, а також у риториці її
представників. Так, у Концепції місії слово «довіра» щодо безпекових структур трапляється
11 разів, а гасло «Консультації заради довіри» стало девізом місії.
Своєю чергою, практичне значення мандату КМЄС не було зрозуміле її партнерам в Україні.
Мандат місії належав до царини стратегічного консультування та був сформульований достатньо широко та розмито:
•• створення концептуальної основи для планування та реалізації реформ, які гарантуватимуть безпеку та верховенство права, сприятимуть підвищенню їх легітимності і збільшать рівень суспільної довіри, враховуючи права людини і відповідно
до процесу конституційних реформ;
•• реорганізація та реструктуризація правоохоронних та безпекових служб таким чином, який би дозволив відновити контроль над ними та довіру суспільства21.
Окрім того, Концепція місії, окрім консультування, визначає для неї і другу «операційну лінію»:
координацію інструментів, проектів і програм ЄС, а також інших донорів, які залучені до РБС
в Україні22.
Варто відзначити, що усі міністерства і відомства, які є партнерами місії в Україні, вітали її появу та проактивно поставилися до потенціалу співпраці з нею. Проте партнери
місії в Україні майже одностайно визнають, що тільки стратегічного консультування для
них недостатньо. Так, у Міністерстві юстиції очікували, що КМЄС стане здійснюватиме
загальний моніторинг діяльності міністерства у тій ділянці його роботи, яка стосується
виконання Плану дій щодо візової лібералізації з боку Європейського Союзу23. У багатьох органах-партнерах наголошують на необхідності матеріально-технічної підтримки,

20

Інтерв’ю з представником КМЄС, 13.08.2015.

21

Councildecision 2014/486/CFSPof 22 July 2014on the European Union Advisory Mission for Civilian Security Sector Reform
Ukraine (EUAM Ukraine), Art. 2.

22

Рада ЄС. Концепція з врегулювання кризової ситуації в Україні. [Електронний ресурс]. – 2014. – С. 17. Режим доступу: http://www.statewatch.org/news/2014/jun/eu-council-crisis-management-ukraine.pdf

23

Інтерв’ю у Міністерстві юстиції, 05.10.2015.
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яку місія неспроможна була надати. У більшості партнерів місії є ідеї конкретних проектів,
до яких вони хотіли б залучити КМЄС, проте місія виявилася неготовою до цього. Навіть
більше, інколи як для місії, так і для її бенефіціарів важко провести лінію, де закінчується
«стратегічне» консультування і починається тактичне, оперативне чи технічне.
Найчастіше міністерства та відомства, які співпрацюють з місією, вказують на успішну
співпрацю там, де йшлося про стратегічні документи або законопроекти. Зокрема, місія долучилася до розробки Концепції та Стратегії реформування МВС, Концепції розвитку Державної прикордонної служби до 2020 року, розробки низки законопроектів спільно з РНБО,
Мін’юстом, МВС та Державною пенітенціарною службою. У Державній прикордонній службі
КМЄС надавала поради у виробленні стратегії комунікації і зв’язків із громадськістю. У ДПС
визнають, що потреба відомства у навичках якісної комунікації загострилася під час гібридної війни, коли російські прикордонники швидше й ефективніше видавали свою версію того,
що відбувалося на російсько-українському кордоні24.
Водночас, в одному з відомств повідомили, що, попри долучення до формування концептуального документу, КМЄС не долучився до підготовки плану дій у його рамках, мотивуючи це відсутністю мандату. Схожим чином відбувалася робота в МВС: експерти місії
брали участь у розробці важливих документів, наприклад, уже згадуваної Концепції та
Стратегії реформи МВС, ще до офіційного початку роботи КМЄС. З іншого боку, місія не
була залучена до реформи патрульної поліції, «фірмової» і, напевно, найбільш популярної
реформи не тільки з боку силового відомства, а й за весь постреволюційний період взагалі – у КМЄС це, знову ж таки, пояснюють, серед іншого, обмеженнями у власних повноваженнях25.
Узагалі риторика та діяльність місії характеризуються певною амбівалентністю: з одного боку,
представники місії підкреслюють, що не мають мандату на здійснення проектної роботи; з
іншого – вже на сьогодні мають цілу низку прикладів такої діяльності. Так, прикладом ефективного практичного залучення КМЄС є проект спостереження за конкурсом на посади місцевих
прокурорів, здійсненим спільно з ГПУ. Іще одним успішним кейсом є спільний експеримент
міліції Львівської області та КМЄС у м. Самбір, який у місії неформально зараховують як один
зі здобутків першого року роботи. «Самбірський експеримент», по суті, є проектом на кшталт
реформи патрульної поліції. У місії визнають, що успішна реалізація цього проекту завдячує,
з одного боку, ініціативному керівникові, а з іншого – відносно невеликим кошторисом проекту26.

ПОСПІШАТИ ПОВІЛЬНО?
Сьогодні видається, що місія стала заручницею, з одного боку риторики ЄС щодо необхідності
негайних та рішучих реформ, а з іншого – європейської бюрократії, яка суттєво уповільнювала
її діяльність. Не секрет, що Європейський Союз квапить Україну з реформами. Відповідно, в
Україні очікували, що місія буде швидко готова допомагати у їх проведенні. Окрім того, варто
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Інтерв’ю у Державній прикордонній службі, 08.10.2015.

25

Інтерв’ю з представником КМЄС, 13.08.2015.

26

Там само.
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нагадати, що відрядження місії прийшлося на момент, коли до ЄС в Україні була прикута особлива увага: під час Євромайдану пасивність та реактивність Євросоюзу призвела до серйозних репутаційних втрат в Україні27, і місія сприймалася у певних колах як довгоочікуваний та
рішучий крок допомоги.
У самій місії також наголошували на оперативності: у серпні 2014 року Калман Міжей висловив очікування, що до кінця вересня більша частина команди КМЄС вже розміститься в
Україні і буде готова давати рекомендації українському уряду28.
Це сподівання не здійснилося: у неформальних розмовах представники Місії визнають, що досягли повної операційної спроможності тільки у липні 2015 року. Станом на серпень 2015 року
КМЄС мав цілу низку невирішених адміністративних проблем, на кшталт відсутності міської
телефонної лінії та номерних знаків для транспортних засобів Місії29. Ці проблеми, вочевидь,
не могли мати глобального впливу на спроможність КМЄС, але і не збільшували її. За словами представників місії, їхню роботу стримує українська бюрократія. Так, попри офіційний
старт 1 грудня 2014 року, місія змогла набирати місцевий персонал тільки після 4 лютого 2015
року, коли Верховна Рада ухвалила закон щодо статусу КМЄС30. З іншого боку, схожа ситуація
була і з заповненням посад для немісцевого персоналу. Для прикладу, в одному з підрозділів
стратегічних радників станом на серпень 2015 року було 50% вакантних посад31. Українська
сторона, зокрема, в особі МЗС, запевняє, що надала місії повне сприяння для якнайшвидшого
розгортання навіть до ухвалення закону про статус місії у парламенті32.
Закиди у повільності лунають і з боку окремих партнерів місії в Україні. Зокрема, у неофіційному
спілкуванні в одному з міністерств поскаржилися, що три місяці чекали на прибуття експерта, який мав розробити рекомендації для урядового плану. Також там відзначили брак
оперативності, який характеризує співпрацю міністерства з місією у підготовці законопроектів.
За спостереженнями згаданих чиновників, так відбувається через відсутність у місії механізму
швидкого реагування та необхідність узгоджувати свої дії з Брюсселем.
Деякі співбесідники підкреслили брак ініціативи з боку місії у тому, що стосується напрямків
співпраці, а також зауважили, що практична робота з місією не продемонструвала відмінностей
між нею та звичайним проектом Європейського Союзу. До речі, кілька партнерів місії, які одночасно є бенефіціарами проекту ТВІННІГ «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», який
здійснюється Європейською Комісією, визнали: з точки зору співпраці з ЄС, саме цей проект
має для них пріоритетне значення.

27

Гетьманчук А., Солодкий С. Заклик до ЄС – час вступати в гру. Очікування України від Європейського Союзу. – Інститут світової політики, 2014. – С. 4.

28

Сидоренко С. «Зміни мають бути радикальними. Це – питання існування України».[Електронний ресурс]. – Європейська правда. – 29.08.2014. Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua/interview/2014/08/29/7025490/

29

Інтерв’ю з представником КМЄС, 13.08.2015. Загалом станом на серпень 2015 року заповнення вакантних посад по
всій місії становило 80-85%.

30

Шейко Ю. Реформування міліції за стандратами ЄС: чи можна сподіватися на успіх? – Deutsche welle. – 06.02.2015.

31

Інтерв’ю з представником КМЄС, 08.08.2015.

32

Інтерв’ю у Міністерстві закордонних справ, 30.09.2015.
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Високопоставлений чиновник одного з силових відомств відзначив велике символічне значення місії, порівнявши її присутність із «звірянням годинників» з ЄС у тому, що стосується
безпекової реформи. Водночас, він підтвердив, що місія не стала для його міністерства
«єдиним вікном» щодо співпраці з ЄС у сфері РБС – прохання, на які місія не здатна відповісти,
орган комунікує безпосередньо в Брюссель.
Водночас, в іншому міністерстві склалася зворотна ситуація: там визнали, що КМЄС стала для
них інструментом політичного діалогу з Брюсселем на середньому рівні.
Українські партнери місії також висловлювали думку, що експертам місії, попри високий
професіоналізм, не вистачає розуміння українських реалій та функціонування політичного
середовища. У місії також визнають, що пострадянська владна вертикаль сектору безпеки,
у поєднанні з корупційно-злочинними схемами, які надбудувалися за часів незалежності, є
принципово відмінною від того інституційного середовища, з яким близько знайомі експерти
місії. Тим часом, у КМЄС відзначили, що вбачають велику додану вартість свого залучення
там, де процедури потрібно будувати з нуля: наприклад, у сфері управління персоналом33.
В одному з безпекових органів припустили, що команду місії можна посилити експертами з країн Центральної та Східної Європи, а також Балтії, оскільки їм було б легше
зрозуміти українські реалії. Цікаво, що одним із державних органів, який беззастережно
схвалив допомогу місії, виявилася Державна пенітенціарна служба. Успішну співпрацю з
місією (спільну підготовку та реєстрацію в Парламенті трьох законопроектів) у відомстві
пояснюють тим, що експерт КМЄС, українець за походженням, не тільки має необхідну
професійну експертизу, а й входить до складу Громадської ради при ДПтС 34.
Іще однією прогалиною у роботі КМЄС є комунікативна складова. Так, до червня 2015 року
місія не мала власного сайту. За час своєї діяльності місія не підтримувала активних зв’язків
із громадськістю на рівні заходів, друкованої продукції, медійних проектів. Узагалі низький
рівень публічності типовий для місій СПБО на пострадянському просторі. Проте зворотній бік
цієї непублічності полягає в іміджевих втратах для ЄС через нерозуміння цілей і суті роботи
місії серед громадськості. Так, нещодавнє соціологічне дослідження, проведене на замовлення КМЄС, показало, що місія є найменш відомою у порівнянні з усіма іншими міжнародними
організаціями, присутніми в Україні. Тільки 30% респондентів знали назву місії, тоді як 11%
могли назвати приклади діяльності місії в Україні (не завжди правильно). Загалом дослідження
виявило, що місію часто плутають з іншими проявами зусиль ЄС в Україні, хоча рівень загального розуміння роботи місії демонструє позитивну тенденцію у порівнянні з попередніми
опитуваннями35.
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Інтерв’ю з представником КМЄС, 13.08.2015.
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Інтерв’ю у Державній пенітенціарній службі, 06.10.15.
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Інформація надана відділом служби роботи з пресою та публічною інформацією КМЄС, 10.10.2015.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
У КМЄС здебільшого свідомі власних обмежень та вже поінформували Брюссель про
необхідність змін до мандату місії. Представники місії підкреслюють, що їхня ефективна робота впирається не тільки у мандат, але й у бюджет.
Зі свого боку КМЄС нарікає на відсутність єдиного координаційного органу (приміром, в особі
РНБО або Віце-прем’єра з питань європейської інтеграції), який був би фасилітатором роботи місії з українськими безпековими міністерствами та відомствами. У місії також відмічають,
що залежність політичного процесу від персоналій унеможливлює сталу співпрацю в умовах, коли ці персоналії часто змінюються. Представники місії наголошують на необхідності
якнайшвидшої реформи державної служби, а також вибудові всеохопного підходу до РБС,
який, за словами експертів місії, у відповідальних міністерствах та відомствах наразі відсутній.
У КМЄС також критикують нещодавно ухвалену Стратегію національної безпеки як таку, що
не приділяє належної уваги цивільним аспектам безпекового сектору36.
У підсумку, для
рекомендації.

збільшення

ефективності

роботи

місії

можна

сформулювати

такі

Для Комітету політики та безпеки:
1. Розширити мандат КМЄС з метою здійснення нею проектів, тренінгів, спільного впровадження на основі порад місії, функцій моніторингу, програм стажування, можливості надання матеріальнотехнічної допомоги тощо.
2. Здійснити перегляд бюджету місії відповідно до розширеного мандату.
3. Відкрити представництва місії в регіонах. Попри те, що Концепція
місії підкреслює її регіональну всеохопність, КМЄС досі не відкрила жодного регіонального представництва. КМЄС часто виїжджає
у регіональні відрядження, проте місцевий офіс надає багато переваг з точки зору контактів, встановлення довіри з місцевою владою,
синергетичного ефекту тощо. Водночас, українські партнери місії
не приховують: у регіонах, на Сході зокрема, найбільше очікують її
залучення. Так, українська сторона розраховує на підтримку у відбудові сектору безпеки у Донецькій та Луганській областях, використовуючи їх як своєрідний «полігон змін» в українському секторі
безпеки.
4. Розглянути можливість залучення до роботи в місії експертів із досвідом РБС на пострадянському просторі.

36

Інтерв’ю з представником КМЄС, 08.10.2015.
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Для КМЄС:
•• посилити комунікацію з громадськістю для роз’яснення цілей та діяльності місії, а також необхідності РБС загалом, через роботу з
НУО, ЗМІ, публікацію звітів про свою діяльність, участь у публічних
заходах тощо.
Для українського уряду:
•• призначити координатора роботи українських міністерств і відомств
з КМЄС.
Для Верховної Ради України:
•• ухвалити та імплементувати Закон про державну службу.
Для міністерств і відомств-партнерів КМЄС:
•• активно використовувати функцію координації донорської допомоги КМЄС для ресурсних потреб.

10
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EUAM’s First Year:

Ambitions versus Reality
Kateryna Zarembo*
The European Union Advisory Mission for Civilian Security Sector Reform (EUAM) has been operating in
Ukraine for almost a year. This is the first mission under the EU’s Common Security and Defence Policy
(CSDP) sent to Ukraine, and the third mission of this kind in the post-Soviet area1. For the first time Ukraine
has become a beneficiary of the CSDP, before it only participated as a partner in the CSDP’s missions
around the world. The Mission is also unique given the fact that it was dispatched during the hot phase of
the conflict, while the CSDP, according to the Lisbon Treaty, is a post-crisis tool2.

EUAM at a glance
Official start of operation

December 01, 2014

Mandate

Strategic consultation and coordinating donor
assistance to SSR in Ukraine

Size

175 employees

Budget

13.1 mln euros for 2014-2015

Obviously, the duration of the EUAM’s activity in Ukraine is too short to sum up its work. Nevertheless, we
can already assess whether the Mission’s mandate meets Ukraine’s needs, if the cooperation of the Mission with Ukrainian partners is efficient and what is its potential for the future. Also, the Mission’s mandate
is being reviewed now by the EU Political and Security Committee, and this study is an analytical contribution by the civil society to this revision.
This policy brief is based on a series of interviews conducted with representatives of the Advisory Mission and its partners in Ukraine; in particular, with the Ministry of Internal Affairs, the Ministry of Justice,
the Prosecutor General`s Office, the State Penitentiary Service, the State Border Guard Service, the State

1

Two other CSDP missions were sent to Georgia: the EU Rule of Law Mission (EUJUST Themis), in 2004-2005, and the EU Monitoring
Mission (EUMM), since 2008 till now. In addition, the hybrid EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine (EUBAM)
operates on the Moldovan-Ukrainian border.

2

Consolidated version of the Treaty on European Union, Article 43(1).

*

The author expresses gratitude to all interlocutors who took their time for an interview. The arguments and analysis contained in this
brief is the responsibility of the Institute of World Policy alone.

Fiscal Service, the Ministry of Foreign Affairs and the National Security and Defense Council. The
Security Service of Ukraine has not responded to the request of the Institute of World Policy.

REFORMS FOR VICTORY
In regard of EU standards, the EUAM was approved and dispatched rather quickly. In March 2014,
Andriy Deshchytsia, the then acting foreign minister of Ukraine, had raised the issue of a CSDP mission to Ukraine during a meeting of the “EU-Ukraine Group of Friends“, and in July the EU Foreign
Affairs Council adopted a decision on the deployment of the EUAM. However, the events in Ukraine
were developing even faster. While the idea of the mission had arosen during the illegal annexation
of the Crimea by Russia, it was approved by Brussels when the anti-terrorist operation in the East
was already running at full speed.
It may seem that the EUAM was a rapid EU response to Russia’s actions in Ukraine, but it is not
exactly so. According to Ukraine's idea, the Mission was to monitor and carry out supervisory functions, similar to those which were later assumed by the OSCE on the border of temporarily occupied
territories of Donetsk and Luhansk regions. In other words, the initial proposal of the official Kyiv was
a regional and monitoring mission3.
Still, the presence of the EU misson in eastern Ukraine was not supported by all EU Member States
as too provocative towards Russia4. Therefore, Sweden, Poland and Great Britain offered a compromise proposal, acceptable for all Member States: “yes” to the mission – but a) civil, not military; b)
advisory, not monitoring or executive; c) with headquarters in Kyiv5.
The EUAM completely rules out its relation to the Russian-Ukrainian conflict. The idea of the Mission
is much broader and concerns the reform of Ukraine’s civil security sector in general. Official documents, which regulate the activity of the Mission, characterize the current “Ukrainian crisis” partly as
a consequence of the absence of such a reform, i.e. incapable security institutions.
This is clearly articulated in the Crisis Management Concept for Ukraine – a document which was
prepared by a “field group” of EU experts as a basis for the political decision on the EU CSDP mission to Ukraine. Thus, the Concept stresses: “the crisis … apart from the continued interference
from Russia it is the product of a deeply dysfunctional and corrupt domestic government structure,
including the law-enforcement agencies”6.
The Concept also emphasizes repeatedly the institutional incapacity of Ukrainian security agencies:
“With little resistance, pro-Russian militant groups have seized control over local police, intelligence
services and municipal buildings in the Eastern regions of Luhansk and Donetsk. [...] Ukrainian law
enforcement agencies have proved unable to restore law and order”7; “The poor reliability of the law

12

3

Interview with a Ukrainian government’s representative, 30.09.2015

4

In off record conversations this thesis is confirmed both by Ukrainian and by EU diplomats

5

Interview in Ukraine’s Ministry of Foreign Affairs , 30.09.2015.

6

European Council. Crisis Management Concept in Ukraine. – 2014. – P. 3. Retrieved from http://www.statewatch.org/
news/2014/jun/eu-council-crisis-management-ukraine.pdf

7

Idem, p. 4.
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enforcement agencies has been a major problem for the Government. The lack of effective command and control, and lack of loyalty to the Government, has resulted in an inappropriate response
to the present crisis, significant instability and has underminded the rule of law. [...] According to acting President Oleksandr Turchynov, the security services in Donetsk and Luhansk Oblasts had failed
to cope with the situation as a result of unprofessional approach or overt treason”8.
Theses about Ukrainian security institutions’ incapability also made part of the official rhetoric of
European officials. The Head of the Mission, Kalman Mizsei, in an interview with Radio Svoboda
stated that the annexation of Crimea, inter alia, had demonstrated “tremendous weaknesses of critical parts of state functioning” 9; and in an interview with “Evropeiska Pravda” he illustrated the inefficiency of law-enforcement agencies referring to the period of Maidan, “when they [law-enforcement
agencies – K.Z] had no respect neither for human rights nor for quality of work”.10
In informal conversations the Mission’s representatives recognize a single linkage with the Minsk
process: the success of the security sector reform will ensure the sustainability of its results.

INSTITUTIONS FOR PEACE
It should be noted that the security sector reform (SSR) for Ukraine is not a spontaneous idea on behalf of the EU. The idea of civilian support for security sector emerged in the 1990’s and was based
on the international community’s concern for developing countries cannot achieve sustainable because of conflicts and adverse security situation11. In June 2000, at the European Council in Feira
(Portugal), the EU has identified four priorities for its own civilian capability in crisis management (i.e.
civilian component of the CSDP, at that time – the CESDP): support for the law-enforcement sector,
support for the rule of law, support for civil administration and civil protection (European Council
Conclusions in 2000, c. 23-24) 12.
Support for the security sector reform is also one of the main EU’s activity areas defined in the European Security Strategy13. Finally, in 2005-2006, a number of documents justifying the EU’s support
for the SSR in third countries were elaborated in Brussels14. In practice, most civil CSDP missions
are aimed at the SSR: increasing the capacity of police, border guards and security services (in Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Kosovo, Afghanistan, the DRC and Georgia), and at the promotion

8

Idem, p. 6-7.

9

O. Removska. Interview with Kalman Mizsei for Radio Svoboda. 01.02.2015. Retrieved from http://www.radiosvoboda.org/
content/article/26822411.html

10

S. Sydorenko «Changes must be radical. This is an issue of Ukraine’s existance». – Evropeiska Pravda. – 29.08.2014.
Retrieved from http://www.eurointegration.com.ua/interview/2014/08/29/7025490/

11

Law D., Myshlovska O. The Evolution of the Concepts of Security Sector Reform and Security Sector Governance: the EU
perspective. In: The EU and Security Sector Reform, Eds. David Spence and Philipp Fluri. – DCAF 2008. – p. 2.

12

European Council. Conclusions of the Santa Maria da Feira (19-20 June 2000) . – Retrieved from http://www.consilium.
europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00200-r1.en0.htm.

13

European Security Strategy. A Secure Europe in a Better World. Brussels, 12.12.2003. – Retrieved from http://www.
consilium.europa.eu/uedocs/cmsupload/78367.pdf

14

«EU Concept for ESDP support to Security Sector Reform», «A concept for European Community support for security sector
reform» and «European Council Conclusions on a Policy Framework for Security Sector Reform».
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of the rule of law and institutions that are designed to implement it (missions in Kosovo, Georgia,
Aceh and Palestine)15.
The SSR is associated with the idea of state-building, which in turn is considered fundamental to
prevention and resolution of conflicts by the international community. Theorists of international relations called this approach “state-building for peace”16. Although the state-building is a complex
process which involves many different institutions, most researchers agree that the security institutions are the “alpha and omega” for a capable, and, especially, for a democratic state.17

MANDATE: more RESTRICTIONS than OPPORTUNITIES
At the beginning of its operation the Mission looked quite ambitious. The Concept of the Mission
emphasizes that the EUAM’s geographic and functional overwhelming scale and its political nature
are its unique advantage compared to other EU’s projects in Ukraine’s SSR: “There are presently
no EU projects or programmes that deliver security sector assistance directly to areas outside the
capital. […] Presence beyond Kyiv would be a key comparative advantage compared with other SSR
engagements of the international community. Equally there is no other project or program that can
combine the political and technical aspects in the same way” 18. Experts noted that the CSDP, unlike
the European Commission’s technical assistance projects, is considered as a political tool giving the
mission more political weight19.
The mission is led by Kalman Mizsei, a diplomat with solid experience in cooperation with postSoviet institutions: he previously served as director of the UNDP’s Regional Bureau for Europe
and the CIS, closely observed the reforms in Georgia and in 2007-2011 he was a Special Representative of the European Union to the Republic of Moldova, interacting with five target countries
in the “5 + 2” format.
Still, the follow-up activity of the Mission revealed certain differences between the Mission’s ambitions and its real abilities and Ukrainian partners’ expectations from it.
Its own mandate became the first and probably the key challenge for the Mission. Since the Concept
of the Mission was in constant transformation until its approval, the final mandate of the Mission was
formulated without consultation with those who were its direct beneficiaries. Therefore, ministries
and offices had different expectations from the EUAM, to which it was not always authorized to respond. Some public authorities, when speaking to the IWP’s expert, even expressed doubts about
the fact that cooperation with them is, indeed, a priority for the Mission – given that the area of their
activity does not correspond to the Mission’s mandate.

14

15

Dursun-Ozkanca, O., Vandemoortele A. The European Union and Security Sector Reform: current practices and challenges
of implementation. – European Security 21:2. – 2012. – C. 140.

16

Bouris D. The European Union’s Role in the Palestinian Territory after the Oslo Accords: Stillborn State-Building. – Journal
of Contemporary European Research. – Vol. 6., Issue 3. – 2010. – c. 377

17

Idem, p. 381.

18

European Council. Crisis Management Concept in Ukraine. – 2014. – P. 14. Retrieved from http://www.statewatch.org/
news/2014/jun/eu-council-crisis-management-ukraine.pdf

19

Gourlay C. Civilian CSDP: a Tool for State-Building? In: The Routledge Handbook of European Security, Eds. Sven Biscop
and Richard Whitman. – Routledge 2012. – p. 96.
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This can be partly explained by differences in the philosophy of the concept of security sector in the
EU and the former Soviet Union. Thus, the concepts of “security sector”, despite the lexical identity,
are not semantically identical in Ukrainian and English languages. While in the West the “security
sector” is seen as law-enforcement agencies and agencies which ensure the rule of law (courts and
prosecutors), the post-Soviet “security sector” above all means security services and the security of
a state not of a citizen20. Changing this perception is one of the expected outcomes of the EUAM’s
work in Ukraine. It is no coincidence that in the EU they see as one of the key problems of Ukrainian
security agencies the low level of population’s trust in them; and, respectively, they consider reforming of the security agencies as their task in order to increase this trust. The “discourse of trust” is
constantly present in official documents related to the EUAM and in the rhetoric of its representatives. Thus, in the Mission’s Concept the word “trust” in regard of security structures occurs 11
times, and the slogan “Advising for trust” has become the motto of the Mission.
In turn, the practical part of the EUAM’s mandate was not clear to its partners in Ukraine. The mandate of the Mission dealt with strategic consulting and was defined quite broadly and vaguely:
•• creation of a conceptual framework for the planning and implementation of reforms to
ensure security and the rule of law, promote their legitimacy and increase the level of
public confidence, considering human rights and according to the constitutional reforms process;
•• reorganization and restructuring of law-enforcement and security services in a way that
would allow to regain their control and public trust21.
In addition, the Concept of the Mission, besides counselling, determines its second “line of operation”: coordination of tools, projects and programs of the EU and other donors involved in the SSR
in Ukraine22.
It is worth noting, that all ministries and agencies that are partners of the Mission in Ukraine, welcomed its arrival and reacted proactively to potential cooperation with it. However, the Mission’s
counterparts in Ukraine almost unanimously agree that strategic consultation only is not enough for
them. Thus, in the Ministry of Justice they expected that the EUAM would carry out general monitoring of the ministry’s work related to the implementation of the Action Plan on visa liberalization with
the European Union23. Many partner agencies emphasize the need for material and technical support that mission was not able to provide. Most Mission’s partners have ideas of specific projects in
which they would wish to involve the EUAM, but the Mission was not ready for it. Moreover, sometimes for both the Mission and its partners it is difficult to draw a line where the “strategic” consulting
ends and tactical, operational or technical counselling begins.

20

Interview with a EUAM’s representative, 13.08.2015.

21

Council decision 2014/486/CFSP of 22 July 2014 on the European Union Advisory Mission for Civilian Security Sector
Reform Ukraine (EUAM Ukraine), Art. 2.

22

European Council. Crisis Management Concept in Ukraine. – 2014. – P. 17. Retrieved from: http://www.statewatch.org/
news/2014/jun/eu-council-crisis-management-ukraine.pdf

23

Interview in the Ministry of Justice, 05.10.2015.
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Most ministries and agencies that cooperate with the Mission point to successful cooperation
in the areas which deal with strategic documents or legislation. Thus, the Mission has contributed to the development of the Concept and Strategy of reforming the Ministry of Internal
Affairs, to the Concept of developing the State Border Guard Service by 2020, to drafting of a
number of bills in cooperation with the National Security and Defense Council, the Ministry of
Justice, the Ministry of Internal Affairs and the State Penitentiary Service. In the State Border
Guard Service the EUAM advised on the production of communication and public relations
strategy. In the State Border Guard Service they recognize that the need for quality communication skills became more critical during the hybrid war, when Russian border guards were
quicker and more efficient when issueing messages on the situation on the Russian-Ukrainian
border 24.
Still, in one of the institutions they said that, despite being introduced to the elaboration of a conceptual document, the EUAM did not contribute to the related action plan preparation, citing the
lack of mandate. It was similar in the work with the Ministry of Internal Affairs: the Mission’s experts
participated in the development of important documents, such as the above-mentioned Concept
and Strategy of reforming the Ministry of Internal Affairs, even before the official start of the EUAM.
On the other hand, the Mission has not been involved in the patrol police reform, the “branded” and
probably the most popular reform not only for law-enforcement agencies, but also for the entire
post-revolutionary period in general. In the EUAM they explain it again by, inter alia, restrictions in
their own powers25.
Generally, the rhetoric and activities of the Mission are somewhat ambivalent. On the one hand, the
Mission’s representatives underline that they have no mandate to carry out project work and, on
the other hand, they have already a number of examples of such activity today. So, the project of
monitoring the competition for local prosecutor positions, exercised with the GPU, is an example
of effective practical involvement of the EUAM. Another successful case is a joint experiment of the
Lviv region police and the EUAM in the city of Sambir. In the Mission, it is informally referred to as
one of the first year achievements. “Sambir experiment”, indeed, is a project similar to the patrol
police reform.
The Mission recognizes that the implementation of this project is successfull by virtue of the initiative
leader, on the one hand, and a relatively small project cost, on the other26.

SPEEDING SLOWLY?
Now it seems that the Mission has become a hostage of the EU’s rhetoric on the need of
decisive and immediate reforms on one side, and of the European bureaucracy, which significantly slowed down its activities, on the other. It is no secret that the European Union
urges Ukraine to carry out reforms. Accordingly, in Ukraine they expected that the Mission
would be immediately ready to assist in their implementation. In addition, it is worth recalling that the moment of sending the Mission coincided with the time when special attention
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Interview in the State Border Guard Service, 08.10.2015.

25

Interview with a EUAM’s representative, 13.08.2015.

26

Idem
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was focused on the EU in Ukraine: during Euromaidan the EU’s passivity and reactivity led
to its serious reputational losses in Ukraine 27 and the Mission was perceived in some circles
as a long-awaited and decisive assistance step.
The Mission emphasized the urgency, too: in August 2014 Kalman Mizsei expressed an expectation that by the end of September the major part of the EUAM’s team would have already
settled in Ukraine and would have been ready to make recommendations to the Ukrainian government28.
This hope has not been fulfilled: in off record conversations, representatives of the Mission recognize that they reached full operating capacity only in July 2015. As of August 2015 the EUAM had
a number of administrative problems, such as a lack of a fixed telephone line and no registration
plates for vehicles of the Mission29. These problems obviously could not have global impact on the
EUAM ability, but did not increase it either. According to the Mission’s representatives, Ukrainian
bureaucracy hinders their work. Thus, despite the initial operational capability on December 1, 2014,
the mission was able to recruit local staff only after February 4, 2015, when the Parliament passed
a law on the status of the EUAM30. On the other hand, there was a similar situation with the filling of
posts for non-native staff. Therefore, as of August 2015, in one of the units of strategic advisors the
vacancy rate was 50%31. The Ukrainian side, in particular the Ministry of Foreign Affairs, insists that
the Mission was provided with full assistance for the fast deployment even before the adoption in the
Parliament of the law on the status of the Mission32.
Accusations of slowness are also heard from some Mission’s partners in Ukraine. Thus, one of the
ministries complained that they had been waiting for three months for the arrival of an expert who
was to develop recommendations for the government plan. There they also noted a lack of responsiveness that characterizes cooperation of the ministry and the Mission in bills preparation. The officials believe that this is so because the Mission has no mechanism for rapid response and it needs
to coordinate its actions with Brussels.
Some interlocutors highlighted the lack of initiative on the part of the Mission in regard of cooperation areas. They also noted that the practical work with the Mission had not shown differences
between it and any other project of the European Union. By the way, some EUAM’s counterparts
who are also beneficiaries of the TWINNING project “Support to Justice Sector Reforms in Ukraine”,
carried out by the European Commission, acknowledged that in terms of cooperation with the EU
this project is the priority for them.
A senior official of one of security agencies noted the great symbolic importance of the Mission,
comparing its presence to “synchronizing” with the EU in regard of the security reform. Even so,

27

A. Getmanchuk, S. Solodkyy. A call for the EU — time to step in. Ukraine’s expectations from the European Union. – The
Institute of World Policy, 2014. – p. 4.

28

S. Sydorenko «Changes must be radical. This is an issue of Ukraine’s existance». – Evropeiska Pravda. – 29.08.2014.
Retrieved from http://www.eurointegration.com.ua/interview/2014/08/29/7025490/

29

Interview with a EUAM’s representative, 13.08.2015.

30

Y. Sheiko. Ukraine’s police reform to meet EU's standards: could we expect a success? – Deutsche welle. – 06.02.2015.

31

Interview with a EUAM’s representative, 08.08.2015. Overall, as of August 2015 EUAM was 80-85% staff full.

32

Interview in the Ministry of Foreign Affairs, 30.09.2015.
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he confirmed that for his ministry the Mission did not become the “one stop shop“ for cooperation
with the EU concerning the SSR: the requests, which the Mission is not able to respond to, the
authority communicates directly to Brussels.
At the same time, a reverse situation happened in another ministry: they recognized that the EUAM
became their tool for political dialogue with Brussels at the middle level.
Ukrainian partners of the Mission also expressed a view that the Mission’s experts, despite their
high level of professionalism, lack understanding of Ukrainian realities and of how the political
environment works. In the Mission they also admit that the post-Soviet vertical power structure of
the security sector, coupled with corruption-criminal schemes piled up during the period of independence, are fundamentally different from the institutional environment familiar to the Mission’s
experts. Nevertheless, the EUAM noted that they saw a great added value of their involvement
in the areas where the procedures were to be built from scratch, for example, in HR management33.
In one of security agencies they suggested that the Mission’s team could be strengthened by experts from Central and Eastern Europe and from Baltic states, because it would be easier for them
to understand Ukrainian realities. Interestingly, the State Penitentiary Service appeared to be the
public body which unconditionally approved the Mission’s assistance. They explain the successful
cooperation with the Mission (joint preparation and registration of three bills in the Parliament) by
the fact that the EUAM’s expert, a Ukrainian, not only has the necessary professional expertise, but
also is a member of the Public Council at the SPS34.
Communications are one more gap in the EUAM’s performance. Thus, until June 2015 the Mission
did not have its own website. The Mission has not been PR-active through events, printed materials, and media projects. In general, a low visibility is typical for the CSDP missions in the postSoviet area. However, the downside of this non-publicity is that the EU loses its image because of
misunderstanding of the Mission’s objectives and nature by the public. Thus, a recent sociological
study commissioned by the EUAM has shown that the Mission is the least known among all other
international organizations present in Ukraine. Only 30% of respondents knew the name of the Mission, while 11% could name examples of the Mission’s activity in Ukraine (not always correctly).
Overall, the study has found that the Mission is often confused with the EU’s efforts in Ukraine
generally, although general understanding of the work of EUAM has increased compared to previous surveys35.
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Interview with a EUAM’s representative, 13.08.2015.
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Interview in the State Penitentiary Service, 06.10.15.
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Information provided by the PPIO of the EUAM, 10.10.2015.
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RECOMMENDATIONS
The EUAM is largely aware of their own restrictions and has already informed Brussels about
the need for changes to the Mission’s mandate. Representatives of the Mission underline that
their effective work depends not only on the mandate but on the budget as well.
For its part, the EUAM laments the lack of a single coordinating body (for example, the National
Security and Defense Council or a Deputy Prime Minister for European Integration), which
would facilitate the Mission’s cooperation with Ukrainian security ministries and agencies. In
the Mission they also mention that the dependence of the political process on personalities
prevents sustainable cooperation when these personalities change frequently. The Mission’s
representatives emphasize the need for speedy reform of the civil service and building up a
comprehensive approach to the SSR, which, according to the Mission’s experts, currently does
not exist in ministries and offices in charge. They also criticize the recently adopted National
Security Strategy as one that does not pay enough attention to civilian aspects of the security
sector36.
As a result, the following recommendations can be formulated to increase the Mission’s efficiency.
For the Political and Security Committee:
1. Extend the EUAM’s mandate in order to allow running projects, trainings; joint implementation based on the Mission’s advice; monitoring
functions; provision of possible material and technical assistance etc.
2. Review the Mission’s budget in accordance with the extended mandate.
3. Open Mission’s offices in regions. Although the Concept of the Mission
emphasizes that it covers all the regions, the EUAM has not opened any
regional representative offices yet. The EUAM often pay visits to regions,
but a local office provides plenty of advantages, particularly in terms of
contacts, building trust with local authorities, synergy effect with local
efforts, and so on. However, Ukrainian partners of the Mission do not
hide that its involvement is most expected in the regions, especially in
the East. Thus, the Ukrainian side counts on support in rebuilding the
security sector in the Donetsk and Luhansk regions, using them as a
kind of “change proving ground” in the Ukrainian security sector.
4. Consider possible involvement of experts with the SSR experience in
the post-Soviet area in the Mission’s work.
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For the EUAM:
•• enhance public communication in order to explain Mission’s objectives
and activities and the need for the SSR in general, through the work with
NGOs, media, publishing reports on its activities, participation in public
events etc.
For the Ukrainian government:
•• appoint a coordinator of cooperation between the Ukrainian ministries and
offices and the EUAM.
For the Verkhovna Rada of Ukraine:
•• adopt and implement the Law on civil service.
For Ukrainian ministries and offices – counterparts of the EUAM:
•• use actively the EUAM’s function of donor assistance coordination for
resource needs.
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