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Odstranění mučení a trestu smrti: prostředky EU „musejí 
být lépe zacíleny“, říkají auditoři 
Peníze EU na projekty zaměřené na odstranění mučení a trestu smrti ve světě musejí 
být lépe zacíleny, tvrdí se v nové zprávě Evropského účetního dvora. Projekty 
dostávající podporu EU sice mají dopad, vysvětlují auditoři, ale až příliš často se stává, 
že nejsou dobře zaměřeny a jejich rozsah je kvůli rozptýlenosti finanční podpory 
omezený. 

Evropská unie důrazně usiluje o prevenci a vymýcení všech forem mučení a špatného zacházení 
a o zrušení trestu smrti ve světě. Využívá k tomu diplomatické prostředky a poskytuje granty 
nevládním organizacím prostřednictvím Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva 
(EIDHR). Mezi lety 2007–2013 bylo na boj proti mučení a trestu smrti poskytnuto přibližně 180 
grantů EIDHR v hodnotě přes 100 milionů EUR.   

Auditoři zjišťovali, jakým způsobem se finanční prostředky přidělovaly a zda bylo dosaženo 
udržitelných výsledků. Zkontrolovali 31 projektů a v rámci auditu navštívili Spojené království, 
Demokratickou republiku Kongo, Gruzii a Jižní Afriku a provedli dokumentární prověrky projektů 
v Číně a Spojených státech. Zjistili, že finanční prostředky byly zpravidla přiděleny dobře, ale že 
Komise dostatečně nebrala ohled na to, jaké jsou u každé země priority v oblasti lidských práv. 
Projekty často nebyly dobře koordinovány s ostatními opatřeními EU, jako je např. rozvojová 
podpora a politický dialog. Prováděcí organizace většinou měly dobrou motivaci i odborné 
zázemí, ale výběr projektů se neprováděl s dostatečnou důsledností.  

„Přes veškeré snahy mezinárodního společenství stále k mučení dochází a 58 zemí nadále 
vykonává trest smrti,“ říká Klaus-Heiner Lehne, člen Účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. 
„Finanční podpora EU na tuto oblast je jen skromná a je rozptýlena v malých částkách všude po 
světě. Proto je nutné, aby se disponibilní prostředky vynakládaly efektivně.“  

Přestože projekty byly zpravidla nákladově efektivní a udržitelné, systémy pro měření dopadů 
byly poměrně slabé, uvádí se ve zprávě. Projekty spočívající v poskytování přímé pomoci obětem 
měly hmatatelný dopad, ale ten byl omezen na relativně malou cílovou skupinu. Projekty usilující 
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o legislativní nebo politické reformy často brzdil nepříznivý politický kontext. Například v rámci 
projektu týkajícího se trestu smrti v 17 zemích se podařilo zvýšit informovanost veřejnosti, 
prosazovat transparentnost, rozšířit sítě a koalice a zvýšit kapacity občanské společnosti. Projekt 
ale již nebyl tak úspěšný v plnění zásadnějších projektových cílů, jako je zrušení trestu smrti nebo 
zavedení moratoria na jeho vykonávání.  

Podpořené nevládní organizace jsou nadále vysoce závislé na finanční pomoci a pouze málo 
projektů zahrnovalo aktivity, které by jim umožnily stát se více soběstačnými. 

Auditoři ve své zprávě předkládají řadu doporučení, která se týkají zacílení finančních zdrojů, lepší 
koordinace s ostatními opatřeními EU, výběru a zlepšení návrhů projektů, měření výkonnosti a 
soběstačnosti organizací, které jsou příjemci finančních prostředků.  

Poznámka pro redaktory  

Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR) poskytuje podporu na prosazování 
demokracie a lidských práv v nečlenských zemích EU. V období 2007–2013 bylo na nástroj EIDHR 
vyčleněn celkový rozpočet 1,1 miliardy EUR. Většina podpory EIDHR se vyplácí formou grantů, 
které se udělují organizacím občanské společnosti na provádění projektů. EIDHR je hlavní nástroj 
podpory určené na předcházení mučení, rehabilitaci obětí mučení a zrušení trestu smrti.  

Přehled doporučení Účetního dvora: 

1. Lépe cílit skromné zdroje; 
2. Zlepšit koordinaci s ostatními nástroji EU; 
3. Zlepšit výběr projektů; 
4. Lépe využívat možnosti pro zlepšení návrhů projektů v případech, kdy hodnotitelé zjistili 

nedostatky; 
5. Rozpracovat rámec pro měření výkonnosti; 
6. Více dbát na udržitelnost organizací, které jsou příjemci prostředků. 

 


