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„Kankinimų ir mirties bausmės panaikinimas: ES lėšos 
turėtų būti tikslingesnės“ – sako auditoriai 
Naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, kad ES lėšos projektams, skirtiems 
kankinimų ir mirties bausmės panaikinimui pasaulyje turėtų būti tikslingesnės. „ES 
paramą gaunantys projektai turi įtakos“ – sako auditoriai. Tačiau per dažnai jie nėra 
pakankamai tikslingi ir jų apimtis yra ribota, kadangi finansavimas yra paskirstytas 
nedidelėmis dalimis. 

ES yra tvirtai įsipareigojusi siekti, kad būtų užkirstas kelias bet kokioms kankinimo ir kitokio 
žeidžiančio elgesio formoms ir kad jos būtų išnaikintos bei būtų panaikinta mirties bausmė visame 
pasaulyje. Sąjunga dirba pasitelkdama diplomatinius kanalus ir teikia dotacijas nevyriausybinėms 
organizacijoms pagal Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę (EDŽTRP). 2007–
2013 m. buvo skirta apie 180 EDŽTRP dotacijų, kurios iš viso sudarė daugiau nei 100 milijonų, 
skirtų kovai su kankinimu ir mirties bausmės panaikinimui. 

Auditoriai daugiausia nagrinėjo tai, kaip buvo skirtas finansavimas ir ar buvo pasiekta tvarių 
rezultatų. Jie patikrino 31 projektą, lankydamiesi Jungtinėje Karalystėje, Kongo Demokratinėje 
Respublikoje, Gruzijoje ir Pietų Afrikoje, bei atliko projektų Kinijoje ir JAV dokumentų peržiūrą. Jie 
nustatė, kad nors finansavimas paprastai buvo skiriamas tinkamai, Komisija nepakankamai 
atsižvelgė į žmogaus teisių prioritetus kiekvienoje šalyje. Projektai dažnai nebuvo gerai 
koordinuojami su kitais ES veiksmais, kaip antai parama vystymuisi ir politiniu dialogu. Projektai 
paprastai buvo įgyvendinami motyvuotų pilietinės visuomenės organizacijų, turinčių aukštą 
kompetenciją, tačiau jų atranka buvo nepakankamai griežta. 

„Nepaisant tarptautinės bendruomenės pastangų, kankinimai vis dar vykdomi, o 58 šalyse vis dar 
taikoma mirties bausmė – sako už ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys Klaus-Heiner Lehne. 
– ES finansavimas šioje srityje yra kuklus ir visame pasaulyje paskirstytas nedidelėmis dalimis, 
todėl turimos lėšos turi būti paskirstytos veiksmingai“. 

Ataskaitoje teigiama, kad nors projektai iš esmės buvo ekonomiškai veiksmingi ir tvarūs, poveikio 
vertinimui skirtos sistemos buvo pakankamai silpnos. Tiesioginę paramą aukoms teikiančių 
projektų poveikis buvo apčiuopiamas, tačiau apribotas palyginti mažose tikslinėse grupėse. 
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Projektams, kuriais siekiama teisėkūros ar politinių reformų, neigiamos įtakos turėjo netinkamas 
politinis kontekstas. Pavyzdžiui, vykdant vieną su mirties bausme susijusį projektą 17-oje šalių, 
pavyko padidinti visuomenės informuotumą, skatinti skaidrumą, gerinti tinklus ir koalicijas ir 
padidinti pilietinės visuomenės pajėgumą. Tačiau jis nebuvo toks sėkmingas, kai buvo siekiama 
svarbesnių projekto tikslų, pavyzdžiui, mirties bausmės panaikinimo ar bent jau egzekucijų 
moratoriumų paskelbimo. 

Remiamos nevyriausybinės organizacijos ir toliau išlieka labai priklausomos nuo finansinės 
paramos ir tik keliuose projektuose buvo įtraukta veikla, skirta padidinti jų autonomiškumą. 

Ataskaitoje auditoriai pateikia rekomendacijas, susijusias su tikslingu finansinių išteklių 
naudojimu, geresniu koordinavimu su kitomis ES iniciatyvomis, projektų pasiūlymų atranka ir 
gerinimu, veiksmingumo vertinimu ir paramos gavėjų autonomiškumu.  

Pastabos leidėjams: 

Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonė (EDŽTRP) teikia paramą demokratijos ir 
žmogaus teisių rėmimui ES nepriklausančiose valstybėse. 2007–2013 m. EDŽTRP iš viso skyrė 
1,1 milijardo eurų biudžetą. Didžioji EDŽTRP finansavimo dalis išmokama teikiant dotacijas, kurios 
yra skiriamos pilietinės visuomenės organizacijoms vykdyti projektus. EDŽTRP yra pagrindinė 
priemonė, skirta skatinti kankinimo prevenciją, kankinimo aukų reabilitaciją ir mirties bausmės 
panaikinimą. 

Audito Rūmų rekomendacijos trumpai: 

1. Tikslingiau paskirstyti kuklius išteklius; 
2. Gerinti koordinavimą su kitais ES veiksmais; 
3. Pagerinti projektų atranką; 
4. Geriau pasinaudoti galimybėmis pagerinti projektų pasiūlymus, kurių atžvilgiu vertintojai 

nustatė koncepcijos trūkumų; 
5. Toliau plėtoti veiksmingumo vertinimo sistemą; 
6. Daugiau dėmesio skirti paramos gavėjų organizacijų tvarumui. 

 


