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Potrivit auditorului extern al UE, fondurile UE destinate 
eliminării actelor de tortură și abolirii pedepsei cu 
moartea „trebuie să fie mai bine direcționate” 
Într-un nou raport al Curții de Conturi Europene se arată că fondurile UE utilizate 
pentru acțiuni vizând eliminarea torturii și abolirea pedepsei cu moartea în întreaga 
lume trebuie să fie mai bine direcționate. Curtea confirmă impactul pozitiv al 
proiectelor care beneficiază de sprijinul UE, însă, de prea multe ori, aceste proiecte nu 
sunt bine orientate și acoperă o sferă limitată, din cauza utilizării într-un mod 
fragmentar și într-o măsură redusă a fondurilor disponibile. 

Uniunea Europeană (UE) este profund angajată în prevenirea și eliminarea tuturor formelor de 
tortură și de maltratare, precum și în abolirea pedepsei cu moartea pe plan mondial. În acest 
scop, UE utilizează diverse canale diplomatice și acordă granturi ONG-urilor în domeniu prin 
intermediul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO). Pe 
parcursul perioadei 2007-2013, au fost atribuite în jur de 180 de granturi prin IEDDO, cu o valoare 
totală de peste 100 de milioane de euro, pentru proiecte legate de lupta împotriva torturii și de 
abolirea pedepsei cu moartea. 

Auditul Curții a urmărit să evalueze dacă fondurile au fost bine alocate și dacă rezultatele 
obținute erau sustenabile. S-au examinat 31 de proiecte și s-au efectuat vizite la fața locului în 
Regatul Unit, în Republica Democratică Congo, în Georgia și în Africa de Sud, precum și verificări 
documentare ale unor proiecte care privesc China și Statele Unite. S-a constatat că, deși fondurile 
au fost, în general, alocate într-o manieră corespunzătoare, Comisia nu a ținut cont în mod 
suficient de prioritățile în domeniul drepturilor omului pentru fiecare țară parteneră. Adesea, 
proiectele nu erau coordonate în mod corespunzător cu alte acțiuni ale UE, cum ar fi sprijinul 
pentru dezvoltare și dialogul politic cu țara parteneră. Proiectele au fost, în general, 
implementate de către organizații motivate, care dispuneau de o expertiză adecvată, însă selecția 
proiectelor nu era suficient de riguroasă. 
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Potrivit domnului Klaus-Heiner Lehne, membrul Curții responsabil de acest raport, „în pofida 
eforturilor depuse de comunitatea internațională pentru a eradica tortura, aceasta continuă să 
existe, iar în ceea ce privește pedeapsa cu moartea, 58 de țări o aplică încă”. Domnul Lehne mai 
arată că, „având în vedere că fondurile acordate de UE în acest domeniu sunt deja modeste și 
sunt utilizate fragmentar și într-o măsură redusă în întreaga lume, resursele financiare disponibile 
trebuie cheltuite în mod eficace”. 

Potrivit raportului Curții, deși proiectele prezintă, în general, un raport cost-eficacitate adecvat și 
rezultatele obținute sunt sustenabile, sistemele utilizate pentru măsurarea impactului sunt mai 
curând slabe. Atunci când proiectele furnizează în mod direct asistență victimelor, impactul este 
tangibil, deși limitat la grupuri-țintă relativ mici. Proiectele care vizau reforme legislative sau 
politice au fost afectate de contexte politice nefavorabile. De exemplu, un proiect care aborda 
problema pedepsei cu moartea în 17 țări a reușit să sporească gradul de sensibilizare a 
populației, să promoveze transparența, să intensifice rețelele și coalițiile și să consolideze 
capacitatea societății civile. Proiectul nu a fost însă la fel de fructuos în îndeplinirea obiectivelor 
sale mai importante, și anume abolirea pedepsei cu moartea sau cel puțin introducerea de 
moratorii privind execuțiile. 

Organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) care au fost sprijinite rămân foarte dependente de 
sprijinul financiar și doar câteva dintre proiectele examinate au inclus activități menite să 
sporească gradul de autonomie financiară a organizațiilor respective. 

În raportul său, Curtea de Conturi Europeană formulează o serie de recomandări, care privesc 
direcționarea resurselor financiare, coordonarea mai bună cu alte acțiuni ale UE în materie, 
selecția și îmbunătățirea propunerilor de proiecte, măsurarea performanței și sustenabilitatea 
organizațiilor beneficiare. 

Note către editori 

Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO) furnizează sprijin pentru 
promovarea democrației și a drepturilor omului în țările terțe. Bugetul total alocat instrumentului 
IEDDO pentru perioada 2007-2013 se ridică la 1,1 miliarde de euro. Cea mai mare parte a 
fondurilor aferente IEDDO sunt vărsate sub formă de granturi care sunt atribuite organizațiilor 
societății civile în scopul implementării proiectelor. IEDDO este principalul instrument prin care 
se promovează prevenirea actelor de tortură, reabilitarea victimelor unor astfel de acte și 
abolirea pedepsei cu moartea. 

Recomandările Curții de Conturi Europene pe scurt: 

1. Direcționarea mai adecvată a resurselor modeste; 
2. Îmbunătățirea coordonării cu alte acțiuni ale UE; 
3. Îmbunătățirea selecției proiectelor; 
4. O mai bună valorificare a posibilităților de îmbunătățire a propunerilor de proiecte atunci 

când evaluatorii au identificat deficiențe la nivelul concepției lor; 
5. Dezvoltarea în continuare a cadrului de măsurare a performanței; 
6. Un accent mai mare pe îmbunătățirea sustenabilității organizațiilor beneficiare. 

 


