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Namen tega sporočila za javnost je povzeti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče. 
 Celotno poročilo je na voljo na spletni strani www.eca.europa.eu. 
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Podpora EU po potresu na Haitiju leta 2010 je bila dobro 
zasnovana, vendar izvajanje ni bilo dovolj uspešno, 
pravijo revizorji EU 
Danes objavljeno poročilo Evropskega računskega sodišča razkriva, da je bila podpora EU za 
sanacijo po potresu na Haitiju leta 2010 na splošno dobro zasnovana, saj je obravnavala glavne 
potrebe države, vendar se programi niso izvajali dovolj uspešno, povezava pomoči, sanacije in 
razvoja pa je bila nezadostna. 

Hans Gustaf Wessberg, član Evropskega računskega sodišča, ki je pristojen za poročilo, je izjavil: 
„Evropska komisija in drugi donatorji so se pri prizadevanjih za podporo sanaciji in zagotavljanju hitre 
pomoči spoprijemali z zahtevnim izzivom, kako skupaj s šibkimi nacionalnimi organi upravljati pomoč, tako 
da bi spodbudili lastno odgovornost nacionalnih organov in prispevali k nastanku dobro delujoče vlade. 
Komisija je z drugimi velikimi donatorji opredelila in obravnavala prednostne sanacijske potrebe ter sprejela 
trdno strategijo sodelovanja in ustrezno delitev dela. Poleg tega je še naprej podpirala dolgoročni socialno-
ekonomski razvoj države. Kljub temu bi lahko in bi morala zagotoviti, da se podpora EU na tem področju 
izvaja bolj uspešno.“ 

Revizorji EU so ugotovili, da je 10 preučenih programov od 13 doseglo načrtovane izložke, ali pa je bilo 
verjetno, da jih bodo dosegli, čeprav so skoraj pri vseh nastale zamude. Trije programi, vključno s 
programom splošne proračunske podpore 10. Evropskega razvojnega sklada, so dosegli omejen napredek. 
Čeprav se je Komisija dobro zavedala težavnosti razmer, ni dovolj obvladovala nekaterih velikih tveganj za 
izvajanje in doseganje ciljev programov. Spremljanje programov je temeljilo na ustreznem okviru, vendar 
Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje nista pravočasno ukrepali, da bi povečali vire delegacije 
EU na Haitiju. Ta tudi ni imela dovolj zmogljivosti za obiske na kraju samem, ki bi bili v hitro se 
spreminjajočih razmerah še posebno koristni. 

Haiti je ena od najbolj nestabilnih držav na svetu, potres, ki je 12. januarja 2010 prizadel državo, pa je 
razmere še bistveno poslabšal. Marca 2010 je 55 donatorjev obljubilo 5,37 milijarde USD za sanacijo in 
razvoj za obdobje 2010–2012 in še dodatne 2,96 milijarde za leto 2013 in naprej. EU je bila ena glavnih 
donatoric, saj se je zavezala, da bo prispevala skupaj 1,23 milijarde EUR. 

http://www.eca.europa.eu/�
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Opombe za urednike: 

Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja posebna poročila, v katerih so predstavljene ugotovitve izbranih 
revizij posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem v EU. 

V tem posebnem poročilu št. 13/2014 z naslovom „Podpora EU za sanacijo po potresu na Haitiju“ je preučeno, 
ali je bila podpora EU za sanacijo na Haitiju po potresu dobro zasnovana in izvedena ter ali je Komisija ustrezno 
povezala zagotavljanje nujne pomoči s prizadevanji za sanacijo in razvojno pomočjo. 

Še preden si je Haiti opomogel od viharjev leta 2008, je glavno mesto in njegovo okolico 12. januarja 2010 
prizadel potres z močjo 7,0 stopnje po Richterjevi lestvici, ki je terjal ogromno žrtev in povzročil hudo škodo. V 
glavnem mestu Port-au-Prince je življenje izgubilo okoli 230 000 ljudi, približno 300 000 je bilo ranjenih, brez 
strehe nad glavo pa je ostalo približno 1,3 milijona ljudi. Več kot 500 000 jih je zapustilo prizadeto območje in 
poiskalo zatočišče drugje v državi. Slabe sanitarne razmere, ki so se po potresu še močno poslabšale, so 
pripomogle k izbruhu epidemije kolere. Glavne sanacijske potrebe so bile na področjih nastanitve in sanacije 
mestnih območij, vode, sanitarne oskrbe in higiene, zdravstva, prehranske preskrbljenosti in izobraževanja. Kljub 
znatni finančni pomoči in mednarodnim prizadevanjem je po ocenah na koncu leta 2013 v šotorskih naseljih še 
vedno živelo 210 000 ljudi. 

Revizorji EU so ugotovili, da kljub nekaterim prizadevanjem Komisije nujna pomoč, sanacija in razvoj niso bili 
dovolj povezani. Komisija je prožno uporabljala različne instrumente, ki so se medsebojno dopolnjevali, in 
zasnovala posamezne programe sanacije za zagotavljanje povezanosti nujne pomoči, sanacije in razvoja. Vseeno 
pa Generalni direktorat za humanitarno pomoč in civilno zaščito in EuropeAid za državo nista imela jasne skupne 
strategije, s katero bi čim bolj izboljšala sinergijo in gladek prehod med njunimi dejavnostmi. Šibka nacionalna 
uprava in premajhna zavezanost vlade reformam sta bili veliki oviri za uspešnost sanacije in ustvarjanje razmer za 
trajnostni razvoj. 

Revizorji EU izrekajo naslednja priporočila za izboljšanje uspešnosti delovanja Komisije v razmerah po nesreči ali 
nestabilnih razmerah:  

• Komisija naj na začetku programov in, če je ustrezno, med njihovim izvajanjem ocenjuje verjetnost in 
potencialni učinek glavnih tveganj za doseganje ciljev programa ter sprejme ukrepe za preprečitev ali 
ublažitev teh tveganj; 

• EuropeAid in Generalni direktorat za humanitarno pomoč in civilno zaščito naj sprejmeta skupno 
strategijo za povezovanje pomoči, sanacije in razvoja, da zagotovita uspešno sinergijo svojih dejavnosti. 

• Komisija naj pri zagotavljanju proračunske podpore usklajeno z drugimi donatorji: 

a) zagotovi ustrezno podporo za gradnjo zmogljivosti in se osredotoči na ključne funkcije upravljanja 
javnih financ, vključno z odgovornostjo in protikorupcijskimi mehanizmi; 

b) podpira pravočasno pripravo ustreznega programa reforme upravljanja javnih financ; 

c) če je ustrezno, določi kratkoročnejše ukrepe za zaščito sredstev EU pred potrato, odtekanjem in 
neučinkovitostjo. 

• Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje naj za naravne nesreče ali druge podobne dogodke, 
zlasti če vplivajo na delovanje delegacije EU, razvijeta postopke za neprekinjenost poslovanja, vključno s 
prerazporeditvijo osebja za krizne razmere. 




