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Премахване на изтезанията и смъртното наказание — 
одиторите считат, че средствата на ЕС трябва да бъдат 
насочвани по-прецизно 
Средствата на ЕС за проекти, насочени към премахването на изтезанията и 
смъртното наказание в целия свят, следва да бъдат по-добре насочвани, твърди 
новият доклад на Европейската сметна палата. Според одиторите проектите с 
финансиране от ЕС оказват въздействие. Много често обаче те не са добре 
насочени и имат ограничен обхват поради разпределянето на финансирането на 
твърде малки части. 

ЕС е категорично ангажиран с предотвратяването и премахването на всички форми на 
изтезания и други случаи на малтретиране, както и с премахването на смъртното наказание 
навсякъде по света. Европейският съюз работи чрез дипломатически канали и предоставя 
безвъзмездна финансова помощ на НПО чрез Европейския инструмент за демокрация и 
права на човека (ЕИДПЧ). През периода 2007—2013 г. ЕИДПЧ е предоставил безвъзмездна 
финансова помощ по 180 споразумения, насочени към борбата срещу изтезанията и 
премахването на смъртното наказание, в размер на над 100 млн. евро.  

Одиторите провериха как са били разпределени финансовите средства и дали са постигнати 
устойчиви резултати. Те разгледаха 31 проекта, проведоха работни посещения в 
Обединеното кралство, Демократична република Конго, Грузия и Южна Африка и 
извършиха документни проверки на проекти в Китай и Съединените щати. Те констатираха, 
че в повечето случаи финансирането е било добре разпределено, но Комисията не е 
обърнала достатъчно внимание на приоритетите за правата на човека във всяка страна. 
Често липсва добра координация на проектите с други действия на ЕС, като например 
подкрепата за развитие и политическия диалог. Обикновено проектите са били изпълнявани 
от мотивирани организации с добър опит, но те не са извършвали добър подбор на 
проектите.  

„Въпреки усилията на международната общност, изтезанията продължават да 
съществуват, а в 58 държави се прилага смъртното наказание“, заявява г-н Klaus-Heiner 
Lehne, членът на Сметната палата, отговарящ за този доклад. „Финансирането на ЕС в тази 
област е в скромни размери и е разпределено на малки части на различни места по света, 
затова наличните средства трябва да бъдат ефикасно използвани“.  
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Въпреки че повечето проекти са икономически ефективни, а резултатите им — устойчиви, 
системите за измерване на въздействието са сравнително слаби, твърди се в доклада. 
Проектите, при които се предоставя пряка помощ на жертвите, имат осезаемо въздействие, 
но са ограничени до сравнително малки целеви групи. Проектите, целящи предизвикване на 
законодателни реформи или изменение на политиките, са били възпрепятствани от 
неблагоприятни политически условия. Например един проект, ориентиран към въпросите 
на смъртното наказание в 17 страни, е довел до успешното повишаване на обществената 
осведоменост, засилване на прозрачността, подобряване на мрежите и коалициите, както и 
увеличаване на капацитета на гражданското общество. Резултати не са толкова успешни 
обаче по отношение на по-съществените цели на проекта като премахването на смъртното 
наказание или най-малкото въвеждането на мораториум върху екзекуциите. 

Подкрепата от НПО продължава да зависи в голяма степен от финансовото подпомагане, 
като само няколко проекта включват дейности, които ги правят по-независими и устойчиви. 

В своя доклад одиторите отправят редица препоръки, отнасящи се до насочването на 
финансовите ресурси, по-добрата координация с другите действия на ЕС, подбора и 
подобряването на проектните предложения, измерването на резултатите от изпълнението и 
устойчивостта на организациите бенефициенти.  

Бележки към издателите: 

Европейският инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) предоставя помощ за 
насърчаване на демокрацията и човешките права в страните извън ЕС. За периода 2007—
2013 г. на ЕИДПЧ е отпуснат бюджет в размер общо на 1,1 млрд. евро. По-голямата част от 
финансирането по ЕИДПЧ се разпределя под формата на безвъзмездна финансова помощ 
за организации на гражданското общество за изпълнението на проекти. ЕИДПЧ е основният 
инструмент за насърчаване на действия срещу прилагането на изтезания, рехабилитация на 
жертвите на изтезания и премахване на смъртното наказание. 

Препоръките на ЕСП в резюме: 

1. По-добро насочване на ограничените ресурси; 
2. Подобряване на координацията с други действия на ЕС; 
3. По-добър подбор на проектите; 
4. По-добро използване на възможностите за подобряване на проектните 

предложения в случаите, когато оценителите установят слабости в концептуалния 
модел на проектите; 

5. По-нататъшно развитие на рамката за измерване на резултатите; 
6. По-голям акцент върху подобряване на устойчивостта на организациите 

бенефициенти. 

 


