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Az uniós számvevők szerint célirányosabban kellene 
felhasználni a kínzás felszámolását és a halálbüntetés 
eltörlését szolgáló uniós forrásokat 
Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint a kínzás felszámolását és a halálbüntetés 
eltörlését célzó projektekre világszerte elköltött uniós forrásokat jobban kellene 
célirányosítani. Az uniós támogatásban részesülő projektek a számvevők szerint 
hatásosak, de sok esetben nem elég célirányosak és a források elaprózottsága miatt 
korlátozott hatókörűek. 

Az Unió szilárdan elkötelezte magát a kínzás és a bántalmazás minden fajtájának megelőzése és 
felszámolása, illetve a halálbüntetés világméretű eltörése mellett. Az Unió diplomáciai 
csatornákon fejti ki tevékenységét, valamint a demokrácia és az emberi jogok európai eszközén 
(EIDHR) keresztül támogatást nyújt civil szervezeteknek. 2007 és 2013 között mintegy 100 millió 
euró összértékben 180 EIDHR-támogatás irányult a kínzás felszámolására és a halálbüntetés 
megszüntetésére. 

A számvevőszéki ellenőrzés középpontjában a források elosztásának és az eredmények 
fenntarthatóságának kérdése állt. A számvevők 31 projektet vizsgáltak meg, ennek keretében az 
Egyesült Királyságban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Grúziában és Dél-Afrikában tettek 
látogatást, valamint kínai és egyesült államokbeli projektek dokumentációját tekintették át. 
Megállapításuk szerint a finanszírozás allokációja általánosságban megfelelő volt, de a Bizottság 
nem vette megfelelően figyelembe valamennyi ország esetén az emberi jogokkal kapcsolatos 
prioritásokat. A projekteket gyakran nem koordinálták megfelelően más uniós fellépésekkel, mint 
pl. a fejlesztési támogatások és politikai párbeszéd. A projekteket általában jó szakértelemmel 
rendelkező, megfelelően motivált szervezetek hajtották végre, de azok kiválasztása során nem 
jártak el kellő szigorral. 

„A nemzetközi közösség erőfeszítései ellenére továbbra is folynak kínzások, és 58 országban még 
mindig alkalmazzák a halálbüntetést”, nyilatkozta Klaus-Heiner Lehne, a jelentésért felelős 
számvevőszéki tag. „Az ezen a területen folyósított uniós finanszírozás szerény mértékű és 
földrajzilag elaprózott, ezért annál fontosabb a rendelkezésre álló pénzeszközök eredményes 
elköltése.” 
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Bár a jelentés szerint a projektek általánosságban költséghatékonyak és fenntarthatóak voltak, a 
hatásaikat mérő rendszerek nem voltak kielégítőek. Az áldozatoknak közvetlen segítséget nyújtó 
projektek hatása kézzelfogható, de csak viszonylag szűk célcsoportokat ér el. A törvényhozási 
vagy politikai reformokat célzó projekteket a kedvezőtlen politikai helyzet akadályozta. Például 
egy 17 országban működő halálbüntetés-ellenes projekt sikeresen keltette fel a közfigyelmet, 
mozdította elő az átláthatóságot, erősítette a hálózatokat és szövetségeket, illetve bővítette a 
civil társadalom kapacitását, az olyan alapvetőbb projektcélkitűzéseket illetően viszont, mint a 
halálbüntetés eltörlése vagy az annak végrehajtására vonatkozó moratórium, a projekt már nem 
volt annyira sikeres. 

A támogatásban részesült civil szervezetek továbbra is nagymértékben függenek a pénzügyi 
támogatástól, és csak néhány projekt egyes tevékenységei irányultak a civil szervezetek 
önfenntartó képességének növelésére. 

Jelentésükben a számvevők a következőkre irányuló ajánlásokat tettek: a pénzügyi források célba 
juttatása, a más uniós erőfeszítésekkel történő jobb koordináció, a projektpályázatok kiválasztása 
és javítása, a teljesítménymérés, valamint a kedvezményezett szervezetek önfenntartó 
képessége. 

A szerkesztők figyelmébe: 

A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze (EIDHR) a demokrácia és az emberi jogok 
előmozdítását támogatja az Unión kívüli országokban. A 2007–2013-as időszakra vonatkozóan az 
EIDHR összesen 1,1 milliárd eurós költségvetésben részesült. Az EIDHR keretében nyújtott 
finanszírozás java részét vissza nem térítendő támogatás formájában civil szervezetek kapják 
projekt-végrehajtási célokra. Az EIDHR a kínzás megelőzése, a kínzás áldozatainak rehabilitációja 
és a halálbüntetés eltörlése előmozdításának fő eszköze. 

A Számvevőszék ajánlásainak áttekintése: 

1. Javítani kell a korlátozott források célba juttatását. 
2. Javítani kell a más uniós fellépésekkel való koordinációt. 
3. Javítani kell a projektkiválasztást. 
4. Jobban ki kell használni a projektjavaslatok javítására adódó lehetőségeket az olyan 

esetekben, ahol az értékelők tervezési hiányosságot tártak fel. 
5. Tovább kell fejleszteni a teljesítménymérési keretrendszert. 
6. Jobban oda kell figyelni a kedvezményezett szervezetek fenntarthatóságára. 

 


