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Walka przeciw torturom i karze śmierci – zdaniem 
kontrolerów UE środki unijne muszą zostać lepiej 
ukierunkowane 
W swoim najnowszym sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdza, że 
środki wydatkowane na realizację projektów mających na celu wyeliminowanie tortur 
i kary śmierci na całym świecie powinny zostać lepiej ukierunkowane. Kontrolerzy 
potwierdzają, że projekty realizowane przy wsparciu UE wywierają wpływ na sytuację 
w tym obszarze. Zbyt często jednak, ze względu na nadmierne rozproszenie 
finansowania, projekty te nie są właściwie ukierunkowane i mają ograniczony zakres. 

UE jest silnie zaangażowana w zapobieganie wszelkiego rodzaju torturom i okrutnemu 
traktowaniu oraz w ich eliminowanie, a także w zniesienie kary śmierci na całym świecie. Unia 
podejmuje działania drogą dyplomatyczną i udziela dotacji organizacjom pozarządowym za 
pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka 
(EIDHR). W latach 2007-2013 ze środków EIDHR przyznano około 180 dotacji w łącznej kwocie 
ponad 100 mln euro na rzecz walki przeciwko torturom i zniesienia kary śmierci.  

Kontrolerzy skoncentrowali się na sposobach przydziału środków finansowych oraz na trwałości 
osiągniętych rezultatów. Zbadali oni 31 projektów, przeprowadzając w tym celu wizyty kontrolne 
w Wielkiej Brytanii, Demokratycznej Republice Konga, Gruzji i Republice Południowej Afryki, 
a także dokonując przeglądów dokumentacji projektów zrealizowanych w Chinach i Stanach 
Zjednoczonych. Kontrolerzy stwierdzili, że środki finansowe zostały wprawdzie odpowiednio 
przydzielone, Komisja nie uwzględniła jednak należycie priorytetów w dziedzinie praw człowieka 
w odniesieniu do każdego kraju. Projekty często nie były dobrze skoordynowane z innymi 
działaniami UE, takimi jak wsparcie na rzecz rozwoju i dialog polityczny. Projekty były na ogół 
realizowane przez zmotywowane organizacje dysponujące odpowiednią wiedzą specjalistyczną, 
lecz procedura ich wyboru była mało rygorystyczna.  

– Pomimo wysiłków podejmowanych przez społeczność międzynarodową wciąż zdarzają się 
przypadki tortur, a w 58 krajach stosuje się karę śmierci – stwierdził Klaus-Heiner Lehne, członek 
Trybunału odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Ponieważ UE przeznacza na finansowanie 
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w tym obszarze jedynie skromne zasoby, które są nadmiernie rozproszone po całym świecie, 
dostępne środki muszą być wydatkowane skutecznie.  

W sprawozdaniu odnotowano, że zasadniczo projekty cechowała wprawdzie racjonalność pod 
względem kosztów i trwałość rezultatów, systemy oceny ich oddziaływania były jednak 
niewystarczające. Projekty zapewniające bezpośrednie wsparcie ofiarom miały wymierne 
oddziaływanie, obejmowały jednak tylko stosunkowo niewielkie grupy docelowe. Wpływ 
projektów w zakresie reform legislacyjnych lub politycznych był z kolei ograniczony z uwagi na 
niekorzystne uwarunkowania polityczne. Przykładowo w ramach projektu dotyczącego kary 
śmierci, realizowanego w 17 krajach, udało się podnieść poziom świadomości społecznej, 
zwiększyć przejrzystość, wzmocnić sieci współpracy i koalicje oraz poprawić zdolności 
społeczeństwa obywatelskiego. Nie osiągnięto jednak tak pozytywnych rezultatów, jeżeli chodzi 
o bardziej wymierne cele projektu, takie jak zniesienie kary śmierci czy choćby wprowadzenie 
moratoriów na egzekucje. 

Organizacje pozarządowe objęte wsparciem pozostają w dużej mierze zależne od pomocy 
finansowej. Jedynie kilka projektów obejmowało działania mające na celu poprawę ich 
samowystarczalności. 

Kontrolerzy Trybunału sformułowali w sprawozdaniu szereg zaleceń dotyczących ukierunkowania 
zasobów finansowych, lepszej koordynacji z innymi działaniami UE, wyboru i poprawy wniosków 
projektowych, oceny wyników oraz samowystarczalności organizacji będących beneficjentami.  

Informacje dla redaktorów 

Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR) zapewnia 
wsparcie na rzecz propagowania demokracji i praw człowieka w państwach spoza UE. Łączny 
budżet przydzielony na potrzeby tego instrumentu wynosi 1,1 mld euro na lata 2007–2013. 
Większość środków w ramach instrumentu EIDHR wypłaca się w formie dotacji przyznawanych 
organizacjom społeczeństwa obywatelskiego na realizację projektów. EIDHR jest głównym 
instrumentem wspomagającym zapobieganie torturom, rehabilitację ofiar tortur i zniesienie kary 
śmierci. 

Zalecenia Trybunału w skrócie: 

1. lepsze ukierunkowanie skromnych środków; 
2. poprawa koordynacji z innymi działaniami UE; 
3. wprowadzenie usprawnień w wyborze projektów; 
4. lepsze wykorzystanie możliwości w zakresie poprawy wniosków projektowych 

w przypadkach, gdy oceniający stwierdzili niedociągnięcia; 
5. dopracowanie ram oceny wyników; 
6. położenie większego nacisku na poprawę samowystarczalności organizacji będących 

beneficjentami. 

 


