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Razvojna pomoć EU-a Mjanmaru/Burmi: EU je imao 
vodeću ulogu i aktivno je odgovorio na stanje u toj zemlji, 
no bilo je nedostataka u provedbi, poručuju revizori 
EU je imao vodeću ulogu u podupiranju razvojnih prioriteta u Mjanmaru/Burmi i dodijelio je 
znatna financijska sredstva toj zemlji, stoji u novom izvješću Europskog revizorskog suda. 
Međutim, bilo je nedostataka u vezi s procjenom potreba koju je obavila Europska komisija i 
provedbom programa pomoći EU-a. 

Revizori su ispitali jesu li Europska služba za vanjsko djelovanje i Europska komisija uspješno podupirale 
utvrđene razvojne prioritete u Mjanmaru/Burmi. Toj je zemlji za razdoblje 2012. – 2020. EU ukupno 
dodijelio gotovo jednu milijardu eura. 

„Europska služba za vanjsko djelovanje i Komisija brzo su odgovorile na političke promjene u 
Mjanmaru/Burmi, no Sud je zaključio da je u cjelini razvojna potpora EU-a toj zemlji bila tek djelomično 
djelotvorna”, izjavio je Karel Pinxten, član Europskog revizorskog suda zadužen za ovo izvješće. 

Tijekom razdoblja obuhvaćenog revizijom (2012. – 2016.) u Mjanmaru/Burmi odvijala se složena politička i 
gospodarska tranzicija. Razvojne aktivnosti otežavali su čimbenici kao što su prirodne katastrofe, etnički 
sukobi i ograničeni kapaciteti lokalnih dionika i tijela. Tijekom 2016. i 2017. ponovno je došlo do izbijanja 
nasilja protiv muslimanske manjine Rohingya u saveznoj državi Rakhine, što je dovelo do humanitarne krize 
golemih razmjera. Opetovanim činovima nasilja u toj se regiji pojačavaju sukobi i otežavaju humanitarne i 
razvojne aktivnosti.  

Kad je riječ o procjeni potreba, revizori poručuju da Komisija nije u dovoljnoj mjeri procijenila prioritetna 
zemljopisna područja unutar te zemlje. Određivanjem prioriteta mogao se povećati učinak potpore EU-a. 
Povećanje državnih prihoda iz domaćih izvora nije uvršteno među prioritete iako je riječ o ključnom 
čimbeniku za razvoj Mjanmara/Burme. Zajednička izrada programa u kojoj su sudjelovali EU i pojedinačne 
države članice bila je pozitivan pomak. Međutim, koordinacija između glavnih uprava koje upravljaju 
razvojnom i humanitarnom pomoći u područjima pogođenima dugotrajnom krizom nije dobro 
funkcionirala.  

Odabrane mjere bile su usmjerene na razvojne prioritete zemlje, no bilo je kašnjenja, naglašavaju revizori. 
Provedbu programa koje financira EU u okviru uzajamnih fondova kojima upravlja UN obilježilo je sporo 
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iskorištavanje proračunskih sredstava za programske aktivnosti. Odredbe o kontroli troškova u ugovorima 
sklopljenima između EU-a i UN-a imale su slab učinak.  

Revizori navode da su projektima obuhvaćenima revizijom ostvareni neujednačeni rezultati. Planirana 
ostvarenja postignuta su tek u polovici projekata, a do takvog je stanja došlo uglavnom zbog kašnjenja u 
provedbi. Uočeni su nedostatci i u pogledu kvalitete projektnih pokazatelja i praćenja projekata. 

Revizori preporučuju Europskoj komisiji i Europskoj službi za vanjsko djelovanje da: 

• poboljšaju usmjerenost na područja potpore kako bi se povećao učinak pomoći 

• ojačaju koordinaciju između Glavne uprave za međunarodnu suradnju i razvoj i Glavne uprave za europsku civilnu zaštitu 
i europske operacije humanitarne pomoći 

• obrazlože i dokumentiraju dodjelu financijskih sredstava predmetnim sektorima i mjerama 

• poboljšaju isplativost mjera koje obuhvaćaju više donatora 

• poboljšaju praćenje informacija o ostvarenjima i ishodima 

• poboljšaju upravljanje projektima i zajamče veću vidljivost mjera EU-a 

• ponovno istraže mogućnost da se savezna država Rakhine uvrsti u područje primjene Zajedničkog fonda za mir. 

Napomene za urednike 

Nakon nekoliko desetljeća autoritarne vladavine u Mjanmaru/Burmi u tijeku je politička i gospodarska 
tranzicija pod vodstvom uglavnom civilne vlade koja je stupila na dužnost u ožujku 2011. Vlada je pokrenula 
niz reformi usmjerenih na promjenu političkog, demokratskog i društveno-gospodarskog stanja u zemlji.  

Tijekom razdoblja 2012. – 2016. BDP zemlje rastao je po prosječnoj godišnjoj stopi od 7,5 %. Zemlja ima 
mladu radnu snagu i bogata je prirodnim resursima kao što su plin, drvna sirovina, zlato i drago kamenje. 
Bilježi znatan porast izravnih ulaganja. 

Stanovništvo čine brojne etničke skupine, a i dalje postoje međuetničke i međuvjerske napetosti. Vlada je s 
nekim etničkim oružanim skupinama potpisala sporazum o prekidu vatre na nacionalnoj razini, no mirovni 
proces sporo napreduje. Etničke napetosti prevladavaju u saveznim državama s neburmanskim etničkim 
skupinama, posebno u pograničnim regijama saveznih država Shan, Kachin i Rakhine. Pripadnici 
muslimanske manjine Rohingya praktički su postali osobe bez državljanstva kad je stupio na snagu Zakon o 
burmanskom državljanstvu iz 1982.  

Kako bi se potaknuo proces reformi, EU je u travnju 2012. suspendirao sankcije nametnute vladi te je 
do 2013. ukinuo sve sankcije osim embarga na oružje. EU je također otvorio ured u Yangonu, koji je 
2013. godine postao punopravna delegacija EU-a. 

Zemlja je primila potporu od mnogih donatora. Tijekom razdoblja 2012. – 2016. ukupan iznos obveza iz svih 
izvora koje su preuzeli donatori prešao je 8 milijardi američkih dolara. 

Tematsko izvješće br. 4/2018 „Pomoć EU-a Mjanmaru/Burmi” dostupno je na internetskim stranicama 
Suda (eca.europa.eu) na 23 jezika EU-a. 

 

 


