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ES attīstības palīdzība Mjanmai/Birmai: ES uzņēmās 
vadošo lomu un aktīvi reaģēja, taču īstenošanā bija 
nepilnības, atzīst ES revidenti 
ES uzņēmās vadošo lomu, atbalstot attīstības prioritātes Mjanmā/Birmā, un valstij piešķīra 
ievērojamu finansējumu, secināts jaunākajā Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā. Tomēr bija 
trūkumi Eiropas Komisijas veiktajā vajadzību novērtēšanā un ES palīdzības īstenošanā. 

Revīzijā pārbaudīja, vai Eiropas Ārējās darbības dienests un Eiropas Komisija atbalstīja skaidri noteiktas 
attīstības prioritātes Mjanmā/Birmā. 2012.–2020. gadam ES valstij ir piešķīrusi gandrīz miljardu EUR. 

“Eiropas Ārējās darbības dienests un Komisija ātri reaģēja uz politiskajām pārmaiņām Mjanmā/Birmā, 
tomēr mēs secinām, ka kopumā ES attīstības atbalsts valstij bija tikai daļēji efektīvs,” sacīja par šo ziņojumu 
atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Karel Pinxten. 

Revidētajā periodā (2012.–2016. g.) Mjanma/Birma atradās grūtas politiskās un ekonomiskās pārejas 
procesā. Attīstības centienus kavēja tādi faktori kā dabas katastrofas, etniskie konflikti un vietējo dalībnieku 
un iestāžu ierobežotās spējas. 2016. un 2017. gadā pret rohingu musulmaņu minoritāti, kas dzīvo 
Rakhainas pavalstī, tika vērsti jauni vardarbības uzliesmojumi, un tas izraisīja milzu apmēru humanitāro 
krīzi. Atkārtotā vardarbība šajā reģionā saasina konfliktu un kavē humānās palīdzības un attīstības 
centienus reģionā.  

Revidenti norāda, ka saistībā ar vajadzību novērtēšanu Komisija nebija pietiekami ņēmusi vērā ģeogrāfiskās 
prioritātes valstī. Šāda prioritāšu noteikšana būtu varējusi palielināt ES atbalsta ietekmi. Prioritātēs 
nefigurēja valsts iekšzemes ieņēmumu veidošana, lai gan tas ir valsts attīstībai ārkārtīgi svarīgs faktors. 
ES un atsevišķu dalībvalstu kopīgā plānošana bija pozitīvs solis. Tomēr koordinācija starp 
ģenerāldirektorātiem, kas pārvalda attīstību un humāno palīdzību teritorijās, kurās ieilgusi krīze, nebija 
laba.  

Revidenti piezīmē, ka atlasītās darbības tika vērstas uz valsts attīstības prioritātēm, bet bija kavējumi. 
ES finansēto un ANO pārvaldīto trasta fondu programmu īstenošanu ietekmēja programmu darbību 
budžeta līdzekļu lēna apguve. ES un ANO līgumos paredzēto izmaksu kontroles noteikumu ietekme bija 
maza.  

Revidenti konstatē, ka revidēto projektu rezultāti bija atšķirīgi. Plānotos tiešos rezultātus sasniedza tikai 
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puse projektu, galvenokārt īstenošanas kavējumu dēļ. Nepilnības tika konstatētas arī saistībā ar projektu 
rādītāju kvalitāti un projektu uzraudzību. 

Revidenti formulē Eiropas Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam turpmāk izklāstītos ieteikumus: 

• mērķtiecīgāk jāvirza atbalsts, lai palielinātu palīdzības ietekmi; 

• jāstiprina Starptautiskās sadarbības un attīstības ģenerāldirektorāta un Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības 
operāciju ģenerāldirektorāta koordinācija; 

• jāpamato un jādokumentē finansējuma piešķiršana nozarēm un darbībām; 

• jāpalielina vairāku līdzekļu devēju finansētu darbību izmaksu lietderība; 

• jāpastiprina tās informācijas uzraudzība, kas attiecas uz tiešajiem rezultātiem un iznākumu; 

• jāuzlabo projektu pārvaldība un jānodrošina ES darbību labāka pamanāmība; 

• atkārtoti jāizskata iespēja Rakhainas pavalsti iekļaut Apvienotā miera fonda kompetences jomā. 

Piezīmes izdevējiem 

Pēc vairākām desmitgadēm, kas pavadītas autoritārā režīmā, Mjanma/Birma tagad atrodas politiskās un 
ekonomiskās pārejas procesā, ko vada 2011. gada martā izveidotā pārsvarā civilā valdība. Tā ir uzsākusi 
virkni reformu, kuru mērķis ir mainīt valsts politisko, demokrātisko un sociālekonomisko situāciju.  

No 2012. gada līdz 2016. gadam valsts IKP pieauga par vidēji 7,5 % gadā. Darbaspēks ir jauns, un valsts ir 
bagāta ar dabas resursiem, tādiem kā gāze, kokmateriāli, zelts un dārgakmeņi. Valstī būtiski pieaug tiešo 
ieguldījumu apjoms. 

Valstī dzīvo daudz etnisko grupu, un starp etniskajām un reliģiskajām grupām valda saspīlējums. Ar dažām 
etnisko grupu armijām valdība ir noslēgusi valsts mēroga pamiera nolīgumu, taču miera process virzās uz 
priekšu lēni. Etnisks saspīlējums valda pavalstīs, kur dzīvo etniskās grupas, kas nav etniskie birmieši, it īpaši 
Šanas, Kačinas un Rakhainas pavalstu pierobežas reģionos. Rohingu musulmaņu minoritāte, kas dzīvo 
Rakhainas pavalstī, tika faktiski padarīta par bezvalstniekiem, kad 1982. gadā stājās spēkā Birmas pilsonības 
likums.  

Lai veicinātu reformu procesu, Eiropas Savienība 2012. gada aprīlī apturēja valdībai piemērotās sankcijas un 
līdz 2013. gadam atcēla visus embargo, izņemot ieroču embargo. Tāpat Eiropas Savienība Jangonā atvēra 
biroju, kas 2013. gadā kļuva par pilntiesīgu ES delegāciju. 

Valsts ir saņēmusi atbalstu no daudziem līdzekļu devējiem. Laikposmā no 2012. gada līdz 2016. gadam 
līdzekļu devēju kopējās saistības no visiem avotiem pārsniedza 8 miljardus USD. 

Īpašais ziņojums Nr. 4/2018 “ES palīdzība Mjanmai/Birmai” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē eca.europa.eu 
ES 23 valodās. 

 

 


