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Rozvojová pomoc EU určená Myanmaru/Barmě: podle 
auditorů hrála EU vedoucí roli a aktivně reagovala, byly 
zde však nedostatky v provádění 
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora hrála EU vedoucí roli v podpoře rozvojových 
priorit Myanmaru/Barmy a přidělila této zemi významné finanční prostředky. V posouzení 
potřeb Evropskou komisí i v realizaci pomoci EU však byly nedostatky. 

Auditoři zkoumali, zda Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) a Evropská komise v Myanmaru/Barmě 
podporovaly dobře definované rozvojové priority. Na období 2012–2020 přidělila EU zemi celkem téměř 
miliardu eur. 

„Evropská služba pro vnější činnost a Komise reagovaly rychle na politické změny v Myanmaru/Burmě, ale 
obecně jsme dospěli k názoru, že rozvojová podpora EU této zemi byla pouze částečně účinná,“ řekl Karel 
Pinxten, člen Účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. 

V kontrolovaném období (2012–2016) se Myanmar/Barma potýkal s obtížným politickým a hospodářským 
přechodem. Úsilí o rozvoj dále komplikovaly faktory jako přírodní katastrofy, etnické konflikty a omezená 
kapacita místních aktérů a orgánů. V letech 2016 a 2017 znovu došlo k výbuchům násilí proti muslimské 
menšině Rohingyů v Arakanském státě, které vedly k humanitární krizi masivních rozměrů. Opakování 
násilností v regionu konflikt zhoršuje a brání humanitárnímu a rozvojovému úsilí v tomto regionu.  

Podle auditorů Komise dostatečně nevyhodnotila geografické priority v rámci země. Takovéto stanovení 
priorit mohlo dopad podpory EU zvýšit. Mobilizace domácích příjmů státního sektoru nebyla při 
stanovování priorit vzata v úvahu, přestože jde o klíčový faktor rozvoje země. Společné plánování EU a 
jednotlivých členských států bylo pozitivním krokem. Koordinace generálních ředitelství, která řídí 
rozvojovou a humanitární pomoc v oblasti vleklých krizí, však nefungovala dobře.  

Podle auditorů vybraná opatření řešila rozvojové priority země, docházelo ale ke zpožděním. Provádění 
programů svěřenských fondů spravovaných OSN a financovaných EU ovlivnilo pomalé čerpání rozpočtu na 
programové činnosti. Ustanovení o kontrole nákladů ve smlouvách mezi EU a OSN měla malý dopad.  

Podle auditorů se výsledky, jichž projekty dosáhly, různily. Plánované efekty měla pouze polovina, 
především kvůli zpožděním při realizaci. Nedostatky byly zjištěny i v kvalitě projektových ukazatelů a 
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u monitorování projektů. 

Auditoři Evropské komisi a Evropské službě pro vnější činnost doporučují: 

• lépe zacílit oblasti podpory, a zlepšit tak dopad pomoci; 

• posílit koordinaci Generálního ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj a Generálního ředitelství pro evropskou 
civilní ochranu a operace humanitární pomoci; 

• odůvodňovat a dokumentovat rozdělení zdrojů na sektory a opatření. 

• posílit nákladovou efektivnost opatření sdružujících více dárců; 

• posílit monitorování informací o výstupech a důsledcích; 

• zlepšit projektové řízení a zajistit opatřením EU větší viditelnost; 

• znovu prozkoumat možnost zařadit Arakanský stát do sféry kompetence Společného mírového fondu. 

Poznámky pro redaktory 

Po několika dekádách autoritářské vlády probíhá v Myanmaru/Barmě od března 2011 politický a 
hospodářských přechod na převážně civilní správu. Nová vláda zahájila řadu reforem, jejichž cílem bylo 
změnit politickou, demokratickou a společensko-ekonomickou situaci v zemi.  

V období 2012–2016 rostl HDP země průměrně o 7,5 % ročně. Pracovní síla je mladá a země je bohatá na 
přírodní zdroje, jako je plyn, dřevo, zlato a drahé kameny. Země se těší výraznému nárůstu přímých 
investic. 

Obyvatelstvo je složeno z různých etnických skupin a napětí mezi různými etniky a náboženstvími 
přetrvávají. Vláda podepsala celonárodní dohodu o příměří s některými etnickými armádami, mírový 
proces však postupuje pomalu. Napětí mezi etniky přetrvává zejména ve státech s jinými než barmskými 
etnickými skupinami, zvláště v hraničních regionech Kačjinského, Šanského a Arakanského státu. Menšina 
muslimských Rohingyů v Arakanském státě se fakticky stala národem bez státní příslušnosti, když v roce 
1982 vstoupil v platnost barmský občanský zákoník.  

EU v dubnu 2012 pozastavila sankce uvalené na vládu a do roka zrušila všechna embarga s výjimkou 
zbrojního, aby tak reformní proces podpořila. EU rovněž otevřela kancelář v Yangonu, z níž se v roce 2013 
stala plnohodnotná delegace EU. 

Země obdržela pomoc od mnoha dárců. V období 2012–2016 činily závazky dárců ze všech zdrojů 
v souhrnu více než 8 miliard USD. 

Zvláštní zpráva č. 4/2018 „Pomoc EU pro Myanmar/Barmu“ je k dispozici na internetové stránce EÚD 
(eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. 

 

 


