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Európai Számvevőszék: az Európai Unió vezető szerepet 
játszott a Mianmar (Burma) részére nyújtott fejlesztési 
támogatásban és aktívan reagált a szükségletekre, a 
végrehajtásban azonban hiányosságok mutatkoztak 
Az Európai Számvevőszék újonnan kiadott, Mianmarról (Burma) szóló jelentése szerint az 
Európai Unió vezető szerepet játszott a fejlesztési prioritások támogatásában és jelentős 
forrásokat különített el az ország részére. A szükségletek Európai Bizottság általi felmérése és 
az uniós segítségnyújtás végrehajtása területén azonban hiányosságok mutatkoztak. 

A számvevők megvizsgálták, hogy az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) és az Európai Bizottság megfelelően 
kidolgozott fejlesztési prioritásokhoz nyújtott-e támogatást Mianmarban (Burma). A 2012–2020-as 
időszakra az Unió összesen közel egymilliárd eurót különített el az ország számára. 

„Az Európai Külügyi Szolgálat és a Bizottság gyorsan reagált a Mianmarban (Burma) bekövetkezett politikai 
változásokra, de megállapításunk szerint az országnak nyújtott uniós fejlesztési támogatás összességében 
csak részben volt eredményes” – nyilatkozta Karel Pinxten, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. 

A vizsgált időszakban (2012–2016) Mianmarban (Burma) nehézségekkel teli politikai és gazdasági átmenet 
zajlott. A fejlesztésre irányuló erőfeszítéseket több tényező is hátráltatta: természeti katasztrófák, etnikai 
konfliktusok, valamint a helyi szereplők és hatóságok kapacitási korlátai. 2016-ban és 2017-ben Arakán 
államban ismét fellángolt az erőszak a muszlim rohingja kisebbséggel szemben, ami óriási méretű 
humanitárius válsághelyzetet idézett elő. A régióban ismétlődően fellángoló erőszakhullámok elmélyítik a 
konfliktust és akadályozzák humanitárius és fejlesztési fellépéseket.  

Ami a szükségletek felmérését illeti, a számvevők szerint a Bizottság nem mérte fel kellő mértékben, hogy 
az országon belül melyek a földrajzi prioritások. A prioritások meghatározása növelhette volna az uniós 
támogatás hatását. A hazai bevételek mozgósítása, noha az ország fejlődésének kulcsfontosságú 
tényezőjéről van szó, nem szerepelt a prioritások között. Pozitív lépésnek tekinthető az Unió és egyes 
tagállamok között megvalósult közös programozás. Az elhúzódó válsággal sújtott területeket célzó 
fejlesztési és a humanitárius támogatást irányító főigazgatóságok közötti koordináció nem volt megfelelő.  

A számvevők szerint a kiválasztott intézkedések az ország fejlesztési prioritásaira irányultak, de előfordultak 
késedelmek. Az uniós finanszírozású, ENSZ által irányított vagyonkezelői alapok programjainak 
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végrehajtásakor lassú volt a programtevékenységekre rendelkezésre álló költségvetés felhasználása. Az 
Unió és az ENSZ közötti szerződések költségszabályozó rendelkezései csekély hatással jártak.  

A számvevők megállapították, hogy a vizsgált projektek esetében az eredmények igen változó mértékben 
valósultak meg,  és elsősorban a késedelmes végrehajtás miatt e projekteknek csak a fele hozta létre a 
tervezett outputokat. Hiányosságokat állapítottunk meg a projektmutatók és a projektmonitoring 
minősége tekintetében is. 

A számvevők a következőket javasolják az Európai Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat számára: 

• a támogatás hatásának növelése érdekében határozzák meg pontosabban a támogatási területeket; 

• javítsák a koordinációt a Nemzetközi Együttműködés és a Fejlesztés Főigazgatósága és az Európai Polgári Védelem és 
Humanitárius Segítségnyújtási Műveletek Főigazgatósága között; 

• indokolják meg az egyes ágazatokra és intézkedésekre elkülönített pénzösszegeket és erről készítsenek dokumentációt; 

• növeljék a többadományozós fellépések költséghatékonyságát; 

• az outputokra és a végeredményekre vonatkozó adatokat kísérjék jobban figyelemmel; 

• tökéletesítsék a projektirányítást és biztosítsanak nagyobb láthatóságot az uniós intézkedéseknek. 

• vizsgálják meg újra annak lehetőségét, hogy a Közös Békealap hatásköre Arakán államra is kiterjedjen. 

A szerkesztők figyelmébe 

Az önkényuralmi rendszer több évtizednyi fennállását követően 2011 márciusában hatalomra került 
többségében polgári kormányzat politikai és gazdasági átalakulást indított el Mianmarban (Burma). A 
kormány által megkezdett reformsorozat célja az ország politikai, demokratikus és társadalmi-gazdasági 
helyzetének megváltoztatása volt.  

A 2012–2016-os időszakban az ország GDP-je évente átlagosan 7,5%-kal nőtt. A munkaerő fiatal, és az 
ország gazdag természeti erőforrásokban: többek között földgáz, kitermelhető fa, arany és drágakövek 
találhatóak a területén, és az ország jelentős növekedést könyvelhet el a közvetlen befektetések terén. 

Az ország népessége számos népcsoportból tevődik össze, és a különböző etnikumú és vallású csoportok 
között nem szűnnek a feszültségek. A kormány egyes kisebbségi milíciákkal az egész országra kiterjedő 
tűzszüneti megállapodást kötött, de a békefolyamat mindeddig lassan halad előre. Etnikai feszültségek 
uralkodnak a nem bamar népcsoportok lakta államokban, különösen San, Kacsin és Arakán államok 
határmenti régióiban. Az Arakán államban lakó muszlim vallású rohingja kisebbség 1982-ben a burmai 
állampolgársági törvény hatályba lépésével ténylegesen hontalanná vált.  

A reformfolyamat ösztönzése érdekében az Unió 2012 áprilisában felfüggesztette a kormányra kirótt 
szankciókat, 2013-ban pedig a fegyverembargó kivételével minden embargót megszüntetett, sőt, 
Rangunban irodát is nyitott, amely 2013-ban teljes körű megbízatással rendelkező uniós képviseletté vált. 

Az ország számos adományozótól kapott támogatást. A 2012–2016-os időszakban valamennyi forrást 
figyelembe véve az adományozók több mint 8 milliárd dollárnyi támogatásra vállaltak kötelezettséget. 

„A Mianmarnak (Burma) nyújtott uniós támogatás” című 4/2018. sz. számvevőszéki különjelentés 23 uniós 
nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu). 

 


