
LT 

 

 
Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų priimtos specialiosios ataskaitos pagrindines mintis. 
Visą ataskaitą rasite čia www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – atstovas ryšiams su visuomene T: (+352) 4398 47 063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – atstovas spaudai  T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2018 m. vasario 7 d. 

 
 

Mianmarui / Birmai skirta ES parama vystymuisi: ES atliko 
vadovaujamąjį vaidmenį ir aktyviai reagavo, tačiau buvo 
įgyvendinimo trūkumų, teigia auditoriai 
Kaip nurodyta naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje, ES, remdama vystymosi prioritetus 
Mianmare / Birmoje, atliko vadovaujamą vaidmenį ir šaliai skyrė nemažai lėšų. Tačiau Europos 
Komisijai vykdant poreikių vertinimą ir įgyvendinant ES paramą buvo trūkumų. 

Auditoriai nagrinėjo, ar Europos išorės veiksmų tarnyba ir Europos Komisija Mianmare / Birmoje rėmė 
tinkamai nustatytus vystymosi prioritetus. 2012–2020 m. laikotarpiu ES šaliai skyrė beveik vieną milijardą 
eurų. 

„Europos išorės veiksmų tarnyba ir Komisija greitai reagavo į politinius pokyčius Mianmare / Birmoje, tačiau 
iš esmės mes darome išvadą, kad šaliai skirta ES parama vystymuisi yra tik iš dalies veiksminga“, – teigė už 
ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Karel Pinxten.  

Audituotu laikotarpiu (2012–2016 m.) Mianmaras / Birma patyrė sudėtingų pereinamųjų politinių ir 
ekonominių pokyčių. Vystymosi pastangoms kliudė tokie veiksniai kaip gaivalinės nelaimės, etniniai 
konfliktai ir riboti vietos subjektų ir institucijų gebėjimai. 2016 ir 2017 m. Rachinų valstijoje atsinaujino 
smurto protrūkiai prieš musulmonų rohinjų mažumą, kurie sukėlė didelę humanitarinę krizę. Nuolat 
pasikartojantys smurto atvejai šiame regione dar labiau paaštrina konfliktą ir kliudo humanitarinėms ir 
vystymosi pastangoms regione.  

Auditoriai teigia, kad kalbant apie poreikių vertinimą, Komisija nepakankamai įvertino šalies geografinius 
prioritetus. Nustačius tokius prioritetus, būtų buvę galima padidinti ES paramos poveikį. Prioritetuose 
nebuvo numatytas valdžios sektoriaus pajamų padidinimas, nors tai yra vienas pagrindinių šalies vystymosi 
veiksnių. Teigiamas poslinkis buvo bendras ES ir atskirų valstybių narių vykdytas programavimas. Tačiau 
generalinių direktoratų, valdančių paramą vystymuisi ir humanitarinę pagalbą užsitęsusios krizės vietovėse, 
koordinavimas tinkamai neveikė.  

Auditoriai teigia, kad vykdant atrinktus veiksmus buvo atsižvelgiama į šalies vystymosi prioritetus, tačiau 
buvo vėlavimo atvejų. ES finansuojamų ir JT valdomų patikos fondų programų įgyvendinimui įtakos turėjo 
žemas programų veiklos biudžeto įsisavinimo lygis. ES–JT sutartyse numatytos išlaidų kontrolės nuostatos 
turėjo nedidelį poveikį.  

Auditoriai teigia, kad rezultatai, gauti vykdant audituotus projektus, buvo įvairūs. Buvo gauti tik pusės 
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projektų planuoti išdirbiai: tai daugiausia sąlygojo įgyvendinimo vėlavimai. Taip pat buvo nustatyta su 
projektų rodiklių kokybe ir projektų stebėjimu susijusių trūkumų. 

Auditoriai Europos Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarybai rekomenduoja: 

• tikslingiau orientuotis į paramos sritis siekiant padidinti paramos poveikį; 

• sustiprinti Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinio direktorato ir Europos civilinės saugos ir 
humanitarinės pagalbos operacijų generalinio direktorato koordinavimą; 

• pagrįsti ir dokumentuoti sektoriams ir veiksmams skiriamą finansavimą; 

• padidinti kelių paramos tiekėjų veiksmų ekonominį veiksmingumą; 

• sustiprinti informacijos apie išdirbius ir išdavas stebėjimą; 

• pagerinti projektų valdymą ir užtikrinti, kad ES veiksmai būtų geriau matomi; 

• dar kartą išnagrinėti Rachinų valstijos įtraukimo į Bendro taikos fondo kompetencijos sritį galimybę. 

Pastabos leidėjams 

Po kelių dešimtmečių trukusio autoritarinio valdymo, Mianmaras / Birma patyrė pereinamojo laikotarpio 
politinių ir ekonominių pokyčių valdant daugiausia civilinei vyriausybei, kuri į valdžią atėjo 2011 m. kovo 
mėn. Vyriausybė pradėjo vieną po kitos vykdyti reformas, skirtas pakeisti šalies politinę, demokratinę bei 
socialinę ir ekonominę padėtį.  

2012–2016 m. laikotarpiu šalies BVP vidutiniškai per metus augo 7,5 %. Darbo jėga yra jauna, o šalis yra 
turtinga gamtos išteklių, kaip antai dujų, medienos, aukso ir brangakmenių. Šalyje žymiai išaugo tiesioginių 
investicijų skaičius. 

Šalies gyventojai susideda iš įvairių etninių grupių; neišnyksta tarp etninių ir religinių grupių tvyranti 
įtampa. Vyriausybė su kai kuriomis etninėmis armijomis yra pasirašiusi nacionalinį susitarimą dėl ugnies 
nutraukimo, tačiau taikos procesas vyksta lėtai. Etninė įtampa tvyro valstijose, kuriose gyvena ne birmiečių 
etninės grupės, ypač Šanų, Kačinų ir Rachinų valstijų pasienio regionuose. Musulmonų rohinjų mažuma 
Rachinų valstijoje nuo tada, kai 1982 m. įsigaliojo Birmos pilietybės įstatymas, de facto tapo be pilietybės.  

ES, siekdama paskatinti reformos procesą, 2012 m. balandžio mėn. sustabdė vyriausybei taikomas sankcijas 
ir iki 2013 m. buvo panaikinusi visas sankcijas, išskyrus ginklų embargą. ES taip pat atidarė padalinį 
Rangūne, kuris 2013 m. pradėjo veikti kaip ES visateisė delegacija. 

Šalis yra gavusi paramos iš daugelio paramos teikėjų. 2012–2016 m. laikotarpiu paramos teikėjų 
įsipareigojimai, susiję su visais šaltiniais, iš viso sudarė daugiau kaip 8 milijardus JAV dolerių. 

Specialioji ataskaita Nr. 4/2018 „ES parama Mianmarui / Birmai“ paskelbta 23 ES kalbomis Europos Audito 
Rūmų interneto svetainėje (eca.europa.eu). 

 

 


