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Razvojna pomoč EU za Mjanmar/Burmo: EU je imela 
vodilno vlogo in je zagotovila dejaven odziv, toda pri 
izvajanju obstajajo pomanjkljivosti, pravijo revizorji 
Glede na ugotovitve v novem poročilu Evropskega računskega sodišča je imela EU vodilno vlogo 
pri podpiranju razvojnih prioritet v Mjanmaru/Burmi in je državi dodelila znatna sredstva. 
Vendar pa obstajajo pomanjkljivosti pri tem, kako je Evropska komisija ocenjevala potrebe ter 
izvajala pomoč EU. 

Revizorji so preučili, ali sta Evropska služba za zunanje delovanje in Evropska komisija podpirali dobro 
uveljavljene razvojne prioritete v Mjanmaru/Burmi. Za obdobje 2012–2020 je EU državi dodelila skupno 
skoraj milijardo EUR. 

„Evropska služba za zunanje delovanje in Komisija sta se sicer hitro odzvali na politične spremembe v 
Mjanmaru/Burmi, toda na splošno ugotavljamo, da je bila razvojna podpora EU državi le delno uspešna,“ je 
povedal član Evropskega računskega sodišča Karel Pinxten, ki je pristojen za poročilo. 

V Mjanmaru/Burmi je v revidiranem obdobju (2012–2016) potekala težka politična in gospodarska 
tranzicija. Razvojna prizadevanja so ovirali dejavniki, kot so naravne nesreče, etnični konflikti ter omejene 
zmogljivosti lokalnih akterjev in organov. V letih 2016 in 2017 je spet izbruhnilo nasilje proti muslimanski 
manjšini Rohingja v državi Rakhine, ki je privedlo do humanitarne krize velikih razsežnosti. Ponavljajoče se 
nasilje v tej regiji dodatno zaostruje konflikt in ovira humanitarna in razvojna prizadevanja v regiji.  

Revizorji pravijo, da Komisija pri oceni potreb ni dovolj upoštevala prioritet po geografskih območjih v 
državi. Taka prednostna razvrstitev bi lahko povečala učinek podpore EU. Povečanje domačih prihodkov 
države se pri določanju prioritet ni upoštevalo, čeprav je eden ključnih dejavnikov za razvoj države. Skupno 
načrtovanje programov na ravni EU in posameznih držav članic je pomenilo pozitiven korak, toda 
usklajevanje med generalnimi direktorati, ki upravljajo razvojno in humanitarno pomoč na področjih 
dolgotrajnih kriz, ni bilo dobro.  

Glede na ugotovitve revizorjev so izbrani ukrepi obravnavali razvojne prioritete države, vendar so bile pri 
tem zamude. Na izvajanje programov skrbniških skladov, ki jih finanincira EU, upravljajo pa ZN, je vplivalo 
počasno črpanje proračunskih sredstev za dejavnosti programov. Določbe v zvezi s kontrolo stroškov iz 
pogodb med EU in ZN so imele majhen učinek.  
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Revizorji trdijo, da so bili rezultati, doseženi v okviru revidiranih projektov, različni. Načrtovani izložki so bili 
doseženi le pri polovici projektov, to pa zlasti zaradi zamud pri izvajanju. Slabosti so bile ugotovljene tudi 
pri kakovosti kazalnikov in spremljanja projektov. 

Revizorji priporočajo, naj Evropska komisija in Evropska služba za zunanje delovanje: 

• bolje osredotočita področja podpore, da se poveča učinek pomoči, 

• okrepita usklajevanje med Generalnim direktoratom za mednarodno sodelovanje in razvoj ter Generalnim direktoratom 
za evropsko civilno zaščito in humanitarno pomoč, 

• utemeljita in dokumentirata dodelitev finančnih sredstev po sektorjih in ukrepih, 

• izboljšata stroškovno učinkovitost ukrepov z več donatorji, 

• okrepita spremljanje informacij o izložkih in izidih, 

• izboljšata vodenje projektov in zagotovita, da bodo ukrepi EU bolj prepoznavni, 

• ponovno preučita možnost, da se država Rakhine uvrsti v pristojnost skupnega mirovnega sklada. 

Pojasnila za urednike 

Več desetletjem avtoritarnega režima v Mjanmaru/Burmi je sledila politična in gospodarska tranzicija z 
večinoma civilno vlado, ki je nastopila svoj mandat marca 2011. Vlada je začela izvajati vrsto reform za 
spremembo političnih, demokratičnih in družbeno-gospodarskih razmer v državi.  

V obdobju 2012–2016 se je BDP države povečeval za povprečno 7,5 % letno. Delovna sila je mlada, država 
pa je bogata z naravnimi viri, kot so plin, les, zlato in dragi kamni. Znatno so se povečale tudi neposredne 
naložbe v državi. 

Prebivalstvo sestavljajo številne etnične skupine in še vedno obstajajo tudi medetnične in medverske 
napetosti. Vlada je z nekaterimi etničnimi vojskami sklenila sporazume o premirju po vsej državi, vendar 
mirovni proces počasi napreduje. Etnične napetosti prevladujejo v državah z nebamarskimi etničnimi 
skupinami, zlasti v obmejnih regijah držav Šan, Kačin in Rakhine. Pripadniki muslimanske manjšine Rohingja 
v državi Rakhine so leta 1982, ko je začel veljati burmanski zakon o državljanstvu, dejansko ostali brez 
državljanstva.  

Za spodbujanje procesa reform je EU aprila 2012 odpravila sankcije, naložene vladi, in do leta 2013 
umaknila vse omejevalne ukrepe razen embarga na orožje. EU je odprla tudi svoj urad v Yangonu, ki je 
leta 2013 postal v celoti delujoča delegacija EU. 

Država je prejela podporo več donatorjev. V obdobju 2012–2016 so prevzete obveznosti donatorjev iz vseh 
virov skupaj znašale več kot 8 milijard USD. 

Posebno poročilo št. 4/2018 – Pomoč EU za Mjanmar/Burmo – je na voljo na spletišču Sodišča 
(eca.europa.eu) v 23 jezikih EU. 

 

 


