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Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1446/2012, внесена от M. M., с френско гражданство, относно 
помощта за развитие и нейната прозрачност

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от факта, че ЕС, САЩ и други международни 
институции плащат много пари под формата на помощ за развитие на държави, които 
не я заслужават и нямат право да членуват в списъка на „бедните“ държави, нуждаещи 
се от помощ. Той дава пример с Република Конго, която получава такава помощ и 
въпреки това нейният президент г-н Денис Сасу Нгесо притежава 112 банкови сметки, 
недвижимо имущество на стойност 15 милиона евро само във Франция, както и други 
придобивки в много други държави. Той твърди, че тази държава всъщност е богата, 
при положение че е четвъртият производител на петрол в Африка. Той отправя искане 
към европейските институции да спрат да дават пари на тези, които нямат нужда от тях.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 април 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Петицията повдига няколко въпроса. От една страна, тя насочва вниманието към 
неправомерното получаване на помощта на ЕС за развитие от определени държави, а от 
друга страна, към отклоняването на помощта на ЕС за развитие от правителствата на 
държавите бенефициенти.

Забележки на Комисията
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Политиката на Европейския съюз (ЕС) за сътрудничество за развитие се основава на 
член 208 от Договора за функционирането на ЕС. Тя има за цел намаляването и в 
крайна сметка премахването на бедността. Тя следва принципите и целите на външната 
дейност на ЕС, в това число: демокрацията, правовата държава, зачитането на правата 
на човека и на основните свободи, принципите на равенство и солидарност, зачитането 
на международното право и т.н.

Списъкът на държавите бенефициенти на помощта на ЕС за развитие се определя от 
списъка на развиващите се държави, установен от Комитета за подпомагане на 
развитието1, за всеки европейски инструмент за помощ за развитие (Финансов 
инструмент за развитие на сътрудничеството2, Европейски фонд за развитие3 и т.н.) 
съгласно законодателната процедура, на която е подчинен.

Въпреки че специфичните критерии за допустимост за различните инструменти на 
помощта на ЕС за развитие се различават, принципите, които ръководят 
установяването им са едни и същи. Тези принципи бяха определени през октомври 
2011 г .  в съобщението „Повишаване на въздействието на политиката на ЕС за 
развитие:„ “програма за промяна“4. ЕС обяви своята воля за по-нататъшно 
съсредоточаване на помощта си в държавите, които се нуждаят най-много от нея и в 
които помощта от ЕС може да окаже най-голямо въздействие.

По-конкретно, ЕС ще адаптира равнището на помощта си за развитие именно въз 
основа на:

 Нуждите на дадена държава. Те ще се оценяват с помощта на редица показатели, 
които дават възможност да се вземе предвид икономическото, социалното и 
човешкото развитие и темповете на растеж, както и уязвимостта и 
нестабилността на държавата.

 Възможностите на държавата. Те ще се оценяват според възможностите на 
дадена държава да генерира достатъчни финансови ресурси, по-специално 
национални ресурси, или според възможностите на държавата за достъп до 
други източници на финансиране (международни пазари, частни инвестиции или 
природни ресурси).

 Поетите от държавата ангажименти и постигнатите резултати. Напредъкът на 
държавата в областта на образованието, здравеопазването и социалната защита, 
околната среда, демокрацията и доброто управление, както и стабилността на 
нейните икономически и фискални политики, по-специално финансовото 
управление, ще бъдат оценявани положително.

                                               
1 http://www.oecd.org/fr/cad/stats/listedesbeneficiairesdapdetablieparlecad.htm.
2 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci_fr.htm.
3 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/edf_fr.htm.
4 http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_fr.pdf.
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Освен това ЕС отдавна се е ангажирал с подкрепата на доброто управление и борбата 
срещу корупцията. Тази загриженост получи ново измерение, след като с „Програмата 
за промяна“ ЕС установи човешките права, демокрацията и другите аспекти на доброто 
управление като приоритетна област на сътрудничество за следващите години. Поради 
това подкрепата на ЕС за управлението ще заема по-важно място във всички негови 
партньорства.

Подобряването на прозрачността е друго важно средство за засилване на отговорността 
на бенефициентите и донорите на помощта. Информация относно потоците от помощи, 
управлявани от Европейската комисия, се публикува на интернет портала „Европа“1. 
Освен това от 2011 г. насам актуална и подробна информация по този въпрос се 
публикува от Европейската комисия посредством Инициативата за прозрачност на 
международната помощ (ИПМП)2.

Помощта за развитие, предоставяна на партньорските държави, най-накрая се подлага 
на голям брой проверки, одити и оценки, които се провеждат редовно, за да се 
гарантира, че европейската помощ достига до тези, за които действително е 
предназначена. Изборът на начин на подпомагане (например бюджетна подкрепа или 
съфинансиране на проект чрез организации на гражданското общество) позволява в 
крайна сметка, в зависимост от условията в партньорските държави, да се повиши 
въздействието на помощта.

По-специално по отношение на Конго-Бразавил, въпреки по-скоро благоприятната 
макроикономическа ситуация, характеризираща се с добър растеж (оценяван на 3,8 % 
през 2012 г. и 5,8 % през 2013 г.) и бюджетен излишък, в Република Конго половината 
от населението живее под националния праг на бедността (1,25 USD/ден). Лошото 
управление и институционалните слабости в програмирането и управлението на 
съществуващите ресурси са основни пречки за преодоляване на парадокса на растежа 
без развитие.

В този контекст ЕС подкрепя преди всичко съфинансирането на проекти в полза на 
бедните, както и укрепването на управлението и качеството на публичните финанси. 
Тези мерки включват едновременно предварителен контрол и системни одити, които 
гарантират устойчивостта на проектите.

От 2010 г. Проектът за укрепване на управлението на публичните финанси (ПУУПФ) 
допринася за подобряване на бюджетното управление и финансовия контрол чрез 
укрепване на институциите за вътрешен и външен контрол, подобряване на събирането 
на митнически приходи, консолидиране на планирането и осъществяване на публични 
инвестиции, особено в сектори, насочени към бедните. Освен това, в рамките на 
Програмата за изграждане на търговски капацитет, действията за икономическо и 
търговско управление се разработват главно с цел подобряване на бизнес климата и 
следователно на околната среда, в която микропредприятията, малките и средните 
предприятия на Конго се развиват.

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/beneficiaries_fr.htm. 
2 http://www.aidtransparency.net/.
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От три години ЕС подкрепя също съдебната система чрез своя Проект за действия за 
укрепване на върховенството на закона и асоциациите (ПДУВЗА). Провежданите 
дейности допринасят не само за борба с корупцията в съдебната система, която е сред 
най-засегнатите от този проблем, но и за подобряване на функционирането на 
правосъдието, с цел по-стриктно прилагане на законите и борба срещу безнаказаността, 
по-специално в случаи на корупция.

Споразумението за доброволно партньорство за прилагането на законодателството в 
областта на горите, управлението и търговията (Forest Law Enforcement Governance and 
Trade) също свидетелства за волята за постигане на прозрачност във всички области. 
Споразумението за доброволно партньорство, което предвижда поредица от действия 
за укрепване на системата за проверка на законността на дървения материал — по-
специално чрез създаването на Национална система за проследяване — е резултат от 
дълъг процес на консултации с Република Конго, който доведе до влизането му в сила 
на 1 март тази година, след неговото ратифициране от парламентите на ЕС и Конго.

Като се има предвид, че финансова помощ, предоставена на Република Конго, едва 
надхвърля 3 % от държавния бюджет на всички донори, ЕС съчетава съфинансирането 
на проекти за сътрудничество с възможно най-редовен и динамичен политически 
диалог с правителството на Конго в приоритетни за ЕС области, като например правата 
на човека, правосъдието, вътрешната политика, здравеопазването, икономиката, 
търговията и въпросите, свързани с околната среда.

Следва да се подчертае напредъкът на Конго по отношение на прозрачността. Може да 
се отбележи например, че между 2011 г. и 2012 г. правителството на Република Конго е 
възстановило на ЕС близо 1,4 милиона евро недостатъчно оправдани разходи, като по 
този начин се подчертава, че — извън недостатъчната воля — липсата на ефективност 
на помощта, предоставена на Конго, се дължи най-вече на запазването на 
институционалните слабости. Следователно специално внимание се отделя на 
повишаването на институционалния капацитет — устойчив източник на промени за по-
добро управление и повече прозрачност.

Заключение

Прилагането на принципите, заложени в Програмата за промяна, ще доведе през 
следващите години до насочване на помощта на ЕС за развитие предимно към 
държавите, които в най-голяма степен се нуждаят от нея.

Освен това ЕС ще засили подкрепата си за програмите, насочени към подобряване на 
разработването на политиките, управлението на публичните финанси, включително 
чрез създаването и укрепването на органи за одит, контрол и борба с измамите.

ЕС ще продължи също така своите действия за подпомагане на установяването на 
справедливи и прозрачни национални данъчни системи, както и международните 
инициативи за повишаване на финансовата прозрачност, особено чрез подпомагане на 
разпространението на данъчна информация в отделните държави.
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ЕС ще продължи да подпомага своите партньори в борбата с корупцията, по-специално 
чрез засилване на своята подкрепа за надзора и мониторинга, чрез укрепване на 
съдебната система и участниците от гражданското общество.

Накрая, ЕС ще засили подкрепата си за реформите, които насърчават устойчивото и 
прозрачно управление на природните ресурси.


