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1. Sammendrag

Andrageren klager over, at EU, USA og andre internationale institutioner betaler mange 
penge i udviklingsbistand til lande, der ikke fortjener det og ikke har ret til at være opført på 
listen over såkaldt "fattige" lande med behov for støtte. Han nævner som eksempel Congo-
Brazzaville, som modtager en sådan støtte, selvom landets præsident, Denis Sassou Nguesso, 
har 112 bankkonti, fast ejendom til en værdi af 15 mio. EUR bare i Frankrig og andre 
ejendomme i mange andre lande. Han hævder, at dette land faktisk er rigt, idet det er den 
fjerdestørste benzinproducent i Afrika. Han anmoder de europæiske institutioner om at stoppe 
udbetalingen af penge til dem, der ikke har brug for det. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. april 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

Andragendet berører en række forskellige spørgsmål. Det vedrører dels, at visse 
udviklingslandes uberettiget modtagelse udviklingsbistand fra Europa, dels at regeringerne i 
modtagerlandene misbruger udviklingsbistanden fra Europa.

Kommissionens bemærkninger

EU's udviklingspolitik bygger på artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) Formålet er på sigt at udrydde fattigdom. Den er i overensstemmelse 
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med principperne og målsætningen for EU's optræden udadtil, dvs. demokrati, retsstatslige 
forhold, overholdelse af menneskerettigheder og de grundlæggende frihedsrettigheder, 
ligheds- og solidaritetsprincippet, overholdelse af folkeretten osv.

På grundlag af listen over udviklingslande, som udarbejdes af Udviklingsbistandskomitéen1, 
fastsættes listen over lande, som modtager europæisk udviklingsbistand for de enkelte 
udviklingsbistandsinstrumenter (instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejdet2, Den 
Europæiske Udviklingsfond3 osv.), i overensstemmelse med den lovgivningsprocedure, som 
de er underlagt. 

Selv om de enkelte kriterier for at få støtte fra EU's forskellige udviklingsbistandsinstrumenter 
er forskellige alt efter hvilket instrument, der er tale om, er principperne for etableringen af 
dem de samme. Disse principper blev præciseret i oktober 2011 i meddelelsen om forbedring 
af virkningen af EU's udviklingspolitik: En dagsorden for forandring4. EU har bebudet, at den 
i højere grad agter at koncentrere sin bistand om de lande, som har mest behov for det, og 
hvori EU's bistand har den største virkning.  

Mere konkret fastsætter EU omfanget af sin udviklingsbistand ud fra følgende kriterier:

 Landets behov. Dette vurderes på grundlag af forskellige indikatorer, som gør det 
muligt at tage hensyn til den økonomiske, samfundsmæssige og menneskelige 
udvikling og vækstraten samt landets sårbarhed og svaghed.

 Landets kapacitet. Dette vurderes ud fra landets kapacitet til at frembringe 
tilstrækkelige økonomiske ressourcer, navnlig nationale ressourcer, eller landets 
kapacitet til at skaffe sig adgang til andre finansieringskilder (de internationale 
markeder, private investorer elle naturressourcer).

 Landets engagement og resultater. Et lands fremskridt inden for uddannelse, 
sundhedsvæsen, social sikring, miljøbeskyttelse, demokrati, god regeringsførelse og 
soliditeten af landets økonomiske politik og finanspolitik herunder navnlig den 
finanspolitiske forvaltning, vurderes positivt.

Desuden har EU i lang tid støttet indsatsen for god regeringsførelse og bekæmpelse af 
korruption Dette hensyn er blevet mere betydningsfuldt, da EU med dagsordenen for 
forandring i de kommende år vil prioritere menneskerettigheder, demokrati og andre aspekter 
af god regeringsførelse. EU's støtte til forbedring af regeringsførelsen optager derfor en større 
plads i alle partnerskaber. 

Mere åbenhed er desuden et vigtigt middel til at styrke støttemodtagernes og støttegivernes 
ansvarlighed. Oplysningerne om forløbet af den bistand, der forvaltes af Kommissionen, er 

                                               
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.



CM\1004036DA.doc 3/4 PE519.640v01-00

DA

således offentliggjort på Europa-webstedet1. Desuden har Kommissionen siden 2011 
offentliggjort de seneste detaljerede oplysninger om dette emne gennem Det Internationale 
Initiativ til Fremme af Åbenhed omkring Bistand2.

Den udviklingsbistand, der ydes til partnerlandene, er derefter underlagt mange former for 
kontrol, revision og vurderinger, som gennemføres regelmæssigt til at sikre, at den 
europæiske bistand når frem til dem, den er beregnet til. Valget af bistandsformer 
(budgetstøtte eller medfinansiering af et projekt f.eks. gennem civilsamfundsorganisationer) 
gør det muligt at øge virkningerne af bistanden alt efter forholdene i det enkelte land.

Hvad specifikt angår Congo-Brazzaville lever halvdelen af befolkningen under den nationale 
fattigdomsgrænse (1,25 USD pr. dag) på trods af en makro-økonomisk situation, der er 
forholdsvis god, med en god vækst (skønnet til 3,8 & i 2012 og 5,8 % i 2013) og et 
budgetoverskud. Den dårlige regeringsførelse og de institutionelle svagheder i forbindelse 
med planlægning og forvaltning af de eksisterende ressourcer er de væsentligste hindringer 
for at komme ud af den paradoksale situation med vækst uden udvikling.

På den baggrund anvender EU hovedsageligt medfinansiering af projekter til 
fattigdomsbekæmpelse og arbejder på forbedring af regeringsførelsen og kvaliteten af den
finanspolitiske forvaltning. Disse tiltag omfatter både en forudgående kontrol og en 
efterfølgende revision, som sikrer, at projekterne er levedygtige.

Siden 2010 har projektet til styrkelse af den finanspolitiske forvaltning bidraget til en 
forbedring af budgetforvaltningen og en styrkelse af de eksterne og interne 
kontrolinstitutioner, en forbedring af inddrivelsen af toldindtægter samt en konsolidering af 
programlægningen og gennemførelsen af offentlige investeringer til fattigdomsbekæmpelse. 
Endvidere gøres der en indsats gennem programmet for styrkelse af erhvervskapaciteten for at 
forbedre den økonomiske og erhvervsmæssig forvaltning med henblik på at forbedre 
erhvervsklimaet og dermed vilkårene for udvikling af mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder i Congo. 

I de sidste tre år har EU endvidere støttet retsvæsenet gennem projektet til styrkelse af 
retsstaten og foreningslivet (PAREDA). Disse aktiviteter tjener ikke blot til at bekæmpe 
korruption inden for retsvæsenet, der er en af de værst ramte sektorer af denne plage, men 
også til en forbedring af, hvordan retssystemet fungerer, gennem en strengere håndhævelse af 
lovgivningen og bekæmpelse af straffrihed, navnlig i forbindelse med korruption.

Den frivillige partnerskabsaftale om håndhævelse af lovgivningen om skovene og om handel 
med tømmer (APV-FLEGT) er ligeledes et bevis på bestræbelserne på at skabe åbenhed på 
alle områder. APV-FLEGT, der indebærer en række aktioner for at styrke systemet med 
kontrol af lovligheden af tømmer gennem indførelse af en national sporbarhedsordning, er 
resultatet af et langvarigt samarbejde med Republikken Congo, som førte til, at aftalen trådte i 
kraft den 1. marts 2013 efter ratifikation i EU's parlamenter og Congos parlament. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/beneficiaries_fr.htm. 
2 http://www.aidtransparency.net/.
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I betragtning af, at den samlede økonomiske bistand til Congo fra samtlige donorer kun udgør 
lidt over 3 % at det samlede statsbudget, knytter EU medfinansieringen af 
samarbejdsprojekter sammen med en så regelmæssig og dynamisk politisk dialog som mulig 
med den congolesiske regering om de områder, der er særlig vigtige for EU, nemlig 
menneskerettigheder, retsvæsenet, indenrigspolitik, sundhedsvæsenet, økonomien, 
erhvervslivet og miljøanliggender. 

Det skal understreges, at den congolesiske stat har gjort store fremskridt med hensyn til 
åbenhed. Det skal f.eks. anføres, at den congolesiske stat har tilbagebetalt EUR 1,4 mio. til 
EU for udgifter, der ikke var belæg for, mellem 2011 og 2012, idet det samtidig skal 
understreges, at den manglende effektivitet af bistanden til Congo ud over manglende vilje 
også og navnlig skyldes, at institutionerne stadig er skrøbelige. Der lægges derfor særlig vægt 
på at styrke institutionernes kapacitet, hvilket vil føre til permanente forandringer i form af 
bedre forvaltning og mere åbenhed.

Konklusion

Gennemførelsen af principperne i dagsordenen for forandring vil få EU til i højere grad at 
koncentrere sin udviklingsbistand om de lande, som har det største behov for det.

Desuden vil EU styrke sin støtte til programmer, hvis formål er at forbedre formuleringen af 
de forskellige politikker, finansforvaltningen, navnlig gennem oprettelse og styrkelse af 
revisionsorganer, og kontrollen med og bekæmpelse af bedrageri.

EU vil også fortsætte sin indsats for at støtte etableringen af retfærdige og gennemskuelige 
nationale beskatningssystemer og internationale initiativer til styrkelse af den finansielle 
åbenhed, navnlig ved at fremme offentliggørelsen af skatteoplysninger i de enkelte lande

EU fortsætter ligeledes med at hjælpe sine partnere med at bekæmpe korruption ved navnlig 
at øge støtten til kontrol- og tilsynsmyndigheder og ved at styrke retsvæsenets og 
civilsamfundets organisationers rolle.

Endelig vil EU øge sin støtte til reformer, som tilskynder til en varig og bæredygtig 
forvaltning af de naturlige ressourcer.


