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Θέμα: Αναφορά 1446/2012, του M.M., γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αναπτυξιακή βοήθεια και τη σχετική με αυτή διαφάνεια 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει το γεγονός ότι η ΕΕ, οι ΗΠΑ και άλλοι διεθνείς φορείς 
καταβάλλουν μεγάλα χρηματικά ποσά ως αναπτυξιακή βοήθεια σε χώρες που δεν το αξίζουν 
και που δεν δικαιούνται να περιλαμβάνονται στον κατάλογο των «φτωχών» χωρών που 
χρήζουν βοήθειας. Παραπέμπει στο παράδειγμα της Δημοκρατίας του Κονγκό με 
πρωτεύουσα τη Μπραζαβίλ, η οποία λαμβάνει τέτοιου είδους βοήθεια, μολονότι ο πρόεδρός 
της, κ. Denis Sassou Nguesso, διαθέτει 112 τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητη περιουσία 
αξίας 15 εκατομμυρίων ευρώ μόνο στη Γαλλία και άλλα περιουσιακά στοιχεία σε πολλές 
άλλες χώρες. Υποστηρίζει ότι η εν λόγω χώρα είναι στην πραγματικότητα πλούσια, καθώς 
αποτελεί την τέταρτη μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγό χώρα της Αφρικής. Ζητεί από τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να σταματήσουν να καταβάλλουν χρήματα σε όσους δεν τα 
έχουν ανάγκη. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Απριλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Η αναφορά θίγει διάφορα ζητήματα. Αφορά αφενός την αδικαιολόγητη είσπραξη από 
ορισμένες χώρες της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής βοήθειας και, αφετέρου, την υπεξαίρεση της 
βοήθειας αυτής από τις κυβερνήσεις των δικαιούχων χωρών.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
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Η πολιτική για την αναπτυξιακή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) βασίζεται στο 
άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποβλέπει, 
μακροπρόθεσμα στην εξάλειψη της φτώχειας. Ακολουθεί τις αρχές και τους στόχους της 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ στους οποίους περιλαμβάνονται: η δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, οι αρχές 
της ισότητας και της αλληλεγγύης, ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, κλπ.

Με βάση τον κατάλογο των αναπτυσσομένων χωρών που έχει καταρτιστεί από την Επιτροπή 
Αναπτυξιακής Βοήθειας1, ο κατάλογος των χωρών που δικαιούνται ευρωπαϊκή αναπτυξιακή 
βοήθεια καθορίζεται για κάθε ευρωπαϊκό μέσο αναπτυξιακής βοήθειας ( όπως ο μηχανισμός 
χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας2, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης3, κλπ.) 
σύμφωνα με την οικεία νομοθετική διαδικασία. 

Παρά το γεγονός ότι τα ειδικά κριτήρια που καθορίζουν το κατά πόσο μια χώρα δικαιούται 
βοήθεια από τα διάφορα μέσα αναπτυξιακής βοήθειας διαφέρουν αναλόγως με τα μέσα αυτά, 
οι αρχές που διαπνέουν τον καθορισμό των κριτηρίων αυτών είναι οι ίδιες. Οι αρχές αυτές 
έχουν διευκρινιστεί τον Οκτώβριο του 2011 στην Ανακοίνωση με τίτλο «Αύξηση του 
αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ:  ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή »4. Η ΕΕ 
ανακοίνωσε τη βούλησή της να επικεντρώσει περισσότερο τη βοήθειά της στις χώρες που την 
χρειάζονται περισσότερο και όπου η βοήθεια της ΕΕ ενδέχεται να έχει το μεγαλύτερο 
αντίκτυπο.  

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕ θα αναπροσαρμόσει το επίπεδο της αναπτυξιακής της βοήθειας σε 
συνάρτηση με :

 τις ανάγκες της χώρας. Οι ανάγκες αυτές θα εκτιμώνται με βάση πολλούς δείκτες, που 
επιτρέπουν να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές και ανθρώπινες 
αναπτυξιακές τάσεις και την πορεία της ανάπτυξης, καθώς και τον ευάλωτο 
χαρακτήρα και τους δείκτες τρωτότητας της χώρας.

 τις ικανότητες της χώρας. Αυτές εκτιμώνται ανάλογα με την ικανότητα της χώρας να 
δημιουργεί επαρκείς οικονομικούς πόρους, ιδίως εγχώριους, ή την ικανότητά της να 
έχει πρόσβαση σε άλλες πηγές χρηματοδότησης, (διεθνείς αγορές, ιδιωτικές 
επενδύσεις ή φυσικοί πόροι).

  τις δεσμεύσεις της χώρας και τις επιδόσεις της. Οι πρόοδοι μιας χώρας στους τομείς 
της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής προστασίας, του περιβάλλοντος, της 
δημοκρατίας και της χρηστής διακυβέρνησης καθώς και η σταθερότητα της 
οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής της, ειδικότερα η διαχείριση των 
οικονομικών, θεωρούνται θετικά στοιχεία.

                                               
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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Εξάλλου, η ΕΕ δεσμεύεται εδώ και πολύν καιρό σε σχέση με την υποστήριξη της χρηστής 
διακυβέρνησης και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η έγνοια αυτή προσέλαβε μεγαλύτερη 
σημασία εφόσον, βάσει του «προγράμματος για την αλλαγή», η ΕΕ καθορίζει ότι στο μέλλον 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και οι άλλες πτυχές της χρηστής διακυβέρνησης θα 
θεωρούνται τομείς προτεραιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η υποστήριξη της ΕΕ για τη 
διακυβέρνηση θα καταλάβει σημαντικότερη θέση σε όλες τις εταιρικές της σχέσεις. 

Η βελτίωση της διαφάνειας συνιστά άλλο ένα σημαντικό μέσο για να ενισχυθεί η ευθύνη των 
δικαιούχων και των παρόχων της βοήθειας. Έτσι, οι πληροφορίες σχετικά με τις ροές της 
βοήθειας που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποιούνται στην ιστοθέση 
Ευρώπη1 . Εξάλλου, από το 2011, πρόσφατες και λεπτομερείς πληροφορίες επί του θέματος 
αυτού δημοσιεύονται επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της πρωτοβουλίας για τη 
διαφάνεια της διεθνούς βοήθειας (ΠΔΔΒ) 2.

Τέλος, η αναπτυξιακή βοήθεια που χορηγείται στις χώρες εταίρους υπόκειται σε μεγάλο 
αριθμό ελέγχων, δημοσιονομικού και άλλου τύπου, και σε αξιολογήσεις που διεξάγονται 
τακτικά για να διασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή βοήθεια φτάνει στον προβλεπόμενο προορισμό 
της. Η επιλογή του τύπου της βοήθειας (δημοσιονομική ενίσχυση ή συγχρηματοδότηση ενός 
σχεδίου μέσω οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών π.χ.) επιτρέπει, τέλος, αναλόγως με τις 
συνθήκες που επικρατούν στην χώρα εταίρο, να αυξηθεί ο αντίκτυπός της.

Ειδικότερα, όσον αφορά το Κονγκό/Μπραζαβίλ, παρά το γεγονός ότι η μακροοικονομική 
κατάσταση της χώρας είναι μάλλον ευνοϊκή και χαρακτηρίζεται από θετική ανάπτυξη (η 
οποία υπολογίζεται σε 3,8 % για το 2012 και σε 5,8 % για το 2013) και από δημοσιονομικό 
πλεόνασμα, στη Δημοκρατία του Κονγκό το 50% του πληθυσμού ζει κάτω από το εθνικό 
όριο της φτώχειας (1.25 δολάριο ΗΠΑ την ημέρα). Η κακή διακυβέρνηση και οι θεσμικές 
αδυναμίες στον προγραμματισμό και τη διαχείριση των υφισταμένων πόρων αποτελούν 
σημαντικότατα εμπόδια για να επιλυθεί το πρόβλημα του παραδόξου της οικονομικής 
αύξησης χωρίς ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ θεωρεί ότι προέχει η συγχρηματοδότηση των σχεδίων υπέρ των 
φτωχών καθώς και η ενίσχυση της διακυβέρνησης και της ποιότητας των δημόσιων 
οικονομικών. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τόσο έναν εκ των προτέρων έλεγχο όσο και 
συστηματικούς δημοσιονομικούς ελέγχους που να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των 
σχεδίων.

Από το 2010, το σχέδιο της ενίσχυσης της διακυβέρνησης των δημόσιων οικονομικών 
(PGFIP) συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης και του δημοσιονομικού 
ελέγχου μέσω της ενίσχυσης των εξωτερικών και εσωτερικών οργανισμών ελέγχου, της 
βελτίωσης της είσπραξης των τελωνειακών εσόδων καθώς και μέσω της ενίσχυσης του 
προγραμματισμού και της εκτέλεσης των δημοσίων επενδύσεων, κυρίως στους τομείς που 
ευνοούν τους φτωχούς. Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης των εμπορικών 
δυνατοτήτων, οι δράσεις οικονομικής και εμπορικής διακυβέρνησης αναπτύσσονται κυρίως 

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/beneficiaries_fr.htm. 
2 http://www.aidtransparency.net/.
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για να βελτιωθεί το επιχειρηματικό κλίμα και επομένως το περιβάλλον στο οποίο 
εξελίσσονται οι πολύ μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Κονγκό. 

Εδώ και τρία χρόνια, η ΕΕ υποστηρίζει επίσης το δικαστικό τομέα μέσω του σχεδίου 
δράσεων για την ενίσχυση του κράτους δικαίου και των ενώσεων (PAREDA). Οι δράσεις που 
αναλαμβάνονται συμβάλλουν όχι μόνο στην καταπολέμηση της διαφθοράς εντός του 
δικαστικού τομέα, που συνιστά έναν από τους τομείς που πλήττονται κατ’ εξοχήν από τη 
μάστιγα αυτή, αλλά και στη βελτίωση της λειτουργίας της δικαιοσύνης ενόψει της 
αυστηρότερης εφαρμογής των νόμων καθώς και στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας, 
ειδικότερα στις υποθέσεις διαφθοράς.

Η Εθελοντική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης όσον αφορά την Επιβολή της Δασικής 
Νομοθεσίας, τη Διακυβέρνηση και το Εμπόριο (APV-FLEGT), αποτελεί επίσης δείγμα της 
βούλησης να καταβληθούν προσπάθειες επίτευξης διαφάνειας σε όλους τους τομείς. Η APV-
FLEGT, που προβλέπει σειρά δράσεων για την ενίσχυση του συστήματος επαλήθευσης της 
νομιμότητας της ξυλείας – πιο συγκεκριμένα μέσω της εφαρμογής ενός εθνικού συστήματος 
ιχνηλασιμότητας της ξυλείας – είναι το αποτέλεσμα μακρόχρονων συνεννοήσεων με τη 
Δημοκρατία του Κονγκό, που οδήγησαν στη θέση σε ισχύ της την 1η Μαρτίου τρ. έτ. ύστερα 
από την επικύρωσή της από τα κοινοβούλια της ΕΕ και του Κονγκό. 

Θεωρώντας ότι η χρηματοδοτική βοήθεια που παρέχεται από όλους τους χρηματοδότες 
συνολικά στη Δημοκρατία του Κονγκό, δεν υπερβαίνει το 3% του προϋπολογισμού του 
κράτους, η ΕΕ συνδέει τη συγχρηματοδότηση των σχεδίων συνεργασίας με πολιτικό διάλογο 
όσο το δυνατόν τακτικότερο και δυναμικότερο με την κυβέρνηση του Κονγκό στους τομείς 
που για την ΕΕ έχουν προτεραιότητα, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δικαιοσύνη, η 
εσωτερική πολιτική, η υγεία, η οικονομία, το εμπόριο και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Όσον αφορά τη διαφάνεια πρέπει να υπογραμμιστούν οι πρόοδοι που σημείωσε το κράτος 
του Κονγκό. Σημειωτέον π.χ. ότι το κράτος του Κονγκό επέστρεψε στην ΕΕ 1,4 σχεδόν εκατ. 
ευρώ ανεπαρκώς δικαιολογημένων δαπανών κατά το διάστημα μεταξύ 2011 και 2012, 
γεγονός το οποίο καθιστά σαφές ότι πέρα από μια έλλειψη βούλησης, η ελλιπής 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας που χορηγείται στο Κονγκό σχετίζεται επίσης και κυρίως 
με τη μόνιμη ύπαρξη θεσμικών αδυναμιών. Κατά συνέπεια, αποδίδεται ειδικότερη σημασία 
στην ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων, για να διασφαλιστούν οι απαραίτητες 
μεταρρυθμίσεις ενόψει καλύτερης διακυβέρνησης και μεγαλύτερης διαφάνειας. 

Συμπέρασμα

Η εφαρμογή των αρχών που ανακοινώθηκαν στο πρόγραμμα για την αλλαγή θα έχει ως 
αποτέλεσμα, στα επόμενα έτη, η ΕΕ να επικεντρώσει περισσότερο την αναπτυξιακή της 
βοήθεια στις χώρες οι οποίες την χρειάζονται περισσότερο.

Εξάλλου, η ΕΕ θα ενισχύσει την υποστήριξή της στα προγράμματα που αποβλέπουν στην 
καλύτερη εκπόνηση των πολιτικών, στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, ειδικότερα με 
τη σύσταση και την ενίσχυση φορέων που ασχολούνται με το δημοσιονομικό και άλλους 
ελέγχους και με την καταπολέμηση της απάτης.
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Η ΕΕ θα συνεχίσει επίσης τη δράση της που στηρίζει την θέσπιση δίκαιων και διαφανών 
εθνικών φορολογικών καθεστώτων και τις διεθνείς πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη 
δημοσιονομική διαφάνεια, υποστηρίζοντας ειδικότερα τη διάδοση φορολογικών 
πληροφοριών ανά χώρα.

Η ΕΕ θα εξακολουθήσει επίσης να βοηθά τους εταίρους της εις ό, τι αφορά την 
καταπολέμηση της διαφθοράς αυξάνοντας, ειδικότερα, την υποστήριξή της στις αρχές 
ελέγχου και εποπτείας, ενισχύοντας τη δικαστική εξουσία και τους παράγοντες της κοινωνίας 
των πολιτών.

Τέλος, η ΕΕ θα ενισχύσει την υποστήριξή της στις μεταρρυθμίσεις που προωθούν τη βιώσιμη  
και διαφανή διαχείριση των φυσικών πόρων.


