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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója amiatt tesz panaszt, hogy az Európai Unió, az USA és más nemzetközi 
szervezetek rengeteg pénzt fizetnek fejlesztési segély formájában olyan országoknak, amelyek 
nem érdemlik meg azt, és nem jogosultak arra, hogy a segélyre szoruló „szegény” országok 
listáján helyet kapjanak. Példaként hozza fel a Kongói Köztársaságot, amely ilyen segélyben 
részesül, ugyanakkor elnöke – Denis Sassou Nguesso – 112 bankszámlával, csak 
Franciaországban 15 millió euró értékű ingatlanvagyonnal, több más országban pedig egyéb 
szerzeményekkel rendelkezik. A petíció benyújtója szerint Kongó valójában gazdag, mivel ez 
az ország Afrika 4. legnagyobb üzemanyag-termelője. Arra kéri az európai intézményeket, 
hogy ne fizessenek azoknak, akiknek nincs a pénzre szükségük. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. április 29. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A petíció több kérdést vet fel. Egyrészt arra vonatkozik, hogy bizonyos országok 
indokolatlanul részesülnek-e uniós fejlesztési támogatásban, másrészt pedig arra, hogy a 
támogatásban részesülő kormányok elsikkasztják-e az uniós fejlesztési támogatásokat.

A Bizottság észrevételei



PE519.640v01-00 2/4 CM\1004036HU.doc

HU

Az Európai Unió fejlesztési együttműködése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
208. cikkén alapszik. Hosszú távú célja a szegénység felszámolása. Az EU külső fellépésére 
irányadó elveket és célokat követi, amelyek közé tartozik a demokrácia, a jogállamiság, az 
emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartása, az egyenlőség és a szolidaritás, a 
nemzetközi jog betartása stb.

A Fejlesztési Támogatási Bizottság1 állítja össze a fejlődő országok listáját, majd ennek 
alapján készül el valamennyi fejlesztési támogatási eszközre (Fejlesztési Együttműködési 
Finanszírozási Eszköz2, Európai Fejlesztési Alap3 stb.) vonatkozóan az uniós támogatásban 
részesülő országok jegyzéke, az adott eszköz esetén alkalmazandó jogalkotási eljárás 
keretében.

A támogatásra való jogosultság kritériumai eszközönként eltérőek, az kritériumok 
rögzítésének elvei azonban azonosak. Ezeket az alapelveket a 2011. októberi, „Változtatási 
program: az EU fejlesztéspolitikájának hathatósabbá tétele” című közlemény4 tartalmazza. Az 
EU bejelentette, hogy a jövőben a leginkább rászoruló országokra kívánja összpontosítani 
támogatásait, amelyekben az uniós segélyek a legnagyobb hatást tudják kifejteni.  

Az EU konkrétan az alábbiak figyelembe vételével módosítja fejlesztési támogatásainak 
szintjét:

 Az országok szükségletei. Ezeket több olyan mutató alapján értékelik, amelyek 
segítségével tekintetbe lehet venni a gazdasági, társadalmi és humán fejlettséget, a 
növekedési pályát, valamint az ország kiszolgáltatottságát és instabilitását.

 Az országok képességei. Azt veszik figyelembe, hogy az ország képes-e elegendő 
pénzügyi forrás előteremtésére, például nemzeti erőforrások vagy egyéb pénzügyi 
forrásokhoz való hozzáférés (nemzetközi piacok, magánbefektetők vagy természeti 
erőforrások) formájában.

 Az ország kötelezettségvállalásai és elért eredményei. Pozitívan esnek latba az ország 
által az oktatás, az egészségügy, a szociális védelem, a környezetvédelem, a 
demokrácia, a jó kormányzás, a szilárd gazdasági és költségvetési politika és 
pénzgazdálkodás terén elért eredmények.

Az EU egyébként jó ideje elkötelezte magát a jó kormányzás és a korrupció elleni küzdelem 
támogatása mellett. Ez a megközelítés új dimenziót nyert azzal, hogy a változtatási program 
révén az EU által folytatandó jövőbeni együttműködések számára prioritást jelentő terület lett 
az emberi jogok, a demokrácia és a jó kormányzás egyéb vetületeinek kérdésköre. Ennek 
megfelelően a jó kormányzást célzó uniós támogatások nagyobb szerepet kapnak majd 
valamennyi partnerségben.

                                               
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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Az átláthatóság fokozása szintén fontos eszköz a támogatásban részesülők és a támogatók 
felelősségének növelésére. Ezért az Európa-honlapon1 nyilvánosan elérhetők az Európai 
Bizottság által kezelt támogatásokkal kapcsolatos információk. Ezen kívül 2011 óta a 
Bizottság a nemzetközi segélyátláthatósági kezdeményezésen (IATI) keresztül is közzétesz 
friss és részletes információkat e témában2.

A partnerországoknak juttatott fejlesztési támogatások számos ellenőrzésen, auditáláson és 
értékelésen mennek át, amelyekre rendszeresen sor kerül annak érdekében, hogy az uniós 
támogatások valóban eljussanak a célszemélyekhez. A támogatás megfelelő formájának 
(költségvetési támogatás vagy például valamely projekt civil társadalmi szervezeteken 
keresztül történő társfinanszírozása) megválasztása szintén azt célozza, hogy a 
partnerországban jellemző viszonyok között minél nagyobb hatást fejthessen ki.

Ami konkrétan a Kongói Köztársaságot illeti, a megfelelő (2012-re 3,8%-ra, 2013-ra pedig 
5,5%-ra becsült) növekedéssel és költségvetési többlettel jellemezhető kedvező 
makrogazdasági helyzet ellenére a lakosság fele a nemzeti szegénységi küszöb (1,25 
USD/nap) alatt él. A rossz kormányzás, illetve a meglévő források felhasználásának 
programozása és kezelése terén tapasztalható intézményi hiányosságok jelentős mértékben 
akadályozzák az országot abban, hogy kitörjön a fejlődés nélküli gazdasági növekedés 
paradox helyzetéből.

Ennek kapcsán az EU a szegényeket segítő projektek társfinanszírozását, a kormányzás 
javítását és az államháztartás minőségét helyezi előtérbe. Ezek az intézkedések előzetes 
ellenőrzéseket és rendszeres auditokat tartalmaznak, amelyek biztosítják a projektek 
megvalósíthatóságát.

2010 óta az államháztartás irányításának megerősítésére irányuló projekt (PGFIP) hozzájárul 
a költségvetési irányítás és a pénzügyi felügyelet javításához azzal, hogy megerősíti a külső és 
belső felügyeleti intézményeket, javítja a vámbevételek behajtási arányát, valamint 
konszolidálja elsősorban a szegények érdekében eszközölt közberuházások programozását és 
végrehajtását. Sőt, a kereskedelmi képességek megerősítését célzó program keretében 
gazdasági és kereskedelmi kormányzási fellépéseket dolgoznak ki elsősorban a kongói kis- és 
középvállalkozások üzleti környezetének javítása érdekében.

Az EU három éve támogatja ezen kívül az igazságügyi ágazatot is a jogállamiság és az 
egyesületek megerősítését célzó fellépés (PAREDA) révén. Az e keretben végzett 
tevékenységek hozzájárulnak nem csupán az igazságügyben jellemző korrupció elleni 
küzdelemhez (ezt a szektort sújtja leginkább a korrupció), hanem az igazságszolgáltatás 
működésének javításához is a jogszabályok szigorúbb betartatása és a büntetlenség elleni 
küzdelem érdekében, különösen a korrupciós esetek vonatkozásában.

Az FLEGT önkéntes partnerségi megállapodás (az erdészeti tárgyú jogszabályok 
végrehajtása, a kormányzás és a kereskedelem – Forest Law Enforcement, Governance and 

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/beneficiaries_fr.htm.
2 http://www.aidtransparency.net/.
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Trade) szintén tükrözi azt a törekvést, hogy valamennyi területen biztosítani lehessen az 
átláthatóságot. A Kongói Köztársaság kormányával folytatott hosszú egyeztetéseket követően 
az uniós parlamentek és a kongói parlament által ratifikált, március 1-jén hatályba lépett 
FLEGT önkéntes partnerségi megállapodás egy sor olyan fellépést irányoz elő, amely 
megerősíti a faanyagok törvényes eredetének ellenőrzésére szolgáló rendszert (például egy 
nemzeti nyomon követési rendszer létrehozása révén).

Tekintettel arra, hogy a Kongói Köztársaságnak valamennyi támogató által juttatott összesített 
pénzügyi támogatás alig haladja meg az állam költségvetésének 3%-át, az EU az 
együttműködési projektek társfinanszírozását a kongói kormánnyal az EU számára prioritást 
jelentő területeken (emberi jogok, igazságszolgáltatás, belpolitika, egészségügy, gazdaság, 
kereskedelem és környezetvédelmi kérdések) folytatott lehető legrendszeresebb és 
legdinamikusabb politikai párbeszédhez köti.

Az átláthatóság kapcsán ki kell emelni a kongói állam által elért eredményeket. Meg kell 
jegyezni például, hogy Kongó 2011 és 2012 között mintegy 1,4 millió eurónyi indokolatlanul 
folyósított támogatást fizetett vissza az EU-nak, továbbá hangsúlyozni kell, hogy a szándék 
hiányán kívül a tartós intézményi hiányosságok okozzák a Kongónak juttatott támogatások 
alacsony hatásfokát. Emiatt külön figyelmet szentelünk az intézményi képességek 
megerősítésének, mivel ez biztosíthatja tartósan a jó kormányzást és a fokozott átláthatóságot.

Összegzés

A változtatási programban kifejtett elvek alkalmazása következtében az EU a jövőben jobban 
tudja majd összpontosítani fejlesztési támogatásait a legrászorultabb országokra.

Az EU megerősíti az olyan programok számára nyújtott támogatásait, amelyek javítják a 
politikaalkotást, az államháztartás igazgatását (a felügyeleti szervezetek megerősítése révén), 
az ellenőrzéseket és a csalások elleni fellépést.

Az EU folytatja tevékenységét a méltányos és átlátható nemzeti adórendszerek kialakításának, 
valamint a pénzügyi átláthatóság fokozására irányuló nemzetközi kezdeményezések 
támogatása céljából, elsősorban az országonkénti adóinformációk terjesztését szorgalmazva.

Az EU ugyanígy továbbra is támogatni fogja partnereit a korrupció elleni küzdelemben, 
különösen a felügyeleti és ellenőrzési hatóságoknak nyújtott támogatás fokozásával, valamint 
a bírói kar és a civil társadalmi szereplők megerősítésével.

Végül az is elmondható, hogy az EU fokozottan támogatni fogja a természeti erőforrások 
fenntartható és átlátható felhasználását ösztönző reformokat.


