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Tema: Peticija Nr. 1446/2012 dėl paramos vystymuisi ir jos skaidrumo, kurią 
pateikė Prancūzijos pilietis M. M.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl to, kad Europos Sąjunga, JAV ir kitos tarptautinės 
institucijos skiria daug lėšų paramai vystymuisi tose šalyse, kurios to nenusipelnė ir kurios 
neturėtų būti priskirtos prie neturtingų šalių, kurioms reikia tokios paramos. Kaip pavyzdį jis 
pateikia Kongą, kuris gauna paramą vystymuisi, o jo prezidentas Denis Sassou Nguesso turi 
112 banko sąskaitų, daugiau kaip 15 mln. EUR vertės nekilnojamojo turto vien tik 
Prancūzijoje ir kito turto daugelyje kitų šalių. Peticijos pateikėjas teigia, kad Kongas iš tikrųjų 
yra turtinga šalis – tai 4-a pagal dydį naftą išgaunanti valstybė Afrikoje. Peticijos pateikėjas 
prašo Europos Sąjungos institucijų liautis skyrus lėšas tiems, kuriems jų nereikia. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. balandžio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Peticijoje svarstoma keletas klausimų. Ji susijusi, viena vertus, su kai kurių valstybių 
nepagrįstai gaunama Europos Sąjungos parama vystymuisi, kita vertus, su paramą gaunančių 
valstybių vyriausybių neteisėtu Europos Sąjungos paramos vystymuisi naudojimu.

Komisijos pastabos

Europos Sąjungos (ES) vystomojo bendradarbiavimo politika grindžiama Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 208 straipsniu. Jos tikslas – sumažinti ir galiausiai panaikinti 
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skurdą. Ji grindžiama šiais ES išorės veiksmų principais ir tikslais: demokratija, teisine 
valstybe, pagarba pagrindinėms žmogaus teisėms ir laisvėms, lygybės ir solidarumo 
principais, tarptautinės teisės laikymusi ir t. t.

Vadovaujantis Paramos vystymuisi komiteto parengtu besivystančių šalių sąrašu1, sudarytas 
Europos Sąjungos paramą vystymuisi gaunančių šalių sąrašas pagal kiekvieną Europos 
Sąjungos paramos vystymuisi priemonę (vystomojo bendradarbiavimo finansinė priemonė2, 
Europos plėtros fondas3 ir t. t.), vykdant atitinkamai priemonei taikomą teisėkūros procedūrą. 

Nors konkretūs priemonių kriterijai, pagal kuriuos galima taikyti įvairias ES paramos 
vystymuisi priemones, skiriasi, jų nustatymo principai vienodi. Šie principai patikslinti 
2011 m. spalio mėn. komunikate „ES vystymosi politikos poveikio didinimas. Pokyčių 
darbotvarkė“4. ES paskelbė apie ketinimą savo paramą daugiau teikti valstybėms, kurioms jos 
reikia labiausiai ir kuriose ES paramos poveikis būtų didžiausias.

Konkrečiau ES savo paramos vystymuisi dydį nustatys būtent pagal šiuos kriterijus:

 šalies poreikius. Šie poreikiai bus vertinami vadovaujantis keletu rodiklių, leisiančių 
atsižvelgti į ekonomikos plėtrą, socialinę ir žmogaus raidą, ekonomikos augimo 
kreivę, valstybės pažeidžiamumą ir nestabilumą;

 šalies pajėgumus. Pajėgumai vertinami atsižvelgiant į šalies gebėjimą sukurti 
pakankamus finansinius išteklius, ypač vidaus išteklius, arba naudotis kitais 
finansavimo šaltiniais (tarptautinėmis rinkomis, privačiomis investicijomis ar gamtos 
ištekliais);

 šalies įsipareigojimus ir rezultatus. Teigiamai bus vertinama šalies pažanga, susijusi su 
švietimu, sveikatos priežiūra, socialine apsauga, aplinkos apsauga, demokratija ir geru 
valdymu, taip pat šalies ekonomikos ir biudžeto politikos patikimumu, ypač finansų 
valdymu.

Be to, ES jau seniai įsipareigojusi remti gerą valdymą ir kovą su korupcija. Šis sudėtingas 
klausimas įgavo naują mastą, nes Pokyčių darbotvarkėje ES kaip prioritetinę būsimo 
bendradarbiavimo sritį nustato žmogaus teises, demokratiją ir kitus gero valdymo aspektus. 
Todėl palaikydama visus partnerystės ryšius ES daugiau dėmesio skirs savo paramai 
valdymui. 

Kita svarbi priemonė siekiant stiprinti paramos gavėjų ir teikėjų atsakomybę – skaidrumo 
didinimas. Todėl informacija apie Europos Komisijos valdomus paramos srautus yra viešai 
skelbiama interneto svetainėje „Europa“5. Be to, nuo 2011 m. Europos Komisija taip pat 

                                               
1 http://www.oecd.org/fr/cad/stats/listedesbeneficiairesdapdetablieparlecad.htm.
2 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci_lt.htm. 
3 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci_lt.htm.
4 http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_lt.pdf.
5 http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/beneficiaries_lt.htm. 
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skelbia naujausią ir išsamią informaciją šiuo klausimu, vykdydama tarptautinę paramos 
skaidrumo iniciatyvą (angl. IATI)1.

Pagaliau, siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjungos parama pasiektų tuos, kuriems ji iš tikrųjų 
skirta, vykdoma plačios apimties reguliari šalims partnerėms skirtos paramos vystymuisi 
kontrolė, auditas ir vertinimas. Galiausiai galimybė pasirinkti paramos rūšį (pavyzdžiui, 
paramą biudžetui ar bendrą projekto finansavimą per pilietinės visuomenės organizacijas), 
atsižvelgiant į šalies partnerės sąlygas, leidžia didinti paramos poveikį.

Konkrečiau kalbant apie Kongą-Brazavilį, nors jo makroekonominė padėtis vertinama gan 
palankiai dėl gero ekonomikos augimo (nustatyta, kad 2012 m. ekonomika augo 3,8 proc., 
2013 m. – 5,8 proc.) ir biudžeto pertekliaus, pusė Kongo Respublikos gyventojų gyvena 
žemiau nacionalinės skurdo ribos (1,25 USD/dieną). Blogas valdymas ir instituciniai trūkumai 
planuojant ir valdant turimus išteklius yra didžiausios kliūtys siekiant pakeisti paradoksalią 
padėtį, kai ekonomika auga neužtikrinant vystymosi.

Šiomis aplinkybėmis ES pirmenybę teikia bendram skurstančių šalių projektų finansavimui, 
valdymo stiprinimui ir valstybės finansų kokybės gerinimui. Šios priemonės apima ir ex ante 
kontrolę, ir sistemingus auditus, kuriais užtikrinamas projektų tvarumas.

Nuo 2010 m. vykdomas valstybės finansų valdymo stiprinimo projektas (pranc. PGFIP) 
padeda gerinti biudžeto valdymą ir didinti finansų kontrolę, stiprinant išorės ir vidaus 
kontrolės institucijas, gerinant pajamų iš muitų surinkimą, stiprinant viešųjų investicijų 
programavimą ir geriau įgyvendinant šias investicijas, ypač menkai finansuojamuose 
sektoriuose. Be to, pagal prekybos pajėgumų didinimo programą yra plėtojami ekonominiai ir 
komerciniai valdymo veiksmai, siekiant iš esmės pagerinti verslo aplinką, taigi ir sąlygas 
plėstis labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms Kongo įmonėms. 

Jau trejus metus ES taip pat remia teismų sektorių, vykdydama teisinės valstybės ir asociacijų 
stiprinimo veiksmų planą (pranc. PAREDA). Ši veikla padeda ne tik kovoti su korupcija 
teismų sektoriuje (tai vienas iš sektorių, kuriuose korupcija didžiausia), bet ir gerinti 
teisingumo sistemos veikimą, siekiant griežčiau taikyti įstatymus ir kovoti su 
nebaudžiamumu, ypač korupcijos bylose.

Savanoriškas partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir 
prekybos mediena (angl. Forest Law Enforcement Governance and Trade (APV-FLEGT) taip 
pat liudija apie pasiryžimą siekti skaidrumo visose srityse. Susitarimas APV-FLEGT, kuriame 
nurodoma keletas priemonių, skirtų medienos teisėtumo tikrinimo sistemai stiprinti, ypač 
diegiant nacionalinę atsekamumo sistemą, yra ilgo darbo derantis su Kongo Respublika 
rezultatas; šis teisės aktas įsigaliojo šių metų kovo 1 d., jį ratifikavus Europos Parlamentui ir 
Kongo parlamentui. 

Kadangi Kongo Respublikai skirta finansinė parama, sudėjus visų paramos teikėjų paramą, 
vos viršija 3 proc. valstybės biudžeto, Europos Sąjunga bendro bendradarbiavimo projektų 
finansavimo klausimą įtraukia į politinį dialogą su Kongo vyriausybe, kuris kuo reguliariau ir 

                                               
1 http://www.aidtransparency.net/.
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dinamiškiau vykdomas ES prioritetinėse srityse, pavyzdžiui, žmogaus teisių, teisingumo, 
nacionalinės politikos, sveikatos priežiūros, ekonomikos, prekybos ir aplinkos srityse. 

Pažymėtina Kongo valstybės pažanga skaidrumo srityje. Pavyzdžiui, 2011–2012 m. Kongo
valstybė grąžino ES apie 1,4 mln. EUR nepakankamai pagrįstų išlaidų, pabrėždama, kad 
Kongui suteikta parama nepakankamai veiksminga ne tik dėl ryžto stokos, bet ir ypač dėl 
nuolatinių institucinių trūkumų. Todėl ypač svarbu, kad būtų stiprinami institucijų gebėjimai, 
dėl kurių skatinami ilgalaikiai pokyčiai siekiant geresnio valdymo ir didesnio skaidrumo.

Išvados

Įgyvendindama Pokyčių darbotvarkėje nustatytus principus, ateityje ES savo paramą 
vystymuisi daugiau skirs šalims, kurioms jos labiausiai reikia.

Be to, ES labiau rems programas, kurių tikslas – gerinti politikos formavimą ir valstybės 
finansų valdymą, ypač kuriant ir stiprinant audito, kontrolės ir kovos su sukčiavimu 
institucijas.

Taip pat ES ir toliau rems sąžiningų ir skaidrių nacionalinių mokesčių sistemų kūrimą, taip 
pat tarptautines iniciatyvas, kuriomis didinamas finansų skaidrumas, ypač remdama 
informacijos apie mokesčius sklaidą kiekvienoje šalyje.

ES ir toliau padės savo partneriams kovoti su korupcija, ypač didindama paramą kontrolės ir 
priežiūros institucijoms, stiprindama teismines institucijas ir pilietinės visuomenės veikėjus.

Galiausiai ES labiau rems reformas, kuriomis skatinamas tvarus ir skaidrus gamtos išteklių 
valdymas.“


