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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

28.8.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1446/2012, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais M. M., 
par palīdzību attīstības jomā un tās pārredzamību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka Eiropas Savienība, ASV un citas starptautiskas 
iestādes daudz maksā, lai nodrošinātu palīdzību attīstības jomā valstīm, kurām tā nepienākas 
un kuras nav uzskatāmas par nabadzīgajām valstīm, kam ir nepieciešama palīdzība. Kā 
piemēru viņš min Kongo (Brazavilu), kas saņem palīdzību attīstības jomā, lai gan uz tās 
prezidenta Denis Sassou Nguesso vārda ir atvērti 112 bankas konti, viņam pieder nekustamie 
īpašumi Francijā EUR 15 miljonu vērtībā un īpašumi daudzās citās valstīs. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka patiesībā Kongo ir bagāta valsts, jo tā ir ceturtā lielākā naftas ieguves 
valsts Āfrikā. Viņš lūdz Eiropas iestādes nemaksāt tām valstīm, kurām tas nav nepieciešams.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 29. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Lūgumrakstā skarti vairāki jautājumi. No vienas puses, lūgumraksts attiecas uz to, ka dažas 
valstis saņem Eiropas palīdzību attīstības jomā, kaut gan tā šīm valstīm nepienākas, un, no 
otras puses, uz to, ka saņēmēju valstu valdības piesavinās Eiropas piešķirto palīdzību 
attīstības jomā.
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Eiropas Savienības (ES) attīstības sadarbības politikas pamatā ir Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 208. pants. Tās mērķis ir samazināt un galu galā izskaust nabadzību. Tajā 
ņemti vērā ES ārējās darbības principi un mērķi, tostarp demokrātija, tiesiskums, cilvēktiesību 
un pamatbrīvību ievērošana, līdztiesības un solidaritātes principi, starptautisko tiesību 
ievērošana u. c.

Pamatojoties uz Attīstības palīdzības komitejas izveidoto jaunattīstības valstu sarakstu1, 
katram Eiropas attīstības palīdzības instrumentam (finanšu instruments sadarbībai attīstības 
jomā2, Eiropas Attīstības fonds3 u. c.) atbilstoši tam piemērojamai likumdošanas procedūrai 
tiek pieņemts to valstu saraksts, kas saņems Eiropas palīdzību attīstības jomā.

Lai gan konkrētie kritēriji, kas jāizpilda, lai varētu saņemt dažādu ES attīstības palīdzības 
instrumentu nodrošināto atbalstu, katram instrumentam ir citādāki, to izveides principi ir 
vienādi. Šie principi ir noteikti 2011. gada oktobra paziņojumā „ES attīstības politikas 
ietekmes palielināšana: pārmaiņu programma”4. ES paudusi vēlmi palīdzību vairāk piešķirt 
valstīm, kurām tā visvairāk vajadzīga un kurās ES palīdzībai varētu būt vislielākā ietekme.

Konkrētāk, ES pielāgos palīdzības līmeni attīstības jomā jo īpaši atkarībā no:

 valsts vajadzībām. Tās tiks novērtētas, izmantojot vairākus rādītājus, pēc kuriem varēs 
spriest par ekonomikas, sociālo un tautas attīstību un izaugsmes virzību, kā arī valsts 
neaizsargātību un nestabilitāti;

 valsts spējām. Tiks novērtētas valsts spējas radīt pietiekamus finanšu resursus, jo īpaši 
valsts resursus, vai valsts spējas piekļūt citiem finanšu avotiem (starptautiskiem 
tirgiem, privātiem ieguldītājiem vai dabas resursiem);

 valsts saistībām un rezultātiem. Tiks pozitīvi novērtēti valsts sasniegumi izglītības, 
veselības un sociālās aizsardzības, vides, demokrātijas, labas pārvaldības jomā, 
ekonomikas un budžeta politikas stabilitātes jomā un jo īpaši finanšu vadības jomā.

Turklāt ES jau sen ir apņēmusies atbalstīt labu pārvaldību un cīņu pret korupciju. Kopš 
„pārmaiņu programmas” pieņemšanas šī apņemšanās ir kļuvusi vērienīgāka, jo ES ir 
noteikusi, ka turpmākajos gados sadarbības galvenā joma būs cilvēktiesības, demokrātija un 
citi labas pārvaldības aspekti. Tāpēc visos ES partnerības gadījumos pieaugs ES atbalsta labai 
pārvaldībai nozīme.

Pārredzamības uzlabošana ir vēl viens būtisks pasākums saņēmēju un palīdzības sniedzēju 
atbildības palielināšanai. Informācijai par Eiropas Komisijas sniegto palīdzību var publiski 
piekļūt vietnē Europa5. Turklāt kopš 2011. gada Eiropas Komisija publicē jaunāko un 
detalizētu informāciju par šo jautājumu arī Starptautiskās palīdzības pārredzamības iniciatīvas 
(IATI) tīmekļa vietnē6.
                                               
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_lv.pdf.
5 http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/beneficiaries_fr.htm.
6 http://www.aidtransparency.net/.
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Visbeidzot, partnervalstīm piešķirtā attīstības palīdzība tiek daudzkārt un regulāri kontrolēta, 
revidēta un izvērtēta, lai pārliecinātos, ka Eiropas palīdzību saņem tie, kam tā patiesībā ir 
paredzēta. Palīdzības veida (budžeta atbalsts vai projekta līdzfinansēšana, piemēram, ar 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju līdzdalību) izvēle atkarībā no partnervalstī 
dominējošajiem apstākļiem ļauj palielināt palīdzības ietekmi.

Konkrētāk, attiecībā uz Kongo (Brazavilu), lai gan tās makroekonomiskais stāvoklis un 
izaugsme ir laba (3,8 % 2012. gadā un 5,8 % 2013. gadā) un ir budžeta pārpalikums, pusei 
Kongo Republikas iedzīvotāju ir mazāki iztikas līdzekļi par valstī noteikto nabadzības slieksni 
(1,25 USD dienā). Sliktā pārvaldība un institucionālās nepilnības pašreizējo resursu plānošanā 
un vadībā ir galvenie šķēršļi, kas jāpārvar, lai izaugsmi apvienotu ar attīstību.

Šajā jautājumā ES dod priekšroku ar nabadzības samazināšanu saistītu projektu 
līdzfinansēšanai, kā arī valsts finanšu pārvaldības un kvalitātes stiprināšanai. Minētie 
pasākumi ietver gan ex ante kontroli, gan regulāru revīziju, kas nodrošina projektu 
dzīvotspēju.

Kopš 2010. gada valsts finanšu pārvaldības stiprināšanas projekts (PGFIP) ir veicinājis 
budžeta pārvaldības un finanšu revīzijas uzlabošanu, stiprinot ārējās un iekšējās revīzijas 
iestādes, uzlabojot muitas nodokļa iekasēšanu, kā arī valsts investīciju plānošanas un 
īstenošanas saliedēšanu, jo īpaši jomās, kas veicina nabadzības samazināšanu. Turklāt saistībā 
ar Tirdzniecības spēju stiprināšanas programmu ekonomikas un tirdzniecības vadības darbības 
tiek attīstītas galvenokārt ar mērķi uzlabot darījumu apstākļus un tātad vidi, kurā attīstās 
Kongo mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi.

Jau trīs gadus ES saistībā ar savu Rīcības projektu tiesiskuma un apvienību stiprināšanai 
(PAREDA) sniedz atbalstu arī tieslietu jomā. Īstenotie pasākumi ne tikai veicina cīņu pret 
korupciju tieslietu nozarē, kas ir viena no korupcijas visvairāk skartajām nozarēm, bet arī 
uzlabo tiesu darbību, lai tās varētu stingrāk piemērot tiesību aktus un cīnīties pret nesodāmību, 
jo īpaši ar korupciju saistītās lietās.

Arī brīvprātīgais partnerattiecību nolīgums par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un 
tirdzniecību (APV-FLEGT) liecina par vēlmi censties palielināt pārredzamību visās jomās.
APV-FLEGT tika panākts pēc ilgstoša darba kopā ar Kongo Republiku un stājās spēkā 
2013. gada 1. martā pēc tam, kad to bija ratificējis Eiropas Parlaments un Kongo parlaments; 
tajā paredzēta virkne darbību kokmateriālu likumības pārbaudes sistēmas stiprināšanai, jo 
īpaši Valsts izsekošanas sistēmas ieviešana.

Ņemot vērā to, ka visu līdzekļu devēju piešķirtais finanšu atbalsts Kongo Republikai kopumā 
nepārsniedz 3 % no valsts budžeta, ES ne tikai līdzfinansē sadarbības projektus, bet saistībā ar 
tiem arī piedalās, cik vien iespējams, regulārā un dinamiskā politiskajā dialogā ar Kongo 
valdību par ES prioritārajām jomām, piemēram, cilvēktiesībām, tiesiskumu, iekšpolitiku, 
veselības aizsardzību, ekonomiku, tirdzniecību un vides jautājumiem.
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Jāuzsver Kongo Republikas sasniegumi pārredzamības jomā. Piemēram, Kongo Republika ir 
atmaksājusi ES gandrīz EUR 1,4 miljonus par nepietiekami pamatotiem izdevumiem 2011. un 
2012. gadā, tāpēc jāuzsver, ka Kongo piešķirtā palīdzība nav pietiekami efektīva ne vien 
gribas trūkuma dēļ, bet galvenokārt pastāvīgo institucionālo nepilnību dēļ. Tādēļ īpaša 
uzmanība tiek pievērsta institucionālo spēju stiprināšanai, kas radīs ilgtspējīgas pārmaiņas 
ceļā uz labāku pārvaldību un lielāku pārredzamību.

Secinājums

Pēc Pārmaiņu programmā minēto principu ieviešanas ES turpmākajos gados lielākoties 
palīdzību piešķirs valstīm, kurām tā ir visvairāk vajadzīga.

Turklāt ES palielinās atbalstu programmām, kuru mērķis ir uzlabot politikas izstrādi un valsts 
finanšu pārvaldību, jo īpaši stiprinot revīzijas, kontroles un krāpšanas apkarošanas iestādes.

ES turpinās arī veikt darbības, kuru mērķis ir atbalstīt taisnīgu un pārredzamu valsts nodokļu 
sistēmu izveidi, kā arī iesaistīsies starptautiskajās iniciatīvās, kuru mērķis ir palielināt finanšu 
pārredzamību, jo īpaši atbalstot nodokļu informācijas izplatīšanu par katru valsti.

ES papildus turpinās palīdzēt saviem partneriem cīņā pret korupciju, jo īpaši palielinot savu 
atbalstu kontroles un uzraudzības iestādēm, stiprinot tiesu varu un pilsoniskās sabiedrības 
dalībniekus.

Visbeidzot, ES palielinās atbalstu reformām, kas veicina dabas resursu ilgtspējīgu un 
pārredzamu pārvaldību.


