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Suġġett: Petizzjoni 1446/2012, ippreżentata minn M. M., ta’ ċittadinanza Franċiża, 
dwar l-għajnuna għall-iżvilupp u t-trasparenza tagħha

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jilmenta dwar il-fatt li l-UE, l-Istati Uniti, u istituzzjonijiet internazzjonali 
oħra jħallsu ħafna flus f’għajnuna għall-iżvilupp ta’ pajjiżi li ma jistħoqqilhomx u li mhumiex 
intitolati biex jappartjenu fil-lista ta’ pajjiżi "foqra" fil-bżonn ta’ għajnuna. Huwa jagħti l-
eżempju tal-Kongo, li jirċievi tali għajnuna u dan minkejja li l-President tiegħu s-Sur Denis 
Sassou Nguesso għandu 112-il kont bankarju, proprjetà immobbli li tiswa EUR 15-il miljun fi 
Franza biss u akkwisti oħra f’bosta pajjiżi oħra. Huwa jsostni li dan il-pajjiż fil-verità huwa 
sinjur, peress li huwa r-raba’ produttur tal-petrol Afrikan. Huwa jitlob lill-istituzzjonijiet 
Ewropej jieqfu jħallsu flus lil dawk li m’għandhomx bżonnhom. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-29 t’April 2013.. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013.

Il-petizzjoni tindirizza diversi kwistjonijiet. Hija tibbaża, min-naħa waħda, fuq il-perċezzjoni 
ħażina minn ċerta pajjiżi dwar l-għajnuna Ewropea għall-iżvilupp u min-naħa l-oħra, dwar l-
iżvijar tal-għajnuna għall-iżvilupp Ewropew mill-gvernijiet tal-pajjiżi benefiċċjarji.

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Il-politika ta’ kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea (UE) hija bbażata fuq l-
Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE. Hi timmira għat-tnaqqis u,
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eventwalment għall-qerda tal-faqar. Hija ssegwi l-prinċipji u l-għanijiet tal-azzjoni esterna tal-
UE, inkluż: id-demokrazija, l-Istat tad-dritt, ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet 
fondamentali, il-prinċipji ta' ugwaljanza u ta’ solidarjetà, ir-rispett tal-liġi internazzjonali, eċċ.

Mil-lista ta’ pajjiżi li qed jiżviluppaw stabbiliti mill-Kumitat għall-Għajnuna fl-Iżvilupp1, il-
lista tal-pajjiżi li jibbenifikaw mill-għajnuna Ewropea għall-iżvilupp hija mwaqqfa għal kull 
strument Ewropew ta’ għajnuna għall-iżvilupp (Strument ta’ finanzjament tal-kooperazzjoni 
għall-iżvilupp2, Fond Ewropew għall-Iżvilupp3,eċċ) skont il-proċedura legiżlattiva li huwa 
jsegwi. 

Għalkemm il-kriterji speċifiċi li jippermettu li wieħed jibbenefika minn strumenti differenti 
tal-għajnuna għall-iżvilupp tal-UE jvarjaw skont l-istrumenti, il-prinċipji li jiggwidaw l-
istabbiliment huma l-istess. Dawn il-prinċipji ġew stabbiliti f’Ottubru 2011 fil-
Komunikazzjoni “Inżidu l-Impatt tal-Politika tal-UE għall-Iżvilupp: Aġenda għall-Bidla”4. L-
UE ħabbret l-intenzjoni tagħha li tkompli tikkonċentra l-għajnuna tagħha fuq il-pajjiżi li l-
aktar għandhom bżonnha u li fihom għajnuna tal-UE jista’ jkollha l-akbar impatt.  

B’mod aktar speċifiku, l-UE tadatta l-livell tal-għajnuna tagħha għall-iżvilupp skont, b’mod 
partikolari:

 Il-ħtiġijiet tal-pajjiż. Dawn se jiġu evalwati permezz ta’ diversi indikaturi li 
jippermettu li jittieħed in kunsiderazzjoni l-iżvilupp ekonomiku, soċjali, u tal-bniedem 
u l-pjan ta’ tkabbir, aktar milli l-vulnerabilità u l-fraġilità tal-pajjiż.

 Il-kapaċitajiet tal-pajjiż: dawn jiġu valutati skont il-kapaċità tal-pajjiż li jiġġenera 
biżżejjed riżorsi finanzjarji, b'mod speċjali riżorsi domestiċi, jew il-kapaċità tal-pajjiż 
li jaċċessa sorsi oħrajn ta’ finanzjament bħal swieq internazzjonali, investiment privat 
jew riżorsi naturali.

 L-impenji u l-prestazzjoni tal-pajjiż: Il-progress ta’ pajjiż fl-edukazzjoni, is-saħħa u l-
protezzjoni soċjali, fil-qasam ambjentali, id-demokrazija u governanza tajba u l-
qawwa tal-politiki ekonomiċi u baġitarji tiegħu, b’mod partikolari l-ġesjtoni 
finanzjarja jkunu apprezzati b’mod pożittiv.

Barra minn hekk, l-UE ilha impenjata favur l-appoġġ tal-governanza tajba u l-ġlieda kontra l-
korruzzjoni. Dan it-tħassib ħa dimensjoni ġdida minħabba li b’“l-aġenda għall-bidla”, l-UE 
tistabbilixxi bħala qasam prijoritarju ta’ kooperazzjoni għall-futur id-drittijiet tal-bniedem, id-
demokrazija u l-aspetti l-oħra ta’ governanza tajba. B’hekk, l-appoġġ tal-UE għall-governanza 
ser jokkupa post aktar importanti fis-sħubijiet kollha tagħha. 

It-titjib fit-trasparenza huwa mezz ieħor importani kif tissaħħaħ ir-responsabbiltà tal-
benefiċjarji u l-fornituri tal-għajnuna. L-informazzjoni dwar il-fluss t’għajnuna amministrata 

                                               
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/dci_fr.htm.
4 http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_fr.pdf.
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mill-Kummissjoni Ewropea b’hekk tiġi ppubblikata fuq il-websajt Europa1. Barra minn hekk, 
mill-2011, l-informazzjoni reċenti u dettaljata dwar dan is-suġġett tiġi ppubblikata wkoll mill-
Kummissjoni Ewropea permezz tal-Inizjattiva ta’ Trasparenza fl-Għajnuna Internazzjonali 
(IATI)2.

L-għajnuna għall-iżvilupp lill-pajjiżi msieħba hija finalment soġġetta għal numru kbir ta’ 
kontrolli, verifiki u evalwazzjonijiet li jitwettqu regolarment biex jiżguraw li l-għajnuna 
Ewropea tikseb dak hija verament intiża għalih. L-għażla tal-modilità ta’ għajnuna (għajnuna 
baġitarja jew kofinanzjament ta’ proġett permezz tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
pereżempju) finalment tippermetti, skont il-kundizzjonijiet fil-pajjiż imsieħeb biex jiżdied l-
impatt tagħha.

B’mod aktar speċifiku fir-rigward tal-Kongo-Brazzaville, minkejja sitwazzjoni 
makroekonomika relattivament favorevoli karatterizzata minn tkabbir tajjeb (stmata għal 
3.8 % fl-2012 u għal 5.8 % fl-2013) u surplus baġitarju, fir-Repubblika tal-Kongo nofs il-
popolazzjoni tgħix taħt il-linja tal-faqar nazzjonali (1.25 dollaru Amerikan/ġurnata). Il-
governanza ħażina u n-nuqqasijiet istituzzjonali fl-ippjanar u l-ġesjtoni tar-riżorsi eżistenti 
huma ostakli maġġuri biex il-pajjiż joħroġ mill-paradoss tat-tkabbir mingħajr żvilupp.

F’dan il-kuntest, l-UE tiffavorixxi l-kofinanzjament ta’ proġetti favur il-fqar kif ukoll it-tisħiħ  
tal-governanza u tal-kwalità tal-finanzi pubbliċi. Dawn il-miżuri jinkludu kollha f’daqqa 
kontroll ex ante u awditjar sistematiku li jiżguraw is-sostenibilità tal-proġetti.

Mill-2010, il-proġett ta’ infurzar tal-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi (PGFIP) jikkontribwixxi 
għat-titjib tal-ġesjtoni baġitarja u tal-kontroll finanzjarju permezz tat-tisħiħ tal-istituzzjonijiet 
ta’ kontrolli esterni u interni, it-titjib tal-ġbir tad-dħul mid-dazju u l-konsolidazzjoni tal-
programmazzjoni u tal-implimentazzjoni tal-investimenti pubbliċi, b'mod partikolari fis-
setturi favur il-foqra. Barra minn hekk, fil-qafas tal-Programm ta’ Tisħiħ tal-Kapaċitajiet 
Kummerċjali, azzjonijiet ta’ governanza ekonomiċi u kummerċjali huma żviluppati 
prinċipalment biex itejjbu l-klima tan-negozju u għalhekk l-ambjent li fih jevolvu l-intrapriżi 
mikro, żgħar u medji tal-Kongo. 

Għal dawn l-aħħar tliet snin, l-UE qed tappoġġja wkoll is-settur ġudizzjarju permezz tal-
Proġett ta’ Azzjonijiet tagħha għall-Infurzar tal-Istat ta’ Dritt u tal-Assoċjazzjonijiet 
(PAREDA). L-attivitajiet imwettqa jikkontribwixxu mhux biss għall-ġlieda kontra l-
korruzzjoni fis-settur ġudizzjarju, wieħed mill-aktar effettwati minn din il-problema, imma 
wkoll għat-titjib fil-funzjonament tal-ġustizzja għal applikazzjoni aktar stretta tal-liġijiet u l-
ġlieda kontra l-impunità, b’mod partikolari f’każijiet ta’ korruzzjoni.

Il-ftehim tas-sħubija volontarja Forest Law Enforcement Governance and Trade (APV-
FLEGT) juri wkoll ir-rieda li jsir sforz għat-trasparenza fl-oqsma kollha. Filwaqt li jistipula 
serje ta’ azzjonijiet għat-tisħiħ tas-sistema ta’ verifika tal-legalità tal-injam – permezz tal-
istabbiliment ta’ Sistema Nazzjonali ta’ Traċċabilità b’mod partikolari – l-APV-FLEGT hija l-

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/beneficiaries_fr.htm. 
2 http://www.aidtransparency.net/.
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qofol ta’ proċess twil ta’ konsultazzjoni mar-Repubblika tal-Kongo li wassal għad-dħul fis-
seħħ tiegħu fl-1 ta’ Marzu wara r-ratifika tiegħu mill-Parlamenti tal-UE u tal-Kongo. 

Billi l-għajnuna finanzjarja mogħtija lir-Repubblika tal-Kongo bilkemm taqbeż it-3 % tal-
baġit tal-Istat jekk wieħed jgħaqqad is-sorsi kollha ta’ self, l-UE tgħaqqad il-kofinanzjament 
tal-proġetti ta’ kooperazzjoni ma’ djalogu politiku kemm jista’ jkun regolari u dinamiku mal-
gvern tal-Kongo fis-setturi ta’ prijorità għall-UE bħad-drittijiet tal-bniedem, il-ġustizzja, il-
politika interna, is-saħħa, l-ekonomija, il-kummerċ u l-kwistjonijiet ambjentali. 

It-trasparenza u l-progress tal-Istat tal-Kongo għandhom ikunu enasizzati. Ninnutaw, 
pereżempju li l-Istat tal-Kongo ħallas kważi EUR 1.4 miljun fi spejjeż mhux ġustifikati bejn l-
2011 u l-2102 lill-UE, u b’hekk jenfasizza li minbarra d-defiċit volontarju, in-nuqqas ta’ 
effikaċja tal-għajnuna mogħtia lill-Kongo hija marbuta wkoll u fuq kollox mal-permanenza 
ta’ nuqqasijiet istituzzjonali. Għalhekk tingħata importanza partikolari għar-rinfurzar tal-
kapaċitajiet istituzzjonali, sors ta’ tibdil sostenibbli għal governanza aħjar u fuq kollox ta’ 
trasparenza.

Konklużjoni

L-implimentazzjoni tal-prinċipji dikjarati fil-Programm għall-Bidla se tgħin lill-UE, fis-snin li 
ġejjin, biex tiffoka aktar l-għajnuna tagħha għall-iżvilupp fuq il-pajjiżi li l-aktar għandhom 
bżonn tagħha.

Barra minn hekk l-UE se ssaħħaħ l-appoġġ tagħha għall-programmi li għandhom l-għan li 
jtejbu t-tfassil tal-politiki, il-ġesjtoni tal-finanzi pubbliċi, b’mod partikolari bl-
implimentazzjoni u t-tisħiħ ta’ korpi ta’ verifika, ta’ kontroll u tal-ġlieda kontra l-frodi.

L-UE se tkompli wkoll l-isforzi tagħha biex tappoġġja l-istabbiliment ta’ sistemi fiskali 
nazzjonali ġusti u trasparenti kif ukoll l-inizzjattivi internazzjonali li jinforzaw it-trasparenza 
finanzjarja partikularment billi tappoġġja t-tixrid ta’ informazzjoni fiskali għal kull pajjiż.

L-UE se tkompli tgħin ukoll l-imsieħba tagħha biex jiġġieldu l-korruzzjoni filwaqt li ssaħħaħ, 
b’mod partikolari, l-appoġġ tagħha lill-awtoritajiet ta' kontroll u ta' monitoraġġ, billi tqawwi 
s-setgħa tal-ġudikatura u l-atturi tas-soċjetà ċivili. 

Fl-aħħar nett l-UE se żżid l-appoġġ tagħha għar-riformi li jippromwovu ġesjtoni sostenibbli u 
trasparenti tar-riżorsi naturali.


