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Przedmiot: Petycja 1446/2012, którą złożył M. M. (Francja), w sprawie pomocy 
rozwojowej oraz przejrzystości jej udzielania

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się na fakt, że Unia Europejska, USA oraz inne międzynarodowe 
instytucje przeznaczają duże kwoty pieniędzy na pomoc rozwojową dla krajów, które na tę 
pomoc nie zasługują i nie mają prawa znajdować się na liście „biednych”, potrzebujących 
pomocy krajów. Jako przykład podaje on Kongo – Brazzaville, które otrzymuje taką pomoc, 
podczas gdy jego prezydent Denis Sassou Nguesso posiada 112 rachunków bankowych, 
nieruchomości warte 15 mln EUR (w samej Francji) oraz inne aktywa uzyskane w wielu 
innych krajach. Twierdzi on, że kraj ten jest w rzeczywistości bogaty, ponieważ jest 4. 
największym producentem ropy naftowej w Afryce. Zwraca się on do instytucji Unii 
Europejskiej z prośbą o zaprzestanie przekazywania pieniędzy na rzecz tych, którzy tego nie 
potrzebują. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 kwietnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

W petycji poruszono kilka kwestii. Po pierwsze dotyczy ona pobierania europejskiej pomocy 
rozwojowej w sposób nienależny, a po drugie sprzeniewierzenia europejskiej pomocy 
rozwojowej przez rządy krajów będących jej beneficjentami.
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Polityka Unii Europejskiej (UE) w zakresie współpracy na rzecz rozwoju opiera się na art. 
208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jej celem jest zmniejszenie, a docelowo 
likwidacja ubóstwa. W ramach tej polityki osiąga się cele i wdraża zasady działań 
zewnętrznych UE, do których należą: demokracja, praworządność, poszanowanie praw 
człowieka i podstawowych wolności, zasady równości i solidarności, poszanowanie prawa 
międzynarodowego itp.

Na podstawie wykazu krajów rozwijających się sporządzonego przez Komitet Pomocy 
Rozwojowej1 opracowano wykaz krajów korzystających z europejskiej pomocy rozwojowej 
w ramach każdego europejskiego instrumentu pomocy rozwojowej (instrument finansowania 
współpracy na rzecz rozwoju2, Europejski Fundusz Rozwoju3 itp.) zgodnie z właściwą 
procedurą ustawodawczą.

Chociaż kryteria szczegółowe umożliwiające korzystanie z różnych instrumentów pomocy 
rozwojowej UE różnią się w zależności od instrumentów, zasady ich ustanawiania są takie 
same. Zasady te zostały precyzyjnie określone w październiku 2011 r. w komunikacie 
„Zwiększanie wpływu unijnej polityki rozwoju: program działań na rzecz zmian”4. UE 
ogłosiła wolę skoncentrowania się w większym stopniu na krajach, które mają największe 
potrzeby i w których pomoc UE mogłaby mieć największy wpływ.

Uściślając, UE dostosuje poziom pomocy rozwojowej między innymi w zależności od:

 Potrzeb danego kraju. Są one oceniane przy użyciu szeregu wskaźników 
pozwalających uwzględnić rozwój gospodarczy, społeczny i ludzki oraz ścieżki 
wzrostu, a także wskaźników podatności na zagrożenia i niestabilności kraju.

 Potencjału kraju. Jest on oceniany według zdolności kraju do generowania 
wystarczających zasobów finansowych, w szczególności zasobów krajowych, i jego 
dostępu do innych źródeł finansowania (rynki międzynarodowe, inwestorzy prywatni 
lub zasoby naturalne).

 Zobowiązań kraju i osiąganych wyników. Chodzi o postępy danego kraju w obszarze 
edukacji, zdrowia i opieki społecznej, w dziedzinie środowiska, demokracji i dobrych 
rządów oraz stabilność polityki gospodarczej i budżetowej, zwłaszcza zarządzania 
finansami, które muszą zostać ocenione pozytywnie.

Ponadto UE od dawna angażuje się we wspieranie dobrych rządów i walkę z korupcją. 
Działania te nabrały rozmachu, ponieważ wraz z „programem działań na rzecz zmian” UE 
określiła prawa człowieka, demokrację i pozostałe aspekty dobrych rządów jako priorytetowy 
obszar współpracy na nadchodzące lata. Z tego tytułu unijne wsparcie dla rządów będzie 
zajmować więcej miejsca we wszystkich tych partnerstwach.

                                               
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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Poprawa przejrzystości jest innym ważnym sposobem na zwiększenie odpowiedzialności 
beneficjentów i dostawców pomocy. Informacje na temat przepływów zarządzanych przez 
Komisję Europejską są zatem podawane do publicznej wiadomości w witrynie Europa1. 
Ponadto od 2011 r. Komisja publikuje najnowsze szczegółowe informacje na ten temat za 
pośrednictwem międzynarodowej inicjatywy na rzecz przejrzystości pomocy2.

Wreszcie pomoc rozwojowa przyznawana krajom partnerskim podlega wielu różnym 
kontrolom, audytom i ocenom, które są regularnie przeprowadzane, aby upewnić się, że 
europejska pomoc dociera do tych, którzy są jej rzeczywistymi odbiorcami. Wybór sposobu 
udzielenia pomocy (pomoc budżetowa lub współfinansowanie projektu za pośrednictwem na 
przykład organizacji społeczeństwa obywatelskiego) pozwala zaś na zwiększenie jej wpływu 
w zależności od warunków dominujących w danym kraju partnerskim.

Precyzując, jeżeli chodzi o Kongo-Brazzaville, pomimo dość sprzyjającej sytuacji 
makroekonomicznej charakteryzującej się dobrym poziomem wzrostu (szacowanym na 3,8% 
w 2012 r. i 5,8% w 2013 r.), a także nadwyżką budżetową, w Republice Konga połowa 
ludności żyje poniżej krajowego progu ubóstwa (1,25 USD na dzień). Złe rządy i słabości 
instytucjonalne w obszarach programowania istniejących zasobów oraz zarządzania nimi 
stanowią podstawowe przeszkody uniemożliwiające wyjście z paradoksu wzrostu bez 
rozwoju.

W takich okolicznościach UE wybiera współfinansowanie projektów ukierunkowanych na 
ubogich, a także umacnianie rządów i poprawę jakości finansów publicznych. Środki te 
obejmują jednocześnie kontrolę ex ante i audyty systemowe, które zapewniają efektywność 
projektów.

Od 2010 r. projekt poprawy zarządzania finansami publicznymi przyczynia się do 
usprawniania zarządzania budżetowego i kontroli finansowej poprzez umocnienie instytucji 
kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, usprawnienie procesu ściągania opłat celnych, a także 
konsolidację programowania i wykonywania inwestycji publicznych, zwłaszcza w sektorze 
pomocy dla ubogich. Ponadto w ramach programu umacniania potencjału handlowego 
opracowywane są działania w zakresie zarządzania ekonomicznego i handlowego, głównie w 
celu poprawy klimatu dla przedsiębiorczości, a zatem otoczenia, w którym działają kongijskie 
mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dodatkowo od trzech lat UE wspiera sektor sądownictwa w ramach projektu działań na rzecz 
umocnienia praworządności i stowarzyszeń. Prowadzone działania przyczyniają się nie tylko 
do walki z korupcją w sektorze sądowniczym, który należy do sektorów najbardziej 
dotkniętych tym zjawiskiem, lecz również do poprawy funkcjonowania wymiaru 
sprawiedliwości, co służy ściślejszemu stosowaniu przepisów i walce z bezkarnością, 
zwłaszcza w sprawach dotyczących korupcji.

Dobrowolna umowa o partnerstwie w sprawie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w 
dziedzinie leśnictwa (APV-FLEGT) świadczy również o woli działania na rzecz 

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/beneficiaries_fr.htm.
2 http://www.aidtransparency.net/.
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przejrzystości we wszystkich dziedzinach. Zważywszy, że w akcie tym przewidziano szereg 
działań służących umocnieniu systemu weryfikacji legalności drewna – zwłaszcza 
wprowadzenie systemu śledzenia drewna – APV-FLEGT stanowi zwieńczenie długich 
uzgodnień z Republiką Konga, które weszły w życie w dniu 1 marca br. po ratyfikacji przez 
parlamenty UE i Konga.

Mając na uwadze, że pomoc finansowa przyznawana Republice Konga nie przekracza 
obecnie 3% budżetu państwa bez względu na darczyńców, UE łączy współfinansowanie 
projektów współpracy z możliwie jak najbardziej regularnym i dynamicznym dialogiem 
politycznym z rządem kongijskim w sektorach priorytetowych dla UE, takich jak prawa 
człowieka, wymiar sprawiedliwości, polityka wewnętrzna, zdrowie, gospodarka, handel i 
kwestie związane ze środowiskiem.

W dziedzinie przejrzystości należy podkreślić postęp państwa kongijskiego. Należy na 
przykład zauważyć, że w latach 2011–2012 państwo kongijskie miało blisko 1,4 mln EUR 
wydatków niedostatecznie potwierdzonych UE, co wskazuje, że oprócz braku woli, brak 
skuteczności pomocy przyznawanej Kongu jest również, a nawet przede wszystkim, 
powiązany z trwałymi słabościami instytucjonalnymi. Szczególne znaczenie przypisuje się 
zatem potencjałowi instytucjonalnemu, który jest źródłem trwałych zmian prowadzących ku 
lepszym rządom i większej przejrzystości.

Wniosek

W wyniku wdrożenia zasad określonych w programie działań na rzecz zmian w najbliższych 
latach UE skoncentruje swoją pomoc rozwojową na krajach, które jej najbardziej potrzebują.

Ponadto UE zwiększy wsparcie dla programów mających na celu poprawę tworzenia polityki 
w różnych obszarach oraz zarządzania finansami publicznymi, zwłaszcza poprzez wdrożenie i 
umocnienie organów audytu, kontroli i walki z nadużyciami finansowymi.

UE będzie również kontynuować swoje działania mające na celu wspieranie budowania 
sprawiedliwych i przejrzystych krajowych systemów podatkowych, a także inicjatyw 
międzynarodowych poprawiających przejrzystość finansową, zwłaszcza wspierając 
rozpowszechnianie informacji podatkowych w poszczególnych krajach.

UE nadal będzie również wspierać swoich partnerów w walce z korupcją, zwłaszcza poprzez 
zwiększenie pomocy dla organów kontroli i nadzoru oraz umacnianie władzy sądowniczej i 
podmiotów społeczeństwa obywatelskiego.

Wreszcie UE zwiększy wsparcie dla reform zachęcających do zrównoważonego i 
przejrzystego zarządzania zasobami naturalnymi.


