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1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă faptul că UE, SUA și alte instituții internaționale plătesc sume mari de 
bani ca ajutor pentru dezvoltare unor țări care nu merită acest ajutor și care nu au dreptul de a 
figura pe lista țărilor „sărace” care au nevoie de ajutor. Petiționarul dă ca exemplu Congo –
Brazzaville, care beneficiază de un astfel de ajutor, deși președintele acestei țări, domnul 
Denis Sassou Nguesso, deține 112 conturi bancare, proprietăți imobiliare în valoare de 15 
milioane de euro doar în Franța și alte averi în multe alte țări. El susține că această țară este de 
fapt bogată, fiind al patrulea producător de petrol african. Petiționarul solicită ca instituțiile 
europene să nu mai plătească bani celor care nu au nevoie de ei. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 aprilie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Petiția abordează mai multe aspecte. Aceasta se referă, pe de o parte, la primirea nejustificată 
de către unele țări a ajutorului european pentru dezvoltare și, pe de altă parte, la deturnarea 
ajutorului european pentru dezvoltare de către guvernele țărilor beneficiare.

Observațiile Comisiei

Politica de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii Europene (UE) se bazează pe articolul 208 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Aceasta are ca scop reducerea și, în cele 
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din urmă, eradicarea sărăciei. Politica de cooperare pentru dezvoltare respectă principiile și 
obiectivele acțiunii externe a UE, printre care democrația, statul de drept, respectarea 
drepturilor omului și a libertăților fundamentale, principiul egalității și al solidarității, 
respectarea dreptului internațional etc.

Pe baza listei țărilor în curs de dezvoltare stabilite de Comitetul privind asistența pentru 
dezvoltare1, lista țărilor care beneficiază de ajutorul european pentru dezvoltare este stabilită 
pentru fiecare instrument european de ajutor pentru dezvoltare (Instrumentul de finanțare a 
cooperării pentru dezvoltare2, Fondul european de dezvoltare3 etc.) în conformitate cu 
procedura legislativă la care acesta este supus. 

Cu toate că criteriile specifice care permit să se beneficieze de diversele instrumente de ajutor 
pentru dezvoltare ale Uniunii Europene variază în funcție de instrumente, principiile care 
guvernează stabilirea lor sunt aceleași. Aceste principii au fost menționate în octombrie 2011 
în Comunicarea intitulată „Creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o agendă 
a schimbării”4. Uniunea Europeană și-a anunțat intenția de a concentra mai mult ajutorul în 
favoarea țărilor care au cel mai mult nevoie și în care ajutorul UE ar putea avea cel mai mare 
impact.  

Mai precis, UE va adapta nivelul ajutorului său pentru dezvoltare în funcție de:

 nevoile țării: acestea vor fi evaluate cu ajutorul mai multor indicatori care permit să se 
țină seama de tendințele de dezvoltare economică și socio-umană, de evoluțiile 
creșterii, precum și de vulnerabilitatea și fragilitatea țării;

 capacitățile țării: evaluate în funcție de capacitatea unei țări de a genera resurse 
financiare suficiente, în special resurse interne, sau de accesul acesteia la alte surse de 
finanțare (piețe internaționale, investiții private sau resurse naturale);

 angajamentele și performanțele țării: progresele unei țări realizate în materie de 
educație, sănătate și protecție socială, precum și în domeniul mediului, al democrației 
și al bunei guvernanțe și consistența politicilor sale economice și fiscale, inclusiv 
gestionarea financiară, vor fi evaluate în mod pozitiv.

Pe de altă parte, Uniunea Europeană a fost îndelung angajată în favoarea sprijinului pentru 
buna guvernanță și lupta împotriva corupției. Această preocupare a luat o nouă amploare, 
întrucât prin „agenda schimbării” UE stabilește drept domenii prioritare de cooperare pentru 
viitor drepturile omului, democrația și celelalte aspecte ale bunei guvernanțe. Astfel, sprijinul 
acordat de UE guvernanței va ocupa un loc mai important în toate parteneriatele sale. 

Îmbunătățirea transparenței este un alt mijloc important de a consolida responsabilitatea 
beneficiarilor și a furnizorilor de ajutor. Informațiile privind fluxul ajutoarelor gestionate de 

                                               
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_ro.pdf.
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Comisia Europeană sunt publicate, așadar, pe site-ul Europa1. Pe de altă parte, începând din 
2011, informații recente și detaliate cu privire la acest subiect sunt publicate și de Comisia 
Europeană prin intermediul Inițiativei internaționale privind transparența ajutoarelor (IATI)2.

Ajutorul pentru dezvoltare acordat țărilor partenere este supus, în cele din urmă, unui număr 
mare de controale, audituri și evaluări efectuate periodic, pentru a se asigura că ajutorul 
european ajunge la destinatarii de drept. Alegerea modalității de oferire a asistenței (sprijin 
financiar sau cofinanțarea unui proiect, de exemplu, prin intermediul organizațiilor societății 
civile) permite, în cele din urmă, în funcție de condițiile din țările partenere, sporirea 
impactului acesteia.

Mai precis, în ceea ce privește Congo-Brazzaville, în pofida unei situații macroeconomice 
relativ favorabile, caracterizate de o creștere bună (estimată la 3,8 % în 2012 și 5,8 % în 2013) 
și un surplus bugetar, în Republica Congo jumătate din populație trăiește sub pragul național 
al sărăciei (1,25 USD/zi). Guvernanța precară și deficiențele instituționale în programarea și 
gestionarea resurselor existente reprezintă obstacole majore în calea eliminării paradoxului 
creșterii fără dezvoltare.

În acest context, Uniunea Europeană favorizează cofinanțarea proiectelor în favoarea celor 
săraci, precum și consolidarea guvernanței și a calității finanțelor publice. Aceste măsuri 
includ totodată un control ex ante și audituri sistematice care asigură viabilitatea proiectelor.

Începând cu anul 2010, proiectul de consolidare a guvernanței finanțelor publice (PGFIP) 
contribuie la îmbunătățirea gestiunii bugetare și a controlului financiar prin consolidarea 
instituțiilor de control externe și interne, îmbunătățirea colectării veniturilor vamale, precum 
și consolidarea programării și a implementării investițiilor publice, îndeosebi în domeniile în 
favoarea celor săraci. În plus, în cadrul Programului de sporire a capacităților comerciale sunt 
întreprinse acțiuni de guvernanță economică și acțiuni comerciale, îndeosebi pentru a 
îmbunătăți climatul de afaceri și, astfel, mediul în care evoluează întreprinderile congoleze 
micro, mici și mijlocii. 

De trei ani UE sprijină, de asemenea, sistemul judiciar prin intermediul proiectului său de 
măsuri pentru consolidarea statului de drept și a asociațiilor (PAREDA). Activitățile 
desfășurate contribuie nu numai la lupta împotriva corupției în sistemul judiciar, unul dintre 
cele mai afectate de această problemă, ci și la îmbunătățirea funcționării justiției pentru o 
aplicare mai strictă a legislației și lupta împotriva impunității, îndeosebi în cazurile de 
corupție.

Acordul de parteneriat voluntar privind aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța 
și schimburile comerciale (APV-FLEGT) demonstrează, de asemenea, voința de a lupta 
pentru transparență în toate domeniile. Având în vedere o serie de măsuri pentru consolidarea 
sistemului de verificare a legalității lemnului, și anume prin înființarea unui sistem național de 
trasabilitate, APV-FLEGT este rezultatul unui lung proces de consultare cu Republica Congo, 

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/beneficiaries_fr.htm. 
2 http://www.aidtransparency.net/.
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care a dus la intrarea sa în vigoare la 1 martie anul trecut în urma ratificării de către 
Parlamentul UE și parlamentul congolez. 

Întrucât ajutorul financiar acordat Republicii Congo din partea tuturor donatorilor nu 
depășește 3 % din bugetul de stat, Uniunea Europeană asociază cofinanțarea proiectelor de 
cooperare cu un dialog politic cât mai regulat și dinamic posibil cu guvernul congolez în 
domeniile prioritare pentru Uniunea Europeană, precum drepturile omului, justiția, politica 
internă, sănătatea, economia, comerțul și problemele de mediu. 

În ceea ce privește transparența, este necesară semnalarea unor progrese înregistrate de statul 
congolez. Remarcăm, de exemplu, faptul că, între 2011 și 2012, guvernul congolez a 
rambursat Uniunii Europene aproximativ 1,4 milioane EUR de cheltuieli insuficient 
justificate, subliniind astfel faptul că dincolo de o lipsă de voință, lipsa eficacității sprijinului 
acordat Congo este, de asemenea și mai presus de toate, legată de persistența deficiențelor 
instituționale. O atenție deosebită este acordată, așadar, consolidării capacităților 
instituționale, o sursă durabilă de schimbări pentru o mai bună guvernanță și mai multă 
transparență.

Concluzii

Prin punerea în aplicare a principiilor menționate în „agenda schimbării” în următorii ani UE 
va concentra mai mult ajutorul său în favoarea țărilor care au cel mai mult nevoie.

Pe de altă parte, UE va consolida sprijinul acordat programelor care au în vedere 
îmbunătățirea elaborării politicilor, gestiunea finanțelor publice, îndeosebi prin punerea în 
aplicare și consolidarea organismelor de audit, de control și de combatere a fraudei.

Uniunea Europeană va continua, de asemenea, eforturile sale de a sprijini crearea de sisteme 
fiscale naționale echitabile și transparente, precum și inițiativele internaționale de consolidare 
a transparenței financiare, îndeosebi prin sprijinirea difuzării informațiilor fiscale în fiecare 
țară.

Uniunea Europeană va continua, de asemenea, să ajute partenerii săi în combaterea corupției, 
îndeosebi prin consolidarea sprijinului acordat autorităților de control și de monitorizare, 
consolidând sistemul judiciar și actorii din societatea civilă.

În sfârșit, Uniunea Europeană va consolida sprijinul său acordat reformelor care promovează 
o gestionare durabilă și transparentă a resurselor naturale.


