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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1446/2012, ktorú predkladá M. M., francúzsky štátny občan, 
o rozvojovej pomoci a o jej transparentnosti

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície podáva sťažnosť z dôvodu, že Európska únia, Spojené štáty a ďalšie 
medzinárodné inštitúcie vyplácajú v rámci rozvojovej pomoci veľké sumy krajinám, ktoré si 
to nezasluhujú a ktoré by sa nemali nachádzať medzi „chudobnými“ štátmi, ktoré túto pomoc 
potrebujú. Uvádza napríklad Kongo, ktoré dostáva rozvojovú pomoc a ktorého prezident 
Denis Sassou Nguesso vlastní 112 bankových účtov, nehnuteľnosti v celkovej hodnote viac 
ako 15 miliónov EUR len vo Francúzsku a ďalšie majetky v mnohých ďalších krajinách.
Predkladateľ petície zdôrazňuje, že Kongo je v skutočnosti bohatou krajinou, keďže je 
štvrtým najväčším výrobcom ropy v Afrike. Žiada od európskych inštitúcií, aby prestali 
poskytovať akúkoľvek pomoc tým, ktorí to nepotrebujú.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 29. apríla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Petícia sa týka viacerých otázok. Na jednej strane sa týka toho, ako nevhodne niektoré krajiny 
vnímajú európsku rozvojovú pomoc, a na druhej strane toho, ako vlády prijímajúcich krajín 
zneužívajú európsku rozvojovú pomoc.

Pripomienky Komisie
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Politika Európskej únie (EÚ) v oblasti rozvojovej spolupráce vychádza z článku 208 Zmluvy 
o fungovaní EÚ. Jej cieľom je v dlhodobom horizonte odstránenie chudoby. Vychádza zo 
zásad a cieľov vonkajšej činnosti EÚ, ku ktorým patrí: demokracia, právny štát, dodržiavanie 
ľudských práv a základných slobôd, zásada rovnosti a solidarity, dodržiavanie 
medzinárodného práva atď.

Na základe zoznamu rozvojových krajín, ktorý zostavil Výbor pre rozvojovú pomoc1, sa 
zostavuje zoznam krajín využívajúcich európsku rozvojovú pomoc pre každý európsky 
nástroj rozvojovej pomoci (nástroj financovania rozvojovej spolupráce2, Európsky rozvojový 
fond3 atď.) podľa legislatívneho postupu, ktorý sa na neho vzťahuje.

Hoci osobitné kritériá umožňujúce využívanie rozličných nástrojov rozvojovej pomoci EÚ sa 
v závislosti od nástrojov líšia, zásady, ktorými sa ich zavedenie upravuje, sú rovnaké. Tieto 
zásady boli uvedené v októbri 2011 v oznámení s názvom Zvyšovanie vplyvu 
rozvojovej politiky EÚ: program zmien4. EÚ oznámila svoje želanie zamerať svoju pomoc 
viac na krajiny, ktoré to najviac potrebujú a v ktorých môže mať pomoc EÚ najväčší vplyv.  

Konkrétnejšie sa rozvojová pomoc EÚ prispôsobí najmä s ohľadom na:

 potreby štátu: budú sa hodnotiť pomocou niekoľkých ukazovateľov pri zohľadnení 
hospodárskeho a sociálneho a ľudského rozvoja a smeru rastu, ako aj ukazovateľov 
zraniteľnosti a nestability krajiny,

 kapacity štátu: hodnotia sa vzhľadom na schopnosť štátu vytvárať dostatočné finančné 
zdroje, najmä vnútroštátne zdroje, ako aj vzhľadom na prístup k iným zdrojom 
financovania (medzinárodné trhy, súkromné investície alebo prírodné zdroje),

 záväzky a výkonnosť štátu: pozitívne by sa mali hodnotiť investície štátu do 
vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej ochrany, pokrok v oblasti životného prostredia, 
demokracie a dobrej správy, ako aj stabilita jeho hospodárskej a fiškálnej politiky 
vrátane finančného riadenia.

Okrem toho sa EÚ už dávno zaviazala podporovať dobrú správu a boj proti korupcii. Tento 
záväzok nadobudol nový rozmer, keďže s programom zmien si EÚ stanovila ako prioritnú 
oblasť spolupráce pre budúce roky presadzovanie ľudských práv, demokracie a ostatných 
hlavných prvkov dobrej správy. V tejto súvislosti má podpora, ktorú EÚ poskytuje riadnej 
správe, vo všetkých partnerstvách významnejšie postavenie.

Zlepšovanie transparentnosti je ďalším dôležitým prostriedkom posilnenia zodpovednosti 
príjemcov a poskytovateľov pomoci. Informácie o tokoch pomoci riadených Európskou 
komisiou sa preto zverejňujú na webovej stránke Europa5. Okrem toho sa od roku 2011 

                                               
1 http://www.oecd.org/fr/cad/stats/listedesbeneficiairesdapdetablieparlecad.htm.
2 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci_en.htm.
3 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci_en.htm.
4 http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_sk.pdf.

5 http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/beneficiaries_en.htm.
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najnovšie podrobné informácie v tejto oblasti zverejňuje aj Európska komisia prostredníctvom 
Iniciatívy za transparentnosť poskytovania medzinárodnej pomoci na (IATI)1.

Rozvojová pomoc udeľovaná partnerským krajinám v konečnom dôsledku podlieha veľkému 
počtu kontrol, auditov a hodnotení, ktoré sa vykonávajú pravidelne, aby sa zabezpečilo, že sa 
rozvojová pomoc dostane k tým, ktorým je skutočne určená. Výber spôsobu pomoci 
(rozpočtová pomoc alebo spolufinancovanie projektu napríklad prostredníctvom organizácii 
občianskej spoločnosti) umožňuje v závislosti od podmienok, ktoré platia v partnerskej 
krajine, zvyšovať jej vplyv.

Konkrétnejšie, pokiaľ ide o Kongo-Brazzaville, napriek skôr priaznivejšej makroekonomickej 
situácii charakterizovanej dobrým rastom (odhadovaným vo výške 3,8 % v roku 2012 a 5,8 % 
v roku 2013) a rozpočtovému prebytku polovica obyvateľstva v Konžskej republike žije pod 
prahom národnej chudoby (1,25 USD/deň). Zlé riadenie a inštitucionálne nedostatky 
v plánovaní a riadení existujúcich zdrojov sú hlavnými prekážkami pri riešení paradoxnej 
situácie rastu bez rozvoja.

V tomto smere EÚ uprednostňuje spolufinancovanie projektov zameraných na chudobných, 
ako aj na posilnenie riadenia a kvality verejných financií. Tieto opatrenia zahŕňajú kontrolu ex 
ante, ako aj systematické audity, ktorými sa zabezpečuje udržateľnosť týchto projektov.

Od roku 2010 prispieva projekt posilňovania riadenia verejných financií (PGFIP) 
k zlepšovaniu rozpočtového riadenia a finančnej kontroly prostredníctvom posilňovania 
inštitúcií vonkajšej a vnútornej kontroly, zlepšovania výberu colných príjmov, ako aj 
konsolidácie programovania a vykonávania verejných investícií v sektoroch zameraných na 
chudobných. Okrem toho sa v rámci programu posilňovania obchodných kapacít vypracúvajú 
hospodárske a obchodné opatrenia riadenia najmä s cieľom zlepšovať podnikateľskú klímu 
a teda aj prostredie, v ktorom sa vyvíjajú konžské mikropodniky a malé a stredné podniky.

Už tri roky EÚ okrem iného podporuje aj sektor súdnictva prostredníctvom projektu opatrení 
s cieľom posilňovať právny štát a združenia (PAREDA). Vykonávané činnosti prispievajú 
nielen k boju proti korupcii v rámci sektora súdnictva, ktorý v tejto oblasti patrí k najviac 
postihnutým sektorom, ale aj k zlepšovaniu fungovania súdnictva v záujme prísnejšieho 
uplatňovania zákonov a boja proti beztrestnosti, najmä v korupčných aférach.

Dohoda o dobrovoľnom partnerstve tzv. Forest Law Enforcement Governance and Trade 
(APV-FLEGT) tiež svedčí o ochote pracovať v záujme transparentnosti vo všetkých 
oblastiach. Po sérií opatrení s cieľom posilniť systém overovania zákonnosti pôvodu dreva –
najmä zavedením národného systému vysledovateľnosti – je dohoda APV-FLEGT výsledkom 
dlhodobej spolupráce s Konžskou republikou, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca minulého 
roka po jeho ratifikácii Európskym parlamentom a parlamentom Konga.

Vzhľadom na to, že finančná pomoc poskytovaná Konžskej republike presahuje sotva 3 % 
rozpočtu štátu EÚ podmieňuje spolufinancovanie projektov spolupráce čo najpravidelnejším 
a najdynamickejším politickým dialógom s konžskou vládou v prioritných sektoroch pre EÚ, 
                                               
1 http://www.aidtransparency.net/.
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ako sú ľudské práva, spravodlivosť, vnútorná politika, zdravie, hospodárstvo, obchod a otázky 
životného prostredia.

Pokiaľ ide o transparentnosť, je potrebné zdôrazniť pokrok konžského štátu. Napríklad 
konžský štát vrátil EÚ takmer 1,4 milióna EUR nedostatočne zdôvodnených výdavkov 
v rokoch 2011 – 2012, čo takisto zdôrazňuje, že popri nedostatočnej ochote je nedostatočná 
účinnosť pomoci poskytovanej Kongu takisto spojená s pretrvávajúcimi inštitucionálnymi 
nedostatkami. Osobitne dôležité je preto posilňovanie inštitucionálnych kapacít, ktoré sú 
zdrojom trvalo udržateľných zmien v záujme lepšieho riadenia a väčšej transparentnosti.

Záver

Uplatňovanie zásad uvedených v programe zmien bude EÚ v budúcich rokoch viesť k tomu, 
aby svoju rozvojovú pomoc sústredila viac na krajiny, ktoré ju najviac potrebujú.

Okrem toho EÚ posilní podporu programov s cieľom zlepšiť vytváranie politík, riadenie 
verejných financií, najmä zavádzaním a posilňovaním orgánov auditu, kontroly a boja proti 
podvodom.

EÚ bude naďalej pokračovať vo svojich opatreniach s cieľom podporovať vytváranie 
spravodlivých a transparentných fiškálnych systémov, ako aj medzinárodné iniciatívy 
posilňujúce finančnú transparentnosť najmä podporovaním šírenia daňových informácií vo 
všetkých krajinách.

EÚ bude aj naďalej pomáhať svojim partnerom v boji proti korupcii, a to najmä posilňovaním 
podpory orgánom kontroly a dohľadu, justícii a subjektom občianskej spoločnosti.

EÚ nakoniec posilní svoju podporu reformám, ktoré presadzujú trvalé a udržateľné riadenie 
prírodných zdrojov.


