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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1902/2012, внесена от Фелипе Урета, с испанско гражданство, 
относно помощта на ЕС за развитие на Кабо Верде

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е бил ръководител на екип за оценка, на който Европейската 
комисия е възложила извършването на междинната оценка на Програмата за бюджетна 
подкрепа към Специалното партньорство между ЕС и Кабо Верде. Възложената задача 
е изпълнена в периода между септември 2011 г. и април 2012 г. Вносителят на 
петицията изразява недоволството си от начина, по който Комисията е управлявала 
процеса на оценка, обръща внимание на сериозните недостатъци на въпросната 
програма и изразява възражения по отношение на настоящата правна рамка за оценка. 
Той отправя искане към ЕП да изиска от Комисията да отчете, да коригира посочените 
недостатъци на програмата и да реформира правната рамка за оценка.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 31 януари 2014 г.

В своята петиция вносителят повдига три основни въпроса: начина, по който 
Комисията е управлявала оценката на една програма за бюджетна подкрепа; 
предполагаеми недостатъци на програмата; и настоящата правна рамка за оценка. 
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Забележки на Комисията 

Бюджетна подкрепа и оценка

ОИСР определя бюджетната подкрепа като метод на финансиране на бюджета на 
дадена държава партньор чрез трансфер на финансови ресурси от външна финансираща 
агенция към националната хазна на правителството партньор. Прехвърлените средства 
се управляват в съответствие с бюджетните процедури на получателя. Поради това 
бюджетната подкрепа е средство за предоставяне на помощ и за постигане на целите за 
устойчиво развитие чрез насърчаване на поемането на отговорност от държавите 
партньори за политиките на развитие и реформите. 

Оценките на подпомагането на развиващите се държави от Европейския съюз (ЕС) се 
състоят в оценяване на резултатите от интервенциите/държавните програми/темите на 
външната помощ от ЕС спрямо критериите за оценка (целесъобразност, съгласуваност, 
ефективност, ефикасност, въздействие, устойчивост, добавена стойност на ЕС). В 
зависимост от нейната цел, в дадена оценка могат да бъдат взети под внимание само 
някои критерии за оценка.

Като се има предвид спецификата на бюджетната подкрепа, в проекта за стандартни 
правила1 за оценка на бюджетната подкрепа се посочва, че основните очаквани 
резултати са оценка на степента, в която бюджетната подкрепа може да е допринесла за 
постигане на резултати на равнище доходи и въздействие (което означава очакваните 
положителни промени в държавата партньор).

Оценка на бюджетната подкрепа в Кабо Верде

Програмата за бюджетна подкрепа за развитието на Специалното партньорство (СП) 
беше изложена в споразумението за финансиране № CV/FED/2009/021-707. Вторично 
оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити на ЕФР (т.е. ръководителят на 
Делегацията) в техническите и административните разпоредби (TAP) на това 
споразумение за финансиране може да разпределя средства за средносрочна оценка на 
гореспоменатата програма за бюджетна подкрепа. Така Делегацията на ЕС в Кабо 
Верде решава да започне средносрочна оценка на бюджетната подкрепа за СП с оглед 
на получаването на препоръки за формулирането на нова програма за бюджетна 
подкрепа. 

Между ЕС и изпълнителя (частно дружество) е подписан специален договор за 
горепосочената оценка, придружен от стандартни правила. Споразумението относно 
стандартните правила е основата за работата на вносителя на петицията, който е бил 
нает на договор от изпълнителя като ръководител на екипа за оценка, за да се оцени 
бюджетната подкрепа в Кабо Верде. Задачата на екипа за оценка е била да започне 
средносрочна оценка на бюджетната подкрепа към СП, съгласно предвиденото в TAP.

Първи въпрос в петицията: начинът, по който Комисията е управлявала процеса на 
оценка

Всички документи относно програмата за бюджетна подкрепа и СП са изпратени на 
вносителя на петицията от Делегацията на ЕС в Кабо Верде и са получени от 
изпълнителя (получаване от изпълнителя на 15 септември 2011 г.). В правилата е бил 

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/2008/1258_std_tor_en.pdf
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включен одобрен график за доклади. Сроковете не са били спазени поради късното 
представяне на концептуалната бележка и на предварителния доклад от екипа за 
оценка. Въпреки това между делегацията и изпълнителя е осъществен планираният 
обмен на информация относно оценката и докладите. 

Качеството на окончателния вариант на доклада е счетено за незадоволително от 
Делегацията на ЕС в Кабо Верде. Обхватът на окончателния доклад, изготвен от екипа 
за оценка, е твърде широк. Той по-скоро включва планирането и прилагането на 
националните политики и стратегии, отколкото да се съсредоточи върху оценката на 
програмата за бюджетна подкрепа. Констатациите относно сигурността са полезни, но 
недостатъчно развити. Липсва пълен анализ на институционалната подкрепа и на 
бюджетната подкрепа.

Въз основа на тези елементи Делегацията на ЕС в Кабо Верде и изпълнителят са 
постигнали общо разбиране, довело до незначителна санкция върху общата сума, 
предвидена по силата на споразумението. Изпълнителят е приел плащането за 
представения окончателен доклад. Делегацията и секретариатът на СП са били на 
мнение, че констатациите не са достатъчно точни, за да се разпространяват на 
семинари. Вместо това е организирана отчетна среща, на която са поканени други 
държави — членки на ЕС, донори и правителството.

Втори въпрос в петицията: Програмата за бюджетна подкрепа към СП

Комисията не намира основание в твърдението на вносителя на петицията, че е имало 
припокриване на Програмата за бюджетна подкрепа към СП с Програмата за бюджетна 
подкрепа към стратегията за растеж и намаляване на бедността. Макар че и двете 
програми включват две общи условия, които са необходими във всички операции за 
бюджетна подкрепа (макроикономическа стабилност и надеждна и подходяща 
програма за подобряване на управлението на публичните финанси), всяка програма има 
конкретни цели и специфични условия. 

Делегацията на ЕС в Кабо Верде прие коментарите на екипа за оценка относно 
участието на парламента, общините и организациите на гражданското общество на 
Кабо Верде. Действително съобщението на ЕС относно бъдещия подход към 
бюджетната подкрепа от ЕС за трети държави1 предвижда такова участие. Всеки 
бюджетен документ се гласува от парламента на Кабо Верде и Делегацията на ЕС в 
Кабо Верде разглежда възможностите за по-добро включване на парламента в 
бъдещите операции за бюджетна подкрепа. Следователно парламентът на практика 
участва в изпълнението на програмата за бюджетна подкрепа. Организациите на 
гражданското общество и общините също участват чрез националните системи.

Показателите, които се съдържат в матрицата на ТАР, се оказаха достатъчни, служейки 
като отправна точка за плащания по програмата. Комисията приема много сериозно 
определянето на показатели за програмите за бюджетна подкрепа. Съществува важен 
процес за преглед на качеството, който се извършва от централното управление и 
делегациите за всяка нова програма за бюджетна подкрепа, включително показателите2, 
и програмата за Кабо Верде също беше предмет на този процес. Направено е всичко 
възможно, за да се гарантира, че използваните показатели са конкретни, измерими, 
постижими, реалистични и своевременни. Въпреки това констатациите от оценката 

                                               
1 COM(2011)0638 окончателен от 13 октомври 2011 г.
2 http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aid-effectiveness/quality-support-groups_en.htm
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относно показателите бяха приети от Делегацията и службите на Комисията се опитват 
да подобрят показателите за следващите програмите за бюджетна подкрепа в страната.

Трети въпрос в петицията: действащата правна рамка за оценка

Комисията и Делегацията на ЕС в Кабо Верде са заинтересовани да се гарантира, че 
независими оценители осигуряват надеждно и основано на факти оценяване на 
предмета на оценката. Допълнителна информация за оценките е на разположение чрез 
публичен ресурс за обща информация1. 

Заключение

Предвид гореизложения анализ Комисията е на мнение, че тази оценка е била 
управлявана по задоволителен начин и че действията на Делегацията на ЕС в Кабо 
Верде са съблюдавали стриктно независимостта на оценяващите експерти. Намаленото 
плащане и непубликуването на доклада ясно отразяват факта, че в доклада е имало 
методологични слабости. Изпълнителят се е съгласил с Делегацията на ЕС в Кабо 
Верде относно намаляването на плащането във връзка с идентифицираните слабости на 
доклада. Ако вносителят на петицията желае да потърси конкретна компенсация за 
условията за наемане на работа, той трябва да се обърне към своя работодател за тази 
оценка. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/2008/budget_support_en.htm


