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1. Sammendrag

Andrageren var leder af en evalueringsgruppe, som af Kommissionen havde fået til opgave at 
gennemføre midtvejsevalueringen af programmet for budgetstøtte (BS) til det særlige 
partnerskab (SP) mellem EU og Kap Verde. Evalueringen blev udført mellem september 2011 
og april 2012. Han udtrykker sin utilfredshed med den måde, hvorpå Kommissionen 
håndterede evalueringsprocessen, henleder opmærksomheden på programmets alvorlige 
mangler og gør indsigelse mod de nuværende retlige rammer for evalueringer. Han beder 
Europa-Parlamentet om at holde Kommissionen ansvarlig, korrigere de identificerede 
mangler ved programmet og reformere de retlige rammer for evalueringer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. juli. 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. januar 2014

Andrageren rejser tre hovedspørgsmål i sit andragende: måden, hvorpå Kommissionen 
håndterede evalueringen af en proces for budgetstøtteprogrammet, påståede mangler ved 
programmet, og den nuværende retlige ramme for evalueringer. 

Kommissionens bemærkninger 
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Budgetstøtte og evaluering

OECD definerer budgetstøtte som en metode til finansiering af et partnerlands budget gennem 
en overførsel af ressourcer fra et eksternt finansieringsagentur til partnerlandets statskasse. De 
overførte midler forvaltes i overensstemmelse med modtagerens budgetprocedurer. Derfor er 
budgetstøtte et middel til at yde støtte og opnå bæredygtige udviklingsmål ved at fremme 
partnerlandes ejerskab af udviklingspolitikker og -reformer. 

Evalueringer af Den Europæiske Unions (EU) bistand til udviklingslande består af en 
vurdering af resultater af indgreb/landeprogrammer/temaer for EU's eksterne bistand over for 
evalueringskriterier (relevans, sammenhæng, effektivitet, indvirkning, bæredygtighed, EU-
merværdi). Kun nogle evalueringskriterier kan tages i betragtning i en given evaluering 
afhængig af sigtet med dem.

Når budgetstøttens specificitet tages i betragtning, fremgår det af udkast til 
standardkommissorium1 for evalueringen af budgetstøtte, at det vigtigste forventede resultat 
er en vurdering af, hvorvidt budgetstøtten måtte have bidraget til resultaterne på indkomst- og 
indvirkningsplan (hvilket betyder forventede positive ændringer i partnerlandet).

Evaluering af budgetstøtte til Kap Verde

Budgetstøtteprogrammet til udvikling af det særlige partnerskab (SP) blev fastsat i 
finansieringsaftale nr. CV/FED/2009/021-707. Den person i Den Europæiske Udviklingsfond 
(EUF), som er anvisningsberettiget ved subdelegationen (f.eks. delegationslederen) i denne 
finansieringsaftales tekniske og administrative bestemmelser (TAP), kan tildele midler til en 
midtvejsevaluering af ovennævnte budgetstøtteprogram. Derfor besluttede EU's delegation i 
Kap Verde (DEUCV) at iværksætte en midtvejsevaluering af budgetstøtten til det særlige 
partnerskab med henblik på at få anbefalinger til udarbejdelsen af et nyt budgetstøtteprogram. 

Der blev indgået en særlig aftale mellem EU og kontrahenten (et privat firma) for ovennævnte 
evaluering ledsaget af et kommissorium. Aftalen om kommissoriet var grundlaget for 
andragerens arbejde, og han blev ansat som kontraktansat af kontrahenten som leder af et 
evalueringsteam til at evaluere budgetstøtten i Kap Verde. Evalueringsteamets opgaver var at 
iværksætte en midtvejsevaluering af budgetstøtten til det særlige partnerskab som fastsat i 
TAP.

Første spørgsmål i andragendet: Den måde, hvorpå Kommissionen forvaltede 
evalueringsprocessen

Alle dokumenter om budgetstøtteprogrammet og det særlige partnerskab blev sendt til 
andrageren fra DEUCV og modtaget af kontrahenten (kontrahentens modtagelse den 15. 
september 2011). Der blev angivet en aftalt tidsplan for rapporterne i kommissoriet. På grund 
af denne sene fremsendelse af den konceptmæssige meddelelse og af den foreløbige rapport 
fra evalueringsteamet blev tidsfrister overskredet. Ikke desto mindre fandt fastsatte 
udvekslinger om evalueringen og rapporterne sted mellem delegationen og kontrahenten. 

DEUCV betragtede kvaliteten af den endelige udgave af rapporten som utilfredsstillende. 
Omfanget af den endelige rapport, der blev udgivet af evalueringsteamet, var for bredt. Den 
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http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/2008/1258_std_tor_e
n.pdf
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omfattede planlægningen og gennemførelsen af nationale politikker og strategier frem for at 
have fokus på evalueringen af budgetstøtteprogrammet. Resultaterne vedrørende sikkerhed 
var brugbare, men ikke ufuldstændige. Der manglede en fuld analyse af den 
interinstitutionelle støtte og af budgetstøtten.

På baggrund af disse elementer nåede DEUCV og kontrahenten frem til en fælles forståelse, 
hvilket resulterede i en mindre bøde i forhold til det samlede beløb, der var omfattet af 
aftalen. Kontrahenten accepterede betalingen for den endelige rapport. Delegationen og 
sekretariatet for det særlige partnerskab mente, at resultaterne ikke var omfattende nok til at 
blive formidlet på seminarer. I stedet for blev der organiseret et afrapporteringsmøde, hvortil 
andre EU-medlemsstater, donorer og regeringen var inviteret. 

Andet spørgsmål i andragendet: Programmet vedrørende budgetstøtte til det særlige 
partnerskab

Kommissionen vurderer, at der ikke er belæg i andragerens antydning for, at der var en 
overlapning mellem budgetstøtteprogrammet for særligt partnerskab og 
budgetstøtteprogrammet for strategien for økonomisk vækst og fattigdomsbekæmpelse. 
Samtidig med, at begge programmer indeholder to generelle betingelser, der kræves i alle 
budgetstøtteforanstaltninger (makroøkonomisk stabilitet og et troværdigt og relevant program 
til at forbedre offentlig finansiel forvaltning), har hvert program specifikke mål og 
betingelser. 

DEUCV accepterede evalueringsteamets kommentarer til deltagelse fra Kap Verdes 
parlament, lokale myndigheder og civilsamfundsorganisationer. EU-meddelelsen om EU'S 
fremtidige tilgang til budgetstøtte til tredjelande1 indeholder faktisk en bestemmelse om denne 
deltagelse. Der skal stemmes om ethvert budgetdokument i Kap Verdes parlament, og 
DEUCV undersøger, hvorledes parlamentet bedre kan inddrages i fremtidige 
budgetstøtteforanstaltninger. Derfor er parlamentet de facto involveret i gennemførelsen af 
budgetstøtteprogrammet. Civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder inddrages også 
gennem nationale systemer.

Indikatorer, der er indeholdt i TAP-matrixen, har vist sig at være passende som 
referencepunkt for betalinger i henhold til programmet. Kommissionen tager identificeringen 
af indikatorer til budgetstøtteprogrammet meget alvorligt. Der er en vigtig 
kvalitetsvurderingsproces i gang, som gennemføres af hovedkontoret og delegationerne for 
ethvert nyt budgetstøtteprogram, herunder indikatorerne2, og programmet i Kap Verde var 
også genstand for denne proces. Der blev gjort ethvert muligt forsøg på at sikre, at de 
anvendte indikatorers værdi var SMART (specifikke, målbare, opnåelige, realistiske og 
rettidige). Ikke desto mindre blev evalueringsresultaterne vedrørende indikatorer accepteret af 
delegationen, og Kommissionens tjenestegrene forsøger at forbedre indikatorerne for de 
efterfølgende budgetstøtteprogrammer i landet.

Tredje spørgsmål i andragendet: Den nuværende lovgivningsramme for evalueringer

Kommissionen og DEUCV sørger for at sikre, at uafhængige bedømmere giver en troværdig, 
evidensbaseret vurdering af emnet for evaluering. Yderligere oplysninger om evalueringer er 
tilgængelige via en offentlig kilde for generelle oplysninger.3
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COM(2011) 0638 af 13.10.2011.
2 http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aid-effectiveness/quality-support-groups_en.htm
3 http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/index_en.htm
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Konklusion

I lyset af den ovennævnte vurdering mener Kommissionen, at denne evaluering blev forvaltet 
på en tilfredsstillende måde, og at DEUCV's tiltag strengt respekterede 
evalueringseksperternes uafhængighed. Den nedsatte betaling og den manglende 
offentliggørelse af rapporten afspejler klart, at der var metodiske svagheder i rapporten. 
Leverandøren var blevet enig med DEUCV om fradraget for de identificerede svagheder i 
rapporten. Hvis andrageren ønsker at indgive en særlig klage over arbejdsbetingelserne, bør 
han henvende sig til sin arbejdsgiver med henblik på denne evaluering. 

                                                                                                                                                  
http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/2008/budget_support_en.ht
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