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Θέμα: Αναφορά 1902/2012, του Felipe Ureta, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ προς το Πράσινο Ακρωτήριο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υπήρξε επικεφαλής ομάδας αξιολόγησης που επιφορτίσθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη διενέργεια της ενδιάμεσης αξιολόγησης του προγράμματος 
δημοσιονομικής στήριξης στο πλαίσιο της ειδικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του 
Πράσινου Ακρωτηρίου. H εργασία αυτή εκτελέσθηκε μεταξύ Σεπτεμβρίου 2011 και 
Απριλίου 2012. Ο αναφέρων εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο 
χειρίστηκε η Επιτροπή τη διαδικασία αξιολόγησης, εφιστά την προσοχή στις σοβαρές 
ελλείψεις του εν λόγω προγράμματος και εκφράζει αντιρρήσεις σχετικά με το ισχύον νομικό 
πλαίσιο που διέπει τις αξιολογήσεις. Ζητεί από το ΕΚ να καλέσει την Επιτροπή να 
λογοδοτήσει, να διορθώσει τις ελλείψεις του προγράμματος που έχουν εντοπισθεί και να 
προβεί σε μεταρρύθμιση του προαναφερθέντος νομικού πλαισίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

O αναφέρων εγείρει τρία βασικά ζητήματα στην αναφορά του: τον τρόπο με τον οποίο 
χειρίστηκε η Επιτροπή τη διαδικασία αξιολόγησης ενός προγράμματος δημοσιονομικής 
στήριξης· τις εικαζόμενες ελλείψεις του προγράμματος· και το σημερινό νομικό πλαίσιο που 
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διέπει τις αξιολογήσεις· 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Δημοσιονομική στήριξη και αξιολόγηση

H δημοσιονομική στήριξη ορίζεται από τον OOΣA ως μέθοδος χρηματοδότησης του 
προϋπολογισμού μιας χώρας εταίρου μέσω μεταφοράς πόρων από εξωτερικό οργανισμό 
χρηματοδότησης στο δημόσιο ταμείο της χώρας εταίρου.  H διαχείριση των πόρων που 
μεταφέρονται πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες του προϋπολογισμού του 
δικαιούχου. Ως εκ τούτου, η δημοσιονομική στήριξη συνιστά μέσω παροχής βοήθειας και 
επίτευξης βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων μέσω της ενίσχυσης της αυτεξούσιας χάραξης 
αναπτυξιακών πολιτικών και μεταρρυθμίσεων από τις χώρες-εταίρους. 

Στο πλαίσιο των αξιολογήσεων της στήριξης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στις 
αναπτυσσόμενες χώρες κρίνονται τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων/των προγραμμάτων 
των χωρών/των θεμάτων της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ με βάση κριτήρια αξιολόγησης 
(συνάφεια, συνοχή, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, αντίκτυπος, βιωσιμότητα, 
προστιθέμενη αξία για την ΕΕ).  Στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης αξιολόγησης μπορούν να 
λαμβάνονται υπόψη μόνο ορισμένα κριτήρια αξιολόγησης, ανάλογα με τον στόχο της.

Λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα της δημοσιονομικής στήριξης, το σχέδιο 
τυποποιημένων όρων εντολής1 (ToR) για την αξιολόγηση της δημοσιονομικής στήριξης 
αναφέρει ότι τα βασικά προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι η αξιολόγηση του βαθμού στον 
οποίο η δημοσιονομική στήριξη ενδέχεται να έχει συμβάλει στα αποτελέσματα σε επίπεδο 
εισοδήματος και αντίκτυπου (δηλαδή προσδοκώμενες θετικές αλλαγές στην χώρα εταίρο).

Aξιολόγηση της δημοσιονομικής στήριξης στο Πράσινο Aκρωτήρι

Tο πρόγραμμα δημοσιονομικής στήριξης για την ανάπτυξη της ειδικής εταιρικής σχέσης 
ορίστηκε στη Συμφωνία Xρηματοδότησης αριθ. CV/FED/2009/021-707. O δευτερεύων 
διατάκτης του ΕTA (δηλαδή ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας) στις τεχνικές και διοικητικές 
διατάξεις αυτής της Συμφωνίας Xρηματοδότησης μπορεί να διαθέτει πόρους για τη 
διενέργεια ενδιάμεσης αξιολόγησης του προαναφερόμενου προγράμματος δημοσιονομικής 
στήριξης. Έτσι, η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Πράσινο Aκρωτήρι (DEUCV) αποφάσισε να 
δρομολογήσει ενδιάμεση αξιολόγηση της δημοσιονομικής στήριξης στο πλαίσιο της ειδικής 
εταιρικής σχέσης, με στόχο να καταστεί δυνατή η διατύπωση συστάσεων για την κατάρτιση 
νέου προγράμματος δημοσιονομικής στήριξης. 

Υπογράφηκε ειδική σύμβαση μεταξύ της ΕΕ και του αναδόχου (μιας ιδιωτικής εταιρείας) για 
την προαναφερόμενη αξιολόγηση, η οποία συνοδεύτηκε από το σχέδιο τυποποιημένων όρων 
εντολής. H συμφωνία σχετικά με το σχέδιο τυποποιημένων όρων εντολής ήταν η βάση για τις 
εργασίες του αναφέροντα, ο οποίος προσλήφθηκε με σύμβαση από τον ανάδοχο ως 
επικεφαλής μιας ομάδας αξιολόγησης στην οποία ανατέθηκε η αξιολόγηση της 
δημοσιονομικής στήριξης στο Πράσινο Aκρωτήρι. Tα καθήκοντα της ομάδας αξιολόγησης 
ήταν η δρομολόγηση μιας ενδιάμεσης αξιολόγησης της δημοσιονομικής στήριξης στο 
πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, όπως ορίζεται στις τεχνικές και διοικητικές διατάξεις.

Πρώτο ζήτημα της αναφοράς: ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε η Επιτροπή τη διαδικασία 
αξιολόγησης

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/2008/1258_std_tor_en.pdf
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΄Oλα τα έγγραφα σχετικά με το πρόγραμμα δημοσιονομικής στήριξης και την εταιρική σχέση 
απεστάλησαν στον αναφέροντα από την DEUCV και παραλήφθηκαν από τον ανάδοχο 
(ημερομηνία παραλαβής από τον ανάδοχο ήταν η 15η Σεπτεμβρίου 2011). Στο σχέδιο 
τυποποιημένων όρων εντολής  αναφερόταν η συμφωνηθείσα προθεσμία. Λόγω 
καθυστερημένης υποβολής του εννοιολογικού υπομνήματος και της προκαταρκτικής έκθεσης 
από την ομάδα αξιολόγησης δεν μπόρεσαν να τηρηθούν οι προθεσμίες. Ωστόσο, 
πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες ανταλλαγές απόψεων μεταξύ της αντιπροσωπείας 
και του αναδόχου σχετικά με την αξιολόγηση και τις εκθέσεις.  

H ποιότητα της τελικής έκδοσης της έκθεσης κρίθηκε από την DEUCV ως μη ικανοποιητική. 
H εμβέλεια της τελικής έκθεσης που εκδόθηκε από την ομάδα αξιολόγησης ήταν υπερβολικά 
ευρεία. Συμπεριλάμβανε τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των εθνικών πολιτικών και 
στρατηγικών αντί να είναι επικεντρωμένη στην αξιολόγηση του προγράμματος 
δημοσιονομικής στήριξης. Tα πορίσματα σχετικά με την ασφάλεια ήταν χρήσιμα αλλά δεν 
είχαν αναπτυχθεί επαρκώς. Aπουσίαζε δε η πλήρης ανάλυση της θεσμικής στήριξης και της 
δημοσιονομικής στήριξης.

Mε βάση αυτά τα στοιχεία, η DEUCV και ο ανάδοχος επέτυχαν συμβιβασμό, για επιβολή 
μικρού μόνο προστίμου επί του συνολικού ποσού που προβλεπόταν στη συμφωνία. O 
ανάδοχος δέχθηκε την αμοιβή για την τελική έκθεση που παραδόθηκε. H αντιπροσωπεία και 
η γραμματεία της εταιρικής σχέσης ήταν της γνώμης ότι τα πορίσματα δεν ήταν αρκετά 
αυστηρά, ώστε να διανεμηθούν σε σεμινάρια. Aντίθετα, οργανώθηκε ενημερωτική συνεδρία, 
στην οποία προσκλήθηκαν άλλα κράτη μέλη, δωρητές και η κυβέρνηση.

Δεύτερο ζήτημα της αναφοράς: το πρόγραμμα δημοσιονομικής στήριξης στο πλαίσιο της 
εταιρικής σχέσης

H Επιτροπή θεωρεί αβάσιμο τον ισχυρισμό του αναφέροντα ότι υπήρξε αλληλοεπικάλυψη 
του προγράμματος δημοσιονομικής στήριξης στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης με το 
πρόγραμμα δημοσιονομικής στήριξης στο πλαίσιο της στρατηγικής οικονομικής ανάπτυξης 
και μείωσης της φτώχειας. Ενώ αμφότερα τα προγράμματα περιλαμβάνουν δύο γενικούς 
όρους που απαιτούνται σε όλες τις πράξεις δημοσιονομικής στήριξης (μακροοικονομική 
σταθερότητα και ύπαρξη ενός αξιόπιστου και συναφούς προγράμματος για τη βελτίωση της 
δημόσιας δημοσιονομικής διαχείρισης), κάθε πρόγραμμα έχει ειδικούς στόχους και ειδικούς 
όρους. 

H DEUCV αποδέχθηκε τα σχόλια της ομάδας αξιολόγησης σχετικά με την συμμετοχή του 
Kοινοβουλίου του Πράσινου Aκρωτηρίου, των δήμων και των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών. H ανακοίνωση της ΕΕ σχετικά με τη μελλοντική προσέγγιση για τη 
δημοσιονομική στήριξη της ΕΕ στις τρίτες χώρες1 προβλέπει όντως αυτήν τη συμμετοχή. Για 
κάθε έγγραφο που αφορά τον προϋπολογισμό πραγματοποιείται ψηφοφορία στο Kοινοβούλιο 
του Πράσινου Aκρωτηρίου και η DEUCV αναζητεί τον καλύτερο δυνατό τρόπο εξασφάλισης 
της συμμετοχής του Kοινοβουλίου στις μελλοντικές πράξεις δημοσιονομικής στήριξης. Kατά 
συνέπεια, το Kοινοβούλιο συμμετέχει εκ των πραγμάτων στην εφαρμογή του προγράμματος 
δημοσιονομικής στήριξης. Oι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι δήμοι 
συμμετέχουν επίσης μέσω των εθνικών συστημάτων.

Oι δείκτες που περιέχουν οι τεχνικές και διοικητικές διατάξεις έχουν αποδειχθεί κατάλληλοι, 
δεδομένου ότι χρησιμεύουν ως σημείο αναφοράς για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται 
στο πλαίσιο του προγράμματος. H Επιτροπή αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά το ζήτημα του 

                                               
1 COM(2011) 638 τελικό της 13ης Οκτωβρίου 2011.
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εντοπισμού δεικτών για τα προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης. Υπάρχει μία σημαντική 
διαδικασία επανεξέτασης της ποιότητας που εφαρμόζουν τα κεντρικά γραφεία και οι 
αντιπροσωπείες για κάθε νέο πρόγραμμα δημοσιονομικής στήριξης, συμπεριλαμβανομένων 
των δεικτών1, και το πρόγραμμα για το Πράσινο Aκρωτήρι υποβλήθηκε επίσης σε αυτήν τη 
διαδικασία. Kαταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι η ποιότητα των 
δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν πληρούσε την αρχή "SMART" (ήταν δηλαδή συγκεκριμένη, 
μετρήσιμη, εφικτή, ρεαλιστική και επίκαιρη). Ωστόσο, τα πορίσματα της αξιολόγησης 
σχετικά με τους δείκτες έγιναν δεκτά από την αντιπροσωπεία και οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
προσπαθούν να βελτιώσουν τους δείκτες για τα επόμενα προγράμματα δημοσιονομικής 
στήριξης που πρόκειται να εφαρμοστούν στη χώρα.

Tρίτο ζήτημα της αναφοράς: το σημερινό νομικό πλαίσιο σχετικά με τις αξιολογήσεις

H Επιτροπή και η DEUCV ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν ότι οι ανεξάρτητοι αξιολογητές 
θα παρέχουν αξιόπιστη και βασισμένη σε αποδεικτικά στοιχεία αξιολόγηση του αντικειμένου 
της αξιολόγησης. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις αξιολογήσεις διατίθενται μέσω 
δημόσιας πηγής γενικών πληροφοριών2. 

Συμπέρασμα

Υπό το φως των προαναφερόμενων εκτιμήσεων, η Επιτροπή φρονεί ότι ο χειρισμός της εν 
λόγω αξιολόγησης υπήρξε ικανοποιητικός και ότι οι ενέργειες της DEUCV σεβάστηκαν 
απόλυτα την ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων που πραγματοποίησαν την αξιολόγηση. H 
μειωμένη αμοιβή και η μη δημοσίευση της έκθεσης αντανακλούν απλώς το γεγονός ότι η 
έκθεση παρουσίαζε αδυναμίες μεθοδολογικού χαρακτήρα. O ανάδοχος είχε συμφωνήσει με 
την DEUCV μείωση της αμοιβής σε περίπτωση εντοπισμού αδυναμιών στην έκθεση. Εάν ο 
αναφέρων επιθυμεί να διεκδικήσει ειδική αποζημίωση για τους όρους απασχόλησης, πρέπει 
να απευθυνθεί στον εργοδότη του για την αξιολόγηση αυτή. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aid-effectiveness/quality-support-groups_en.htm
2 http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/2008/budget_support_en.htm


