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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója volt a vezetője az Európai Bizottság által az EU és a Zöld-foki 
Köztársaság közötti különleges partnerség költségvetési támogatási programjának félidős 
értékelésével megbízott értékelő csoportnak. A megbízatásra 2011 szeptembere és 2012 
áprilisa között került sor. Elégedetlenségének ad hangot azzal kapcsolatban, ahogyan a 
Bizottság lebonyolította az értékelési folyamatot, felhívja a figyelmet a kérdéses program 
komoly hiányosságaira, és ellenvetéseket tesz az értékelés jelenlegi jogi keretével szemben. 
Kéri az EP-t, hogy számoltassa el a Bizottságot, javítsa ki a program észlelt hiányosságait és 
reformálja meg az értékelések jogi keretét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 23. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. január 31.

A petíció benyújtója három fő kérdést vet fel a petíciójában: azt a módot, ahogyan a Bizottság 
kezelte a költségvetési támogatási program folyamatának értékelését; a program vélt 
hiányosságait; és az értékelés jelenlegi jogi keretét. 
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A Bizottság észrevételei 

Költségvetési támogatás és értékelés

Az OECD a költségvetési támogatást egy partnerország költségvetésének pénzügyi források 
egy külső finanszírozási ügynökségtől a partnerkormány államkincstárába történő továbbítása 
révén megvalósuló finanszírozásaként határozza meg. Az átutalt forrásokat a 
kedvezményezett költségvetési eljárásai szerint kezelik. Ezért a költségvetési támogatás a 
segítségnyújtás és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célok elérésének eszköze, mely 
elősegíti a partnerországok fejlesztési politikák és reformok feletti irányítását. 

A fejlődő országoknak nyújtott európai uniós támogatások értékelése a 
beavatkozások/országprogramok/uniós külső segítség eredményeinek az értékelési 
kritériumok (relevancia, koherencia, hatékonyság, eredményesség, hatások, fenntarthatóság, 
uniós hozzáadott érték) szerinti megítélése alapján történik. Egy adott értékelésben annak 
céljától függően csak néhány értékelési kritériumot lehet figyelembe venni.

A költségvetési támogatás sajátosságait figyelembe véve a költségvetési támogatás értékelése 
szabványos feladatmeghatározásának tervezete1 kimondja, hogy a legfőbb elvárt eredmény 
egy arról szóló értékelés, hogy a költségvetési támogatás milyen mértékben járult hozzá a 
jövedelmek és hatások szintjéhez (vagyis a partnerországban várt kedvező változásokhoz).
A zöld-foki köztársasági költségvetési támogatás értékelése

A különleges partnerség fejlesztésére irányuló költségvetési támogatást a CV/FED/2009/021-
707 sz. finanszírozási megállapodás határozta meg. Az Európai Fejlesztési Alap e 
finanszírozási megállapodás technikai és közigazgatási rendelkezéseiért felelős, átruházott 
felhatalmazás alapján engedélyezésre jogosult tisztviselője (küldöttségvezető) forrásokat 
rendelhet a fent említett költségvetési támogatási program középtávú értékeléséhez. Ezért az 
EU zöld-foki köztársasági küldöttsége úgy döntött, hogy elkészíti a különleges partnerségnek 
nyújtott költségvetési támogatás középtávú értékelését az új költségvetési program 
kialakításával kapcsolatos javaslatok kidolgozása céljából. 

Az EU és a kivitelező (egy magánvállalat) különleges szerződést kötött a fent említett 
értékelés a szabványos feladatmeghatározás tervezete alapján történő értékeléséről. A 
szabványos feladatmeghatározás tervezetéről szóló megállapodáson alapult a petíció 
benyújtójának tevékenysége, akit a kivitelezővel kötött szerződés keretében alkalmaztak a 
Zöld-foki Köztársaságnak nyújtott költségvetési támogatás értékelését végző csoport 
vezetőjeként. Az értékelést végző csoport feladata a különleges partnerségnek nyújtott 
költségvetési támogatás a technikai és közigazgatási rendelkezésekben meghatározottak 
alapján történő középtávú értékelése volt.

A petícióban szereplő első kérdés: az a mód, ahogyan Bizottság kezelte az értékelési 
folyamatot

A zöld-foki köztársasági uniós küldöttség valamennyi a költségvetési támogatási programmal 
és a különleges partnerséggel kapcsolatos dokumentumot megküldött a petíció benyújtójának, 
amelyeket a kivitelező is megkapott (a kivitelező 2011. szeptember 15-én vette kézhez őket). 
A jelentésekkel kapcsolatban elfogadott menetrend a szabványos feladatmeghatározás 
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http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/2008/1258_std_tor_e
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tervezetében szerepelt. Mivel az értékelésért felelős csoport későn nyújtotta be a fogalmi 
jegyzéket és az előzetes jelentést, túlléptek a határidőn. Ugyanakkor a küldöttség és a 
kivitelező között tervezett, az értékelésről és a jelentésekről szóló eszmecserére sor került. 

A zöld-foki köztársasági uniós küldöttség nem találta kielégítőnek a jelentés végleges 
változatát. Az értékelést végző csoport által kiadott végleges jelentés hatóköre túl széles volt. 
Inkább a nemzeti politikák tervezéséről és végrehajtásáról szólt, ahelyett, hogy a költségvetési 
támogatási program értékelésére helyezte volna a hangsúlyt. A biztonsággal kapcsolatos 
megállapítások hasznosak voltak, de nem dolgozták ki őket megfelelően. Hiányzott az 
intézményi támogatás és a költségvetési támogatás teljes körű elemzése.

Mindezek alapján a zöld-foki köztársasági uniós küldöttség és a kivitelező megegyezésre 
jutott egy kisebb büntetésről, melynek összegét a megállapodásban szereplő teljes összegből 
vonják majd le. A kivitelező elfogadta a benyújtott végleges jelentésért fizetendő összeget. A 
küldöttség és a különleges partnerség titkársága úgy vélte, hogy a megállapítások nem voltak 
elég alaposak ahhoz, hogy szemináriumokon lehessen közreadni őket. Ehelyett egy 
tájékoztató ülést szerveztek, amelyre más uniós tagállamokat, adományozókat és a kormányt 
hívták meg.
A petícióban szereplő második kérdés: A különleges partnerség költségvetési támogatási 
programja

A Bizottság nem találja megalapozottnak a petíció benyújtójának arra vonatkozó utalását, 
hogy átfedés lehetett a különleges partnerségnek nyújtott költségvetési támogatási program és 
a növekedésre és a szegénység csökkentésére irányuló stratégiával kapcsolatos költségvetési 
támogatási program között. Ugyan mindkét programban szerepel két általános feltétel, 
amelyet valamennyi költségvetési támogatási művelet megkövetel (hiteles és releváns 
programok az államháztartási igazgatás javítása érdekében), minden programnak különálló 
céljai és sajátos feltételei vannak. 

A zöld-foki köztársasági uniós küldöttség elfogadta az értékelésért felelős csoportnak a zöld-
foki köztársasági parlament, az önkormányzatok és a civil társadalmi szervezetek 
szerepvállalásával kapcsolatos észrevételeit. Az EU harmadik országok számára nyújtandó 
uniós költségvetési támogatással kapcsolatos jövőbeli megközelítésről szóló közleménye1

kitér erre a szerepvállalásra. A zöld-foki köztársasági parlament szavaz minden költségvetési 
dokumentumról, a zöld-foki köztársasági uniós küldöttség pedig azt vizsgálja, hogyan lehetne 
jobban bevonni a parlamentet a jövőbeli költségvetési támogatási tevékenységekbe. Ennek 
köszönhetően a parlament ténylegesen szerephez jut a költségvetési támogatási program 
végrehajtásában. A civil társadalmi szervezetek és önkormányzatok szintén szerephez jutnak a 
nemzeti rendszereken keresztül.

A technikai és közigazgatási rendelkezés mátrixában szereplő mutatók megfelelőnek 
bizonyultak, és vonatkoztatási pontként szolgálnak a program keretében történő 
kifizetésekhez. A Bizottság nagyon komolyan veszi a költségvetési támogatási programok 
mutatóinak azonosítását. Minden új költségvetési támogatásért felelős székhely és küldöttség 
fontos minőség-felülvizsgálati eljárást végez, ami kiterjed a mutatókra2 is, a zöld-foki 
köztársasági program pedig szintén ezen eljárás tárgyát képezte. Minden erőfeszítést 
megtettek annak biztosítása érdekében, hogy az alkalmazott mutatók specifikusak, mérhetőek, 
kivitelezhetőek, valósághűek és időszerűek legyenek. Ugyanakkor a küldöttség elfogadta a 
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2011. október 13-i végleges COM(2011) 638
2 http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aid-effectiveness/quality-support-groups_en.htm
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mutatók megállapításairól szóló értékelést, a Bizottság szolgálatai pedig törekszenek az 
országban végrehajtandó további költségvetési támogatás mutatóinak javítására.

A petícióban szereplő harmadik kérdés: Az értékelés hatályos jogi kerete.

A Bizottság és a zöldfoki-köztársasági uniós küldöttségek elkötelezettek annak biztosítása 
iránt, hogy független értékelők biztosítsanak az értékelés tárgyáról szóló hiteles, a tényeken 
alapuló értékelést. Az értékelésről szóló további tájékoztatás az általános tájékoztatást 
szolgáló nyilvános forrásokon keresztül érhető el.1

Következtetés

A fenti összegzés fényében a Bizottság úgy véli, hogy az értékeléssel kapcsolatban kielégítő 
módon jártak el, a zöld-foki köztársasági uniós küldöttség intézkedései pedig szigorúan 
tiszteletben tartották az értékelést végző szakemberek függetlenségét. A csökkentett összegű 
kifizetés és az a tény, hogy a jelentést nem tették közzé, mindössze a jelentés módszertani 
hiányosságait jelzi. A kivitelező megegyezett a zöld-foki köztársasági uniós küldöttséggel a 
jelentés felismert hiányosságaiért járó levonásban. Ha a petíció benyújtója a foglalkoztatási 
feltételekkel kapcsolatban jogorvoslattal szeretne élni, az értékelésért felelős munkáltatójához 
kell fordulnia. 

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


