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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas vadovavo vertinimo grupei, kurią Europos Komisija įgaliojo atlikti 
specialiajai ES ir Žaliojo Kyšulio Respublikos partnerystei skirtos paramos biudžetui 
programos tarpinį vertinimą. Ši užduotis buvo vykdoma 2011 m. rugsėjo – 2012 m. 
balandžio mėn. Peticijos pateikėjas reiškia nepasitenkinimą tuo, kaip Komisija vadovavo 
vertinimo procesui, atkreipdamas dėmesį į rimtus susijusios programos trūkumus, ir reiškia 
priekaištus dėl esamos teisinės vertinimų sistemos. Jis prašo, kad EP pareikalautų Komisijos 
atsakomybės, ištaisytų nustatytus programos trūkumus ir reformuotų teisinę vertinimų 
sistemą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. sausio 31 d.

„Peticijos pateikėjas savo peticijoje išdėsto tris pagrindines problemas: dėl to, kaip Komisija 
vadovavo paramos biudžetui programos vertinimo procesui; dėl tariamų programos trūkumų; 
dėl dabartinės teisinės vertinimų sistemos. 

Komisijos pastabos 
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Parama biudžetui ir vertinimas

EBPO paramą biudžetui apibrėžia kaip šalies partnerės biudžeto finansavimo metodą, kai 
išorės finansavimo agentūros ištekliai pervedami į vyriausybės partnerės nacionalinį biudžetą. 
Pervestos lėšos valdomos laikantis gavėjo biudžeto valdymo procedūros. Taigi parama 
biudžetui yra viena iš priemonių teikti pagalbą ir pasiekti tvaraus vystymosi tikslus skatinant 
šalių partnerių atsakomybę už vystymosi politiką ir reformas. 

Europos Sąjungos (ES) paramos besivystančioms šalims vertinimus sudaro sprendimai dėl ES 
išorės pagalbos intervencinių priemonių ir (arba) šalių programų ir (arba) temų vertinimo 
pagal tam tikrus vertinimo kriterijus (aktualumą, darną, veiksmingumą, ekonomiškumą, 
poveikį, tvarumą, ES pridėtinę vertę). Atliekant konkretų vertinimą gali būti atsižvelgiama tik 
į kai kuriuos vertinimo kriterijus, nelygu, koks vertinimo tikslas.

Atsižvelgiant į paramos biudžetui specifiką, paramos biudžetui vertinimo standartinių sąlygų 
projekte1 (angl. ToR) teigiama, kad pagrindiniai tikėtini rezultatai yra įvertinimas, kaip 
parama biudžetui padėjo padidinti pajamas ir kokį padarė poveikį (t. y. kokie tikėtini teigiami 
pokyčiai įvyko šalyje partnerėje).

Paramos biudžetui vertinimas Žaliojo Kyšulio Respublikoje

Specialiajai partnerystei (SP) plėtoti skirtos paramos biudžetui programa nustatyta 
finansavimo susitarime Nr. CV/FED/2009/021-707. Europos plėtros fondo (EPF) 
perįgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas (t. y. delegacijos vadovas), kaip numatyta šio 
finansavimo susitarimo techninėse ir administracinėse nuostatose (angl. TAP), gali skirti lėšų 
minėtosios paramos biudžetui programos tarpiniam vertinimui. Taigi ES delegacija Žaliojo 
Kyšulio Respublikoje (angl. DEUCV) nusprendė atlikti tarpinį specialiosios partnerystės 
paramos biudžetui vertinimą siekdama gauti rekomendacijų, kaip sudaryti naująją paramos 
biudžetui programą. 

ES ir rangovas (privati bendrovė) pasirašė konkrečią minėtojo vertinimo, kurį atlikus 
parengiamas standartinių sąlygų projektas, sutartį. Susitarimas dėl standartinių sąlygų 
projekto buvo peticijos pateikėjo darbo pagrindas – peticijos pateikėjas dirbo pagal sutartį su 
rangovu kaip paramą biudžetui Žaliojo Kyšulio Respublikoje vertinusios vertinimo grupės 
vadovas. Vertinimo grupės užduotys buvo atlikti tarpinį specialiosios partnerystės paramos 
biudžetui vertinimą, kaip numatyta techninėse ir administracinėse nuostatose.

Pirmoji peticijoje išdėstyta problema: kaip Komisija vadovavo vertinimo procesui

ES delegacija Žaliojo Kyšulio Respublikoje peticijos pateikėjui išsiuntė visus dokumentus dėl 
paramos biudžetui programos ir specialiosios partnerystės, o rangovas juos gavo (rangovas 
juos gavo 2011 m. rugsėjo 15 d.). Suderintas ataskaitų teikimo laikotarpis buvo nurodytas 
standartinių sąlygų projekte. Kadangi vertinimo grupė vėlai pateikė koncepcinę pažymą ir 
negalutinę ataskaitą, buvo praleisti terminai. Nepaisant to, delegacija ir rangovas pagal planą 
apsikeitė nuomonėmis dėl vertinimo ir ataskaitų. 

ES delegacijos Žaliojo Kyšulio Respublikoje vertinimu, galutinio ataskaitos varianto kokybė 
buvo nepakankama. Vertinimo grupės paskelbtos galutinės ataskaitos apimtis buvo per plati. 
Ji apėmė nacionalinių politikos priemonių ir strategijų planavimą ir įgyvendinimą, o paramos 
biudžetui programa nebuvo vertinama. Išvados apie saugumą buvo naudingos, bet 

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/2008/1258_std_tor_en.pdf
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nepakankamai išplėtotos. Nebuvo visapusiškai išnagrinėta institucinė parama ir parama 
biudžetui.

Remiantis šiais aspektais, ES delegacijai Žaliojo Kyšulio Respublikoje ir rangovui pavyko 
susitarti, tad pagal susitarimą numatyta bendra suma buvo sumažinta tik šiek tiek. Rangovas 
priėmė mokėjimą už pateiktą galutinę ataskaitą. Delegacijos ir specialiosios partnerystės 
sekretoriato nuomone, išvados nebuvo pakankamai tvirtos, kad jas būtų galima skleisti 
seminaruose. Vietoj to buvo surengtas ataskaitinis posėdis, į kurį buvo pakviesti kitų ES 
valstybių narių, pagalbos teikėjų ir vyriausybės atstovai.

Antroji peticijoje išdėstyta problema: specialiosios partnerystės paramos biudžetui programa

Komisija peticijos pateikėjo teiginiuose neranda pagrindo manyti, kad specialiosios 
partnerystės paramos biudžetui programa iš dalies sutapo su parama biudžetui pagal 
ekonomikos augimo ir skurdo mažinimo strategiją. Abi programos apima dvi bendras sąlygas, 
kurių būtina laikytis atliekant visas paramos biudžetui operacijas (makroekonominis 
stabilumas ir patikima bei aktuali programa viešųjų finansų valdymui gerinti), tačiau 
kiekvienai programai būdingi konkretūs tikslai ir konkrečios sąlygos. 

ES delegacija Žaliojo Kyšulio Respublikoje priėmė vertinimo grupės pastabas dėl Žaliojo 
Kyšulio Respublikos parlamento, savivaldybių ir pilietinės visuomenės organizacijų 
dalyvavimo. Beje, šis dalyvavimas numatytas ES komunikate dėl požiūrio į ES paramą 
trečiųjų šalių biudžetui ateityje1. Žaliojo Kyšulio Respublikos parlamentas balsuoja dėl 
kiekvieno biudžeto dokumento, o ES delegacija Žaliojo Kyšulio Respublikoje aiškinasi, kaip 
geriau įtraukti parlamentą į būsimas paramos biudžetui operacijas. Taigi parlamentas de facto 
įtraukiamas į paramos biudžetui programos įgyvendinimą. Pilietinės visuomenės 
organizacijos ir savivaldybės taip pat dalyvauja per savo nacionalines sistemas.

Techninių ir administracinių nuostatų matricoje numatyti rodikliai pasirodė esantys tinkami –
jais remiantis pagal programą atliekami mokėjimai. Komisija labai rimtai vertina paramos 
biudžetui programų rodiklių nustatymą. Būstinės ir delegacijų darbuotojai atlieka svarbų 
kiekvienos naujos paramos biudžetui programos, įskaitant rodiklius, kokybės patikrinimo 
procesą2, Žaliojo Kyšulio Respublikoje vykdyta programa irgi buvo taip tikrinama. Buvo 
daroma viskas, kas įmanoma, siekiant užtikrinti, kad naudojami rodikliai būtų konkretūs, 
išmatuojami, pasiekiami, realūs, įvykdytini per nustatytą laiką (angl. SMART). Vis dėlto 
delegacija priėmė vertinimo išvadas, kuriose aptariami rodikliai, o Komisijos tarnybos 
stengiasi pagerinti tolesnių šioje šalyje vykdytinų paramos biudžetui programų rodiklius.

Trečioji peticijoje išdėstyta problema: dabartinė teisinė vertinimų sistema

Komisija ir ES delegacija Žaliojo Kyšulio Respublikoje stengiasi užtikrinti, kad 
nepriklausomi vertintojai pateiktų patikimą, įrodymais pagrįstą vertinimo dalyko analizę. 
Papildoma informacija apie vertinimus pateikta viešajame šaltinyje susipažinti3. 

Išvada

Atsižvelgdama į minėtąją analizę, Komisija mano, kad šiam vertinimui buvo vadovaujama 
tinkamai ir kad ES delegacija Žaliojo Kyšulio Respublikoje savo veiksmais griežtai laikėsi 

                                               
1

COM(2011) 638 final, 2011 m. spalio 13 d.
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
http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/2008/budget_support_en.htm
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vertinimo ekspertų nepriklausomumo. Mažesnis užmokestis ir ataskaitos nepaskelbimas 
atspindi vien tik tai, kad joje buvo metodinių trūkumų. Dėl mažesnio užmokesčio, mokėtino 
nustačius ataskaitos trūkumus, rangovas susitarė su ES delegacija Žaliojo Kyšulio 
Respublikoje. Jeigu peticijos pateikėjas pageidauja apginti konkrečias su darbo sąlygomis 
susijusias teises, jis dėl šio vertinimo turėtų kreiptis į savo darbdavį.“ 


