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Ureta, par ES palīdzību attīstības jomā Kaboverdei

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vadīja novērtēšanas grupu, kas Eiropas Komisijas uzdevumā veica 
ES un Kaboverdes īpašās partnerības budžeta atbalsta programmas starpposma novērtējumu. 
Šis uzdevums tika veikts laikposmā no 2011. gada septembra līdz 2012. gada aprīlim. Viņš 
pauž neapmierinātību par to, kā Komisija ir vadījusi novērtēšanas procesu, vērš uzmanību uz 
nopietniem programmas trūkumiem un iebilst pret pašreizējo tiesisko regulējumu attiecībā uz 
novērtējumiem. Viņš lūdz Eiropas Parlamentu saukt Komisiju pie atbildības, novērst 
konstatētos programmas trūkumus un veikt reformas tiesiskajā regulējumā novērtēšanas jomā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 23. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

Līgumraksta iesniedzējs savā lūgumrakstā ir izvirzījis trīs galvenos jautājumus: veids, kādā
Komisija vadīja budžeta atbalsta programmas novērtēšanas procesu, iespējamie programmas 
trūkumi un pašreizējais tiesiskais regulējums attiecībā uz novērtējumiem.

Komisijas komentāri

Budžeta atbalsts un novērtēšana
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Budžeta atbalstu ESAO nosaka kā partnervalsts budžeta finansēšanas metodi, līdzekļus no 
ārējās finansēšanas aģentūras pārvedot uz partnervalsts valsts kasi. Pārvestos līdzekļus 
pārvalda saskaņā ar saņēmējvalsts budžeta procedūrām. Tādējādi budžeta atbalsts ir veids, kā 
sniegt palīdzību un sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus, veicinot partnervalstu līdzdalību 
attīstības politikā un reformās.

Novērtējot Eiropas Savienības (ES) palīdzību jaunattīstības valstīs, veikto pasākumu rezultāti, 
valstu programmas un ES ārējās palīdzības uzdevumi tiek salīdzināti ar novērtēšanas 
kritērijiem (būtiskums, atbilstība, efektivitāte, iedarbīgums, ietekme, ilgtspēja, ES pievienotā 
vērtība). Atkarībā no novērtējuma mērķa var tikt ņemti vērā tikai daži novērtēšanas kritēriji.

Ņemot vērā budžeta atbalsta specifiku, standarta darba uzdevuma projektā1 budžeta atbalsta 
novērtēšanai ir norādīts, ka galvenie paredzamie rezultāti ir novērtējums, kas pierāda, kādā 
ziņā budžeta atbalsts var būt ietekmējis rezultātus ienākumu un ietekmes līmenī (t. i., 
paredzamās pozitīvās pārmaiņas partnervalstī).

Budžeta atbalsta novērtēšana Kaboverdē

Budžeta atbalsta programma īpašās partnerības izveidei tika paredzēta Finansēšanas nolīgumā 
Nr. CV/FED/2009/021-707. EAF kredītrīkotājs ar pastarpināti deleģētām pilnvarām (t. i., 
delegācijas vadītājs) šā līguma tehniskajos un administratīvajos noteikumos var paredzēt 
līdzekļus, ko piešķir iepriekš minētās budžeta atbalsta programmas starpposma novērtēšanai. 
Tādējādi ES delegācija Kaboverdē nolēma uzsākt īpašās partnerības budžeta atbalsta 
starpposma novērtēšanu, lai saņemtu ieteikumus jaunās budžeta atbalsta programmas 
izstrādei.

Starp ES un līgumslēdzēju (privātu uzņēmumu) tika parakstīts īpašs līgums par iepriekš 
minēto novērtēšanu, un tam tika pievienots darba uzdevums. Vienošanās par darba uzdevumu 
bija pamatā darbam, ko veica lūgumraksta iesniedzējs, kuru līgumslēdzējs bija nolīdzis par 
novērtēšanas grupas vadītāju, lai novērtētu budžeta atbalstu Kaboverdē. Novērtēšanas grupas 
uzdevums bija uzsākt tehniskajos un administratīvajos noteikumos paredzēto īpašās 
partnerības budžeta atbalsta starpposma novērtēšanu.

Pirmais jautājums lūgumrakstā: veids, kādā Komisija vadīja novērtēšanas procesu

Visus dokumentus par budžeta atbalsta programmu un īpašo partnerību lūgumraksta 
iesniedzējam nosūtīja ES delegācija Kaboverdē un tos saņēma līgumslēdzējs (saņemšana 
2011. gada 15. septembrī). Saskaņotie ziņojumu iesniegšanas termiņi bija norādīti darba 
uzdevumā. Tā kā koncepciju un sākotnējo ziņojumu novērtēšanas grupa iesniedza novēloti, 
termiņi tika nokavēti. Tomēr plānotā viedokļu apmaiņa par novērtēšanu un ziņojumiem starp 
delegāciju un līgumslēdzēju notika.

Ziņojuma galīgās redakcijas kvalitāti ES delegācija Kaboverdē novērtēja kā neapmierinošu. 
Novērtēšanas grupas sniegtā galīgā ziņojuma saturs bija pārāk plašs. Tas ietvēra pārskatu par 
valsts politikas un stratēģiju plānošanu un īstenošanu, nevis koncentrējās uz budžeta atbalsta 
programmas novērtēšanu. Secinājumi par drošību bija noderīgi, bet nepietiekami izvērsti. 
Ziņojumā trūka pilnas institucionālā un budžeta atbalsta analīzes.

Pamatojoties uz šiem elementiem, ES delegācija Kaboverdē un līgumslēdzējs vienojās par 
nelielu naudassodu, samazinot līgumā paredzēto summu. Līgumslēdzējs pieņēma maksājumu 
par iesniegto galīgo ziņojumu. Delegācija un īpašās partnerības sekretariāts uzskatīja, ka 
secinājumi nebija pietiekami precīzi, lai par tiem runātu semināros. Tāpēc tika organizēta 

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/2008/1258_std_tor_en.pdf
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informatīva sēde, uz kuru tika uzaicinātas citas ES dalībvalstis, līdzekļu devēji un valdības 
pārstāvji.

Otrais jautājums lūgumrakstā: īpašās partnerības budžeta atbalsta programma

Komisija neuzskata, ka lūgumraksta iesniedzēja apgalvojums par to, ka īpašās partnerības 
budžeta atbalsta programma pārklājas ar izaugsmes un nabadzības samazināšanas stratēģijas 
budžeta atbalsta programmu, būtu pamatots. Lai gan abās programmās ir ietverti divi vispārēji 
nosacījumi, kas ir obligāti visām budžeta atbalsta darbībām (makroekonomikas stabilitāte un 
efektīva un atbilstīga programma valsts finanšu pārvaldības uzlabošanai), katrai programmai 
ir īpaši mērķi un īpaši nosacījumi.

ES delegācija Kaboverdē pieņēma novērtēšanas programmas komentārus par Kaboverdes 
parlamenta, novadu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju (PSO) līdzdalību. Šāda līdzdalība 
patiešām ir paredzēta ES paziņojumā par turpmāko pieeju saistībā ar ES budžeta atbalstu 
trešām valstīm1. Par katru budžeta dokumentu tiek balsots Kaboverdes parlamentā, un ES 
delegācija Kaboverdē izskata iespēju parlamentu vēl ciešāk iesaistīt turpmākajās budžeta 
atbalsta darbībās. Tādējādi parlaments ir faktiski iesaistīts budžeta atbalsta programmas 
īstenošanā. Izmantojot valsts sistēmas, iesaistītas ir arī PSO un novadi.

Tehnisko un administratīvo noteikumu matricā ietvertie rādītāji ir izrādījušies pietiekami, lai 
tos izmantotu par atskaites punktu programmā paredzētajiem maksājumiem. Komisija 
uzskata, ka rādītāju noteikšana budžeta atbalsta programmām ir ļoti svarīga. Ikvienai jaunai 
budžeta atbalsta programmai galvenās pārvaldes un delegācijas veic būtisku kvalitātes 
pārbaudes procesu, tostarp arī attiecībā uz rādītājiem2, un šis process attiecās arī programmu 
Kaboverdē. Tika darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka izmantoto rādītāju vērtība ir 
konkrēta, izmērāma, sasniedzama, reāla un ar konkrētu termiņu. Tomēr rādītāju novērtēšanas 
rezultātus delegācija pieņēma, un Komisijas dienesti cenšas uzlabot rādītājus turpmākajām 
budžeta atbalsta programmām valstī.

Trešais jautājums lūgumrakstā: pašreizējais tiesiskais regulējums attiecībā uz novērtējumiem

Komisija un ES delegācija Kaboverdē ir ieinteresētas panākt, lai neatkarīgi vērtētāji sniegtu 
ticamu un uz pierādījumiem balstītu vērtējumu par novērtēšanas priekšmetu. Sīkāka 
informācija par novērtējumiem ir pieejama publiskajos vispārējās informācijas resursos3.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka šis novērtēšanas process tika vadīts 
apmierinoši un ka ES delegācija Kaboverdē darbojās, stingri ievērojot novērtēšanas ekspertu 
neatkarību. Tas, ka maksājums tika samazināts un ziņojums netika publicēts, nozīmē tikai to, 
ka ziņojumā bija metodiskas nepilnības. Ziņojumā konstatēto nepilnību dēļ līgumslēdzējs bija 
vienojies ar ES delegāciju Kaboverdē par maksājuma samazinājumu. Ja lūgumraksta 
iesniedzējs vēlas saņemt īpašu kompensāciju saistībā ar darba nosacījumiem, viņam vajadzētu 
pašam vērsties pie sava darba devēja, lai veiktu šo novērtējumu.

                                               
1 COM(2011)0638, galīgā redakcija, 2011. gada 13. oktobris.
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.


