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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1902/2012, którą złożył Felipe Ureta (Hiszpania), w sprawie pomocy 
rozwojowej UE dla Republiki Zielonego Przylądka

1. Streszczenie petycji

Składający petycję stał na czele zespołu oceniającego, któremu Komisja Europejska 
powierzyła zadanie przeprowadzenia śródokresowej oceny programu wsparcia budżetowego 
dla specjalnego partnerstwa UE z Republiką Zielonego Przylądka. Zadanie to było 
realizowane od września 2011 r. do kwietnia 2012 r. Składający petycję wyraża 
niezadowolenie ze sposobu, w jaki Komisja kierowała procesem oceny, zwraca uwagę na 
poważne niedociągnięcia przedmiotowego programu i wyraża zastrzeżenia wobec aktualnych 
ram prawnych oceny. Składający petycję zwraca się do PE o rozliczenie Komisji, 
poprawienie wykrytych niedociągnięć programu i zreformowanie ram prawnych oceny.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

W swojej petycji składający petycję odnosi się do trzech głównych zagadnień: sposobu, w 
jaki Komisja kierowała procesem oceny programu wsparcia budżetowego; rzekomych 
niedociągnięć przedmiotowego programu; i aktualnych ram prawnych oceny. 

Uwagi Komisji 

Wsparcie budżetowe i ocena
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OECD definiuje wsparcie budżetowe jako metodę finansowania budżetu państwa 
partnerskiego poprzez transfer środków z zewnętrznej agencji finansującej do skarbu państwa 
rządu państwa partnerskiego. Przekazane środki są zarządzane zgodnie z procedurami 
budżetowymi odbiorcy. Wsparcie budżetowe stanowi zatem środek zapewnienia pomocy i 
osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju poprzez zachęcanie państw partnerskich do 
podejmowania odpowiedzialności za politykę i reformy w zakresie rozwoju. 

Na ocenę pomocy Unii Europejskiej (UE) w krajach rozwijających się składa się ocena 
wyników interwencji / programów krajowych / aspektów pomocy zewnętrznej UE w oparciu 
o kryteria oceny (znaczenie, spójność, sprawność, skuteczność, skutki, trwałość i wartość 
dodaną dla UE). W poszczególnych ocenach, w zależności od ich celu, uwzględnić można 
tylko niektóre spośród kryteriów oceny.

Biorąc pod uwagę specyfikę wsparcia budżetowego, w projekcie standardowego zakresu 
zadań1 w zakresie oceny wsparcia budżetowego stwierdzono, że główne oczekiwane rezultaty 
stanowią ocenę zakresu, w jakim wsparcie budżetowe mogło przyczynić się do wyników na 
poziomie dochodu i skutków (czyli oczekiwanych korzystnych zmian w państwie 
partnerskim).

Ocena wsparcia budżetowego dla Republiki Zielonego Przylądka

Program wsparcia budżetowego dla rozwoju specjalnego partnerstwa określono w umowie 
finansowej nr CV/FED/2009/021-707. Subdelegowany urzędnik zatwierdzający 
Europejskiego Funduszu Rozwoju (tj. szef delegatury) może w ramach postanowień 
technicznych i administracyjnych przedmiotowej umowy finansowej przydzielać środki 
finansowe na śródokresową ocenę wspomnianego programu wsparcia budżetowego. 
Delegatura UE w Republice Zielonego Przylądka podjęła zatem decyzję o dokonaniu 
śródokresowej oceny wsparcia budżetowego dla specjalnego partnerstwa w celu uzyskania 
zaleceń w zakresie kształtowania nowego programu wsparcia budżetowego. 

Między UE a wykonawcą (prywatną spółką) podpisano szczegółową umowę o dokonanie 
przedmiotowej oceny w oparciu o zakres zadań. Umowa dotycząca zakresu zadań stanowiła 
podstawę zatrudnienia składającego petycję, który był przez wykonawcę zatrudniony na 
podstawie umowy na stanowisku kierownika zespołu oceniającego wsparcie budżetowe w 
Republice Zielonego Przylądka. Do zadań zespołu oceniającego należało dokonanie 
środokresowej oceny wsparcia budżetowego dla specjalnego partnerstwa, zgodnie z 
postanowieniami technicznymi i administracyjnymi.

Pierwsze zagadnienie, o którym mowa w petycji: sposób, w jaki Komisja kierowała procesem 
oceny

Wszystkie dokumenty dotyczące programu wsparcia budżetowego i specjalnego partnerstwa 
zostały przekazane składającemu petycję przez delegaturę UE w Republice Zielonego 
Przylądka i odebrane przez wykonawcę (odbiór przez wykonawcę w dniu 15 września 
2011 r.). Uzgodnione ramy czasowe dla przekazywania sprawozdań określono w zakresie 
zadań. Z uwagi na opóźnione złożenie notatek informacyjnych i raportu wstępnego przez 
zespół oceniający nie dotrzymano terminów. Zaplanowane wymiany informacji dotyczących 
oceny oraz sprawozdań między delegaturą i wykonawcą miały jednak miejsce. 

Delegatura UE w Republice Zielonego Przylądka uznała, że jakość końcowej wersji 

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/2008/1258_std_tor_en.pdf.
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sprawozdania nie była zadowalająca. Zakres sprawozdania końcowego przedłożonego przez 
zespół oceniający był zbyt szeroki. Zamiast skupiać się na ocenie programu wsparcia 
budżetowego, obejmowało ono raczej planowanie i wdrażanie krajowej polityki i strategii. 
Ustalenia dotyczące bezpieczeństwa okazały się przydatne, zostały jednak niedostatecznie 
rozwinięte. W sprawozdaniu nie zawarto pełnej analizy wsparcia instytucjonalnego i wsparcia 
budżetowego.

W oparciu o te elementy delegatura UE w Republice Zielonego Przylądka i wykonawca 
osiągnęli porozumienie, którego wynikiem było odliczenie niewielkiej kary od łącznej kwoty 
przewidzianej w umowie. Wykonawca przyjął płatność za dostarczone sprawozdanie 
końcowe. Delegatura i sekretariat specjalnego partnerstwa wyraziły opinię, że ustalenia nie 
były wystarczająco dokładne, aby rozpowszechniać je podczas seminariów. W zamian 
zorganizowano posiedzenie podsumowujące, na które zaproszono inne państwa członkowskie 
UE, darczyńców i rządy.

Drugie zagadnienie, o którym mowa w petycji: program wsparcia budżetowego dla 
specjalnego partnerstwa

W sugestiach składającego petycję Komisja nie widzi podstaw, by stwierdzić, że doszło do 
nałożenia się programów wsparcia budżetowego dla specjalnego partnerstwa i wsparcia 
budżetowego dla strategii na rzecz rozwoju gospodarczego i redukcji ubóstwa. Chociaż oba 
programy obejmują dwa ogólne warunki wymagane w ramach wszystkich operacji wparcia 
budżetowego (stabilność makroekonomiczną oraz wiarygodny i odpowiedni program na rzecz 
poprawy zarządzania finansami publicznymi), każdy z nich charakteryzuje się szczególnymi 
celami i warunkami. 

Delegatura UE w Republice Zielonego Przylądka przyjęła uwagi zespołu oceniającego 
dotyczące zaangażowania parlamentu Republiki Zielonego Przylądka, poszczególnych gmin i 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego. W rzeczy samej w unijnym komunikacie w 
sprawie przyszłego podejścia do wsparcia budżetowego UE na rzecz państw trzecich1

przewidziano takie zaangażowanie. Każdy dokument budżetowy podlega głosowaniu w 
parlamencie Republiki Zielonego Przylądka, natomiast delegatura UE w tym państwie bada, 
w jaki sposób lepiej włączyć parlament w operacje wsparcia budżetowego w przyszłości. W 
rezultacie parlament jest rzeczywiście zaangażowany we wdrażanie programu wsparcia 
budżetowego. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz poszczególne gminy także w 
nim uczestniczą za pośrednictwem systemów krajowych.

Wskaźniki zawarte w ramach postanowień technicznych i administracyjnych okazały się 
odpowiednie i służyły jako punkt odniesienia dla płatności dokonywanych w ramach 
programu. Komisja bardzo poważnie traktuje określenie wskaźników dla programów 
wsparcia budżetowego. Centrala Komisji i delegatury dokonują ważnej oceny jakości w 
odniesieniu do każdego nowego programu wsparcia budżetowego, w tym wskaźników2, temu 
procesowi poddano także program dla Republiki Zielonego Przylądka. Dołożono wszelkich 
starań, aby zagwarantować, by wartość stosowanych wskaźników była zgodna z zasadą 
SMART (angielski skrót od wyrażenia „skonkretyzowane, mierzalne, osiągalne, realne, 
terminowe”). Niemniej jednak ustalenia dokonane w ramach oceny w zakresie wskaźników 
zostały przyjęte przez delegaturę, natomiast służby Komisji podejmują działania na rzecz 
poprawy wskaźników dla kolejnych programów wsparcia budżetowego w tym kraju.

                                               
1 COM(2011)0638 final z dnia 13 października 2011 r.
2 http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aid-effectiveness/quality-support-groups_en.htm.
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Trzecie zagadnienie, o którym mowa w petycji: aktualne ramy prawne oceny

Komisja i delegatura UE w Republice Zielonego Przylądka zmierzają do zagwarantowania, 
by niezależni oceniający dostarczali wiarygodną, opartą na dowodach opinię na temat 
przedmiotu oceny. Więcej informacji na temat ocen uzyskać można za pośrednictwem 
publicznego źródła informacji ogólnych1. 

Wniosek

W świetle powyższej oceny Komisja jest zdania, że przedmiotową oceną kierowano w sposób 
zadowalający oraz że w ramach działań delegatury UE w Republice Zielonego Przylądka w 
pełni szanowano niezależność ekspertów ds. oceny. Obniżona płatność i brak publikacji 
sprawozdania wyraźnie odzwierciedlają fakt, że sprawozdanie było niedoskonałe z punktu 
widzenia metodologii. Wykonawca uzgodnił z delegaturą UE w Republice Zielonego 
Przylądka odliczenie z tytułu rozpoznanych niedociągnięć sprawozdania. Jeżeli składający 
petycję chce dochodzić szczególnego zadośćuczynienia na podstawie warunków zatrudnienia, 
powinien zwrócić się do pracodawcy, który zlecił mu przeprowadzenie tej oceny. 

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


