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Ref.: Petiția nr. 1902/2012, adresată de Felipe Ureta, de cetățenie spaniolă, privind 
ajutorul pentru dezvoltare al UE acordat Insulelor Capul Verde

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a fost șeful unei echipe de evaluare însărcinată de Comisia Europeană să 
efectueze o evaluare la jumătatea perioadei a Programului Sprijin Bugetar (SB) acordat 
Parteneriatului Special (PS) între UE și Insulele Capul Verde. Evaluarea a avut loc în perioada 
septembrie 2011-aprilie 2012. El își exprimă nemulțumirea față de modul în care Comisia a 
gestionat procesul de evaluare, atrage atenția asupra viciilor grave ale programului în cauză și 
exprimă obiecții cu privire la cadrul juridic actual pentru evaluări. El solicită PE să tragă 
Comisia la răspundere, să corecteze viciile identificate ale programului și să reformeze cadrul 
juridic pentru evaluări.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 ianuarie 2014

Petiționarul a adus în discuție trei aspecte principale în petiția sa: modul în care Comisia a 
gestionat procesul de evaluare a programului de sprijin bugetar; presupusele vicii ale 
programului și actualul cadru juridic pentru evaluări. 

Observațiile Comisiei 
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Sprijin bugetar și evaluare

Sprijinul bugetar este definit de OCDE ca fiind o metodă de finanțare a bugetului unei țări 
partenere prin intermediul unui transfer de resurse de la o agenție de finanțare externă către 
trezoreria națională a guvernului partener. Fondurile transferate sunt gestionate în 
conformitate cu procedurile bugetare ale beneficiarului. Prin urmare, sprijinul bugetar este un 
mijloc de furnizare de ajutor și de realizare a obiectivelor de dezvoltare durabilă prin 
consolidarea răspunderii țărilor partenere asupra politicilor de dezvoltare și a reformelor. 

Evaluarea asistenței acordate de Uniunea Europeană (UE) în țările în curs de dezvoltare 
constă în aprecierea rezultatelor intervențiilor/programelor de țară/temelor asistenței externe a 
UE în raport cu criteriile de evaluare (relevanță, coerență, eficacitate, eficiență, impact, 
sustenabilitate, valoare adăugată pentru UE). Numai unele criterii de evaluare pot fi luate în 
considerare în cadrul unei anumite evaluări, în funcție de scopul său.

Având în vedere specificul sprijinului bugetar, Proiectul de termeni de referință standard1

(ToR) pentru evaluarea sprijinului bugetar prevede că principalele rezultatele preconizate sunt 
o evaluare a măsurii în care sprijinul bugetar ar fi putut contribui la rezultate la nivelul 
veniturilor și al impactului (adică schimbări pozitive preconizate în țara parteneră).

Evaluarea sprijinului bugetar din Capul Verde

Programul de sprijin bugetar pentru dezvoltarea parteneriatului special a fost prevăzut în 
Acordul de finanțare nr. CV/FED/2009/021-707. Ordonatorul de credite subdelegat al FED 
(adică șeful delegației) în dispozițiile tehnice și administrative din acordul de finanțare poate 
aloca fonduri pentru o evaluare la jumătatea perioadei a programului de sprijin bugetar sus-
menționat. Astfel, Delegația UE în Insulele Capul Verde (DEUCV) a decis să lanseze o 
evaluare la jumătatea perioadei a programului de sprijin bugetar pentru parteneriatul special în 
vederea obținerii de recomandări pentru formularea unui nou program de sprijin bugetar. 

A fost semnat un contract special între UE și contractant (o societate privată) pentru evaluarea 
sus-menționată, însoțit de ToR. Acordul privind ToR a fost baza pentru activitatea 
petiționarului, care a fost angajat în temeiul contractului de către contractant ca șef al unei 
echipe de evaluare pentru a evalua sprijinul bugetar din Insulele Capul Verde. Sarcinile 
echipei de evaluare au fost lansarea evaluării la jumătatea perioadei a sprijinului bugetar 
pentru parteneriatul special, astfel cum se prevede în dispozițiile tehnice și administrative.

Primul aspect din petiție: modul în care Comisia a gestionat procesul de evaluare

Toate documentele privind programul de sprijin bugetar și parteneriatul special au fost 
transmise petiționarului de către DEUCV și au fost primite de către contractant (primire de 
către contractant la 15 septembrie 2011). În ToR era specificat un calendar pentru rapoarte. 
Din cauza depunerii târzii a notei conceptuale și a raportului intermediar de către echipa de 
evaluare, nu au fost respectate termenele-limită. Cu toate acestea, schimburile programate 
privind evaluarea și rapoartele au avut loc între delegație și contractant. 

Calitatea versiunii finale a raportului a fost considerată nesatisfăcătoare de către DEUCV. 
Domeniul de aplicare a raportului final eliberat de echipa de evaluare era prea vast. Acesta 
mai degrabă includea planificarea și implementarea politicilor și a strategiilor naționale decât 
să se axeze pe evaluarea programului de sprijin bugetar. Constatările privind securitatea erau 

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/2008/1258_std_tor_en.pdf
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utile dar insuficient elaborate. Îi lipsea o analiză completă a sprijinului instituțional și a 
sprijinului bugetar.

Pe baza acestor elemente, DEUCV și contractantul au ajuns la o înțelegere comună, care a 
avut ca rezultat o penalizare minoră la suma totală prevăzută în acord. Contractantul a 
acceptat plata pentru raportul final livrat. Delegația și secretariatul parteneriatului special au 
fost de părere că constatările nu erau suficient de riguroase pentru a fi diseminate la seminarii. 
În schimb, a fost organizată o sesiune de informare la care au fost invitate alte state membre 
ale UE, donatori și guverne.

Al doilea aspect din petiție: Programul de sprijin bugetar pentru parteneriatul special

Comisia nu identifică argumente în sugestia petiționarului potrivit cărora a existat o 
suprapunere a programului de sprijin bugetar pentru parteneriatul special cu programul de 
sprijin bugetar pentru strategia de creștere economică și reducere a sărăciei. Deși ambele 
programe includ două condiții generale care sunt necesare în toate operațiunile de sprijin 
bugetar (stabilitate macroeconomică și un program credibil și relevant pentru îmbunătățirea 
gestionării finanțelor publice), fiecare program are obiective și condiții specifice. 

DEUCV a acceptat observațiile echipei de evaluare privind implicarea Parlamentului, a 
municipalităților și a organizațiilor societății civile din Insulele Capul Verde. Într-adevăr, 
Comunicarea UE privind abordarea viitoare a sprijinului bugetar al UE destinat țărilor terțe1

prevede această implicare. Fiecare document bugetar este votat de Parlamentul Insulelor 
Capului Verde, iar DEUCV examinează modul în care să includă mai bine parlamentul în 
viitoarele operațiuni de sprijin bugetar. În consecință, Parlamentul este implicat de facto în 
punerea în aplicare a programului de sprijin bugetar. Organizațiile societății civile și 
municipalitățile sunt, de asemenea, implicate prin sisteme naționale.

Indicatorii din matricea dispozițiilor tehnice și administrative s-au dovedit adecvați, servind 
ca punct de referință pentru plățile efectuate în cadrul programului. Comisia tratează foarte 
serios identificarea indicatorilor pentru programele de sprijin bugetar. Există un proces 
important de analizare a calității realizat la nivel central și la nivelul delegațiilor pentru fiecare 
nou program de sprijin bugetar, incluzând indicatorii2, iar programul din Capul Verde a fost, 
de asemenea, supus acestui proces. S-a întreprins orice încercare posibilă pentru a se asigura 
că valoarea indicatorilor utilizați era SMART (specifică, măsurabilă, accesibilă, realistă și la 
timp). Cu toate acestea, constatările evaluării privind indicatorii au fost acceptate de delegație, 
iar serviciile Comisiei încearcă să îmbunătățească indicatorii pentru programe de sprijin 
bugetar ulterioare din țară.

Al treilea aspect din petiție: actualul cadru juridic pentru evaluări

Comisia și DEUCV sunt preocupate să se asigure că evaluatorii independenți furnizează o 
evaluare credibilă și bazată pe probe a obiectului evaluării. Informații suplimentare privind 
evaluările sunt disponibile prin intermediul unei resurse publice pentru informații generale3. 

Concluzie

În contextul evaluării de mai sus, Comisia este de părere că această evaluare a fost gestionată 
în mod satisfăcător și că acțiunile DEUCV respectă strict independența experților în evaluare. 

                                               
1 COM(2011)638 din 13 octombrie 2011.
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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Plata redusă și nepublicarea raportului reflectă numai faptul că raportul avea vicii 
metodologice. Contractantul a convenit cu DEUCV deducerea pentru viciile identificate în 
raport. Dacă petiționarul dorește să urmeze căi de atac specifice în ceea ce privește încadrarea 
în câmpul muncii, ar trebui să se adreseze angajatorului său pentru această evaluare. 


