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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1902/2012, ktorú predkladá Felipe Ureta, španielsky štátny občan, 
o rozvojovej pomoci EÚ pre Kapverdy

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície bol vedúcim hodnotiaceho tímu, ktorý Európska komisia poverila 
vypracovaním strednodobého hodnotenia programu rozpočtovej pomoci v rámci osobitného 
partnerstva medzi Európskou úniou a Kapverdmi. Hodnotenie sa uskutočnilo v období od 
septembra 2011 do apríla 2012. Predkladateľ petície vyjadruje nespokojnosť so spôsobom 
riadenia procesu hodnotenia zo strany Komisie, poukazuje na závažné nedostatky 
predmetného programu a vyjadruje námietky voči platnému právnemu rámcu pre hodnotenia. 
Žiada Európsky parlament, aby Komisiu volal k zodpovednosti, napravil zistené nedostatky 
programu a zreformoval právny rámec pre hodnotenia.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 23. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 31. januára 2014)

Predkladateľ uvádza vo svojej petície tri hlavné otázky: spôsob riadenia procesu hodnotenia 
programu rozpočtovej podpory zo strany Komisie, údajné nedostatky programu a súčasný 
právny rámec pre hodnotenia. 

Poznámky Komisie 
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Rozpočtová podpora a hodnotenie

OECD vymedzuje rozpočtovú podporu ako spôsob financovania rozpočtu partnerskej krajiny 
prostredníctvom prevodu prostriedkov z externej finančnej agentúry do štátnej pokladnice 
partnerskej vlády. Prevedené prostriedky sa spravujú v súlade s rozpočtovými postupmi 
príjemcu. Rozpočtová podpora teda predstavuje prostriedok poskytnutia pomoci a dosiahnutia 
cieľov trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom posilnenia zodpovednosti partnerských 
krajín za rozvojové politiky a reformy. 

Hodnotenie pomoci Európskej únie (EÚ) v rozvojových krajinách pozostáva z posúdenia 
výsledkov zásahov/programov krajiny/tém vonkajšej pomoci EÚ na základe hodnotiacich 
kritérií (závažnosť, súdržnosť, efektívnosť, účinnosť, vplyv, udržateľnosť, pridaná hodnota 
EÚ). V prípade tohto hodnotenia možno vzhľadom na jeho cieľ vziať do úvahy len niektoré 
hodnotiace kritériá.

Vzhľadom na osobitosť rozpočtovej podpory sa v návrhu štandardného referenčného rámca1

pre hodnotenie rozpočtovej podpory uvádza, že hlavné predpokladané výsledky predstavujú 
posúdenie rozsahu, v rámci ktorého mohla rozpočtová podpora prispieť k výsledkom na 
úrovni príjmov a vplyvu (to znamená predpokladané pozitívne zmeny v partnerskej krajine).

Hodnotenie rozpočtovej podpory na Kapverdoch

Program rozpočtovej podpory na rozvoj osobitného partnerstva bol stanovený v dohode 
o financovaní č. CV/FED/2009/021-707. Subdelegovaný povoľujúci úradník ERF (t. j. vedúci 
delegácie) môže v technických a správnych ustanoveniach tejto dohody o financovaní 
vyčleniť finančné prostriedky na strednodobé hodnotenie tohto programu rozpočtovej 
podpory. Delegácia EÚ na Kapverdoch sa teda rozhodla začať strednodobé hodnotenie 
rozpočtovej podpory osobitného partnerstva s cieľom získať odporúčania na vytvorenie 
nového programu rozpočtovej podpory. 

EÚ a zmluvný partner (súkromná spoločnosť) uzavreli osobitnú dohodu o tomto hodnotení, 
ku ktorému je pripojený referenčný rámec. Dohoda o referenčnom rámci predstavovala základ 
pre činnosť predkladateľa petície, ktorého na základe dohody zamestnala zmluvná strana ako 
vedúceho hodnotiaceho tímu s cieľom hodnotiť rozpočtovú podporu na Kapverdoch. Ako sa 
stanovuje v technických a správnych ustanoveniach, úlohou hodnotiaceho tímu bolo začať 
strednodobé hodnotenie rozpočtovej podpory osobitného partnerstva.

Prvá otázka uvedená v petícii: spôsob riadenia procesu hodnotenia zo strany Komisie

Delegácia EÚ na Kapverdoch poslala predkladateľovi petície všetky dokumenty o programe 
rozpočtovej podpory a osobitnom partnerstve, ktoré doručili zmluvnej strane (doručené 
zmluvnej strane 15. septembra 2011). V referenčnom rámci bola uvedená dohodnutá lehota na 
predloženie správ. Táto lehota sa nedodržala, keďže hodnotiaci tím predložil koncepčnú 
poznámku a predbežnú správu neskoro. Medzi delegáciou a zmluvnou stranou sa však 
vykonali plánované výmeny týkajúce sa hodnotenia a správ. 

Delegácia EÚ na Kapverdoch posúdila kvalitu konečného znenia správy ako neuspokojivú. 
Konečná správa, ktorú vytvoril hodnotiaci tím, bola veľmi rozsiahla. Namiesto toho, aby sa 
zamerala na hodnotenie programu rozpočtovej podpory, zahŕňala plánovanie a vykonávanie 
vnútroštátnych politík a stratégií. Zistenia týkajúce sa bezpečnosti boli užitočné, neboli však 

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/2008/1258_std_tor_en.pdf
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dostatočne rozvinuté. V správe chýbala úplná analýza inštitucionálnej podpory a rozpočtovej 
podpory.

Delegácia EÚ na Kapverdoch a zmluvná strana na základe týchto prvkov dospeli ku 
vzájomnému porozumeniu, výsledkom ktorého bola menšia sankcia z celkovej sumy uvedenej 
v dohode. Zmluvná strana prijala platbu za predloženú konečnú správu. Delegácia 
a sekretariát osobitného partnerstva sa domnievali, že zistenia nie sú dostatočne presné, aby sa 
mohli šíriť na seminároch. Namiesto toho sa konalo informačné zasadnutie, na ktoré boli 
pozvané ostatné členské štáty EÚ, darcovia a vláda.

Druhá otázka uvedená v petícii: program rozpočtovej podpory osobitného partnerstva

Komisia nevidí dôvody preukazujúce tvrdenie predkladateľa petície, že program rozpočtovej 
podpory osobitného partnerstva sa prekrýva s programom rozpočtovej podpory stratégie pre 
rast a odstraňovanie chudoby. Aj keď oba programy obsahujú dve všeobecné podmienky, 
ktoré sú nevyhnutné v rámci všetkých operácií rozpočtovej podpory (makroekonomická 
stabilita a spoľahlivý a relevantný program na zlepšenie riadenia verejných financií), každý 
program má osobitné ciele a osobitné podmienky. 

Delegácia EÚ na Kapverdoch prijala pripomienky hodnotiaceho tímu týkajúce sa 
angažovanosti kapverdského parlamentu, mestských samospráv a organizácií občianskej 
spoločnosti. V oznámení EÚ o budúcom prístupe k rozpočtovej podpore EÚ pre tretie krajiny
1 sa stanovuje táto angažovanosť. Kapverdský parlament hlasuje o každom rozpočtovom 
dokumente a delegácia EÚ na Kapverdoch skúma možnosti lepšieho začlenenia parlamentu 
do budúcich operácií rozpočtovej podpory. Parlament je teda de facto zapojený do 
vykonávania programu rozpočtovej podpory. Organizácie občianskej spoločnosti a mestské 
samosprávy sú takisto zapojené prostredníctvom vnútroštátnych systémov.

V technických a správnych ustanoveniach sa uvádzajú ukazovatele, ktoré sa preukázali ako 
primerané a slúžia ako referenčný bod pre platby v rámci programu. Komisia považuje 
určenie ukazovateľov pre programy rozpočtovej podpory za veľmi dôležité. Ústredia 
a delegácie vykonávajú v súvislosti s každým novým programom rozpočtovej podpory 
vrátane ukazovateľov2 dôležitý postup preskúmania kvality, a program na Kapverdoch bol 
takisto predmetom tohto postupu. Vyvinulo sa maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť, aby 
použité ukazovatele boli konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, realistické a včasné (SMART). 
Delegácia však prijala zistenia hodnotenia týkajúce sa ukazovateľov a útvary Komisie sa 
v súčasnosti usilujú o zlepšenie ukazovateľov pre nasledujúce programy rozpočtovej podpory 
v krajine.
Tretia otázka uvedená v petícii: súčasný právny rámec pre hodnotenia

Komisia a delegácia EÚ na Kapverdoch chcú zabezpečiť, aby nezávislí hodnotitelia 
poskytovali spoľahlivé a na dôkazoch založené hodnotenie predmetu hodnotenia. Ďalšie 
informácie o hodnoteniach sú k dispozícii prostredníctvom verejného zdroja všeobecných 
informácií3. 

Záver

Komisia sa na základe uvedeného posúdenia domnieva, že toto hodnotenie sa riadilo 
                                               
1 KOM(2011) 638 v konečnom znení z 13. októbra 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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uspokojivo a že delegácia EÚ na Kapverdách v rámci svojej činnosti dôsledne rešpektovala 
nezávislosť hodnotiacich odborníkov. Znížená platba a neuverejnenie správy len vyjadrujú 
skutočnosť, že správa obsahovala metodické nedostatky. Zmluvná strana sa s delegáciou EÚ 
na Kapverdoch dohodla na znížení platby za zistené nedostatky v správe. Ak chce 
predkladateľ petície požiadať o osobitnú nápravu týkajúcu sa podmienok zamestnania, mal by 
sa v súvislosti s týmto hodnotením obrátiť na svojho zamestnávateľa. 


