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Θέμα: Διαφάνεια και λογοδοσία στο πλαίσιο της χορήγησης χρηματοδότησης της ΕΕ στο 
Ουζμπεκιστάν

Σε επιστολή που υπογράφει η Europa House στο Ουζμπεκιστάν με ημερομηνία 20 Απριλίου 2011, 
αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε το 2010 το ποσό των 3,7 εκατομμυρίων ευρώ στο 
«Δημοκρατικό Κέντρο για την Κοινωνική Προσαρμογή των Παιδιών» (RCSAC), στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος για την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Στην 
πραγματικότητα, το RCSAC, επικεφαλής του οποίου είναι η κόρη του ουζμπέκου προέδρου, Lola 
Karimova-Tillyaeva, ιδρύθηκε από την κυβέρνηση δυνάμει του διατάγματος αριθ. 419 (της 7.9.2004) 
του υπουργικού συμβουλίου, και λογοδοτεί απευθείας στο υπουργικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής για το Ουζμπεκιστάν, η μέγιστη εισφορά 
της ΕΕ για το 2010 έχει καθοριστεί στο ποσό των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα 
χρηματοδοτηθεί από τη γραμμή προϋπολογισμού 19.10.02 του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για 
το 2010.

Παρά το γεγονός ότι, στο Ουζμπεκιστάν, η δραστηριότητα της πλειονότητας των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που αποσκοπούν στην παροχή συνδρομής 
σε παιδιά με αναπηρία, τερματίστηκε κατά την περίοδο 2004-2006 στο πλαίσιο μιας εκστρατείας 
καταστολής των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ορισμένες ευρέως γνωστές τοπικές ΜΚΟ 
εξακολουθούν να υπάρχουν στη χώρα.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, θα μπορούσε να διευκρινίσει η Επιτροπή ποιος ήταν ο βασικός 
λόγος/βασικό κριτήριο που οδήγησε στη χορήγηση σχεδόν ολόκληρου του ποσού της ετήσιας 
ενίσχυσης της ΕΕ σε ένα και μοναδικό ίδρυμα το οποίο ελέγχεται από την κυβέρνηση; Θα μπορούσε 
να μας διαβιβάσει η Επιτροπή την απόφασή της για χορήγηση επιδότησης («décision d’octroi») που 
έλαβε υπέρ της εν λόγω επιχορήγησης, καθώς και την πρόσκληση υποβολής προτάσεών της, 
προκειμένου να αποδείξει ότι το RCSAC ήταν ο μοναδικός επιλέξιμος υποψήφιος δικαιούχος αυτής 
της χρηματοδότησης;

Το συγκεκριμένο θέμα εγείρει το ζήτημα της λογοδοσίας και της αξιοπιστίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής. Πότε προβλέπει η ΕΥΕΔ να εγκαταστήσει πλήρη αντιπροσωπεία της ΕΕ στο 
Ουζμπεκιστάν;

Τέλος, με ποιον τρόπο διασφαλίζει η Επιτροπή ότι η χρηματοδοτική εισφορά της ΕΕ θα 
χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς για τους οποίους χορηγείται στη δικαιούχο κυβέρνηση, εν 
προκειμένω δε για την εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες; Τι είδους μέτρα εφαρμόζει η ΕΕ σε 
περιπτώσεις στις οποίες τα χρήματα δεν χρησιμοποιούνται από τη δικαιούχο κυβέρνηση για τους 
σκοπούς που ορίζονται ρητώς από την ΕΕ;


