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Griekenland: technische bijstand moet gericht zijn op
“duurzame hervormingen”, aldus EU-controleurs
Technische bijstand om landen te helpen die in een crisis verkeren, zoals Griekenland, moet
gericht zijn op duurzame hervormingen en op het bevorderen van de continuïteit van de
werkzaamheden door nationale overheden te versterken, volgens de Europese Rekenkamer. In
een nieuw verslag over de in 2011 door de Europese Commissie opgezette taskforce voor
Griekenland bevelen de controleurs aan dat dergelijke organen in de toekomst op een strategie
met duidelijk omschreven doelstellingen moeten berusten, terwijl de bijstand geprioriteerd
moet worden en gericht moet zijn.
De taskforce was gericht op de hervorming van het openbaar bestuur in Griekenland, verbeteringen in het
belastingstelsel en het bewerkstelligen van herstel van de groei door het stimuleren van het
ondernemingsklimaat. De controleurs onderzochten of de taskforce zijn mandaat heeft vervuld en of de
bijstand die werd verleend een doeltreffende bijdrage leverde aan het hervormingsproces. Zij verkregen
bewijs van de Commissie, van dienstverleners, Griekse ministeries en andere belanghebbenden.
“Hoewel de taskforce zijn sporen heeft verdiend als mechanisme voor het verlenen van complexe technische
bijstand, vertoonde de opzet van sommige projecten tekortkomingen en waren er slechts gemengde
resultaten wat betreft de invloed ervan op het hervormingsproces”, aldus de heer Baudilio Tomé
Muguruza, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag.
Aan de Griekse autoriteiten werd technische bijstand verleend overeenkomstig het mandaat, maar volgens
de controleurs was deze niet altijd voldoende bevorderlijk voor de hervormingen, waarbij zij wel
opmerkten dat de beoordeling daarvan in de context van het onstabiele politieke klimaat in Griekenland
moet worden gezien. De urgentie waarmee gereageerd moest worden op de crisis in Griekenland,
betekende dat de taskforce heel snel zonder een complete analyse van andere opties en zonder eigen
budget werd opgezet. Hij beschikte niet over één alomvattend strategisch document voor de verlening van
bijstand of om prioriteiten te bepalen.
De verlening van bijstand was relevant en strookte in grote lijnen met de programmavereisten; ook
ontwikkelde de taksforce een flexibel en gediversifieerd systeem voor bijstandsverlening. Er waren echter
gebreken op projectniveau: procedures voor de selectie van dienstverleners waren niet altijd op een
grondige analyse van de beschikbare alternatieven gebaseerd, en in sommige contracten voor bijstand op
lange termijn was niet duidelijk bepaald welke op te leveren resultaten er werden verwacht.
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Het systeem voor het monitoren van de vooruitgang was doeltreffend, maar volgens de controleurs
varieerde de breedte van de controles op externe dienstverleners enorm. Bovendien werd met het
systeem niet systematisch gemonitord hoe de Griekse autoriteiten aanbevelingen opvolgden, noch welke
bredere impact de bijstand had.
De impact op de voortgang van de hervormingen was wisselend, aangezien de uitvoering van de
hervormingen iets was waarover de taskforce geen controle had, en afhankelijk was van een aantal externe
factoren. De voortgang op het gebied van structurele uitgaven was goed, maar was slechts ten dele
doeltreffend bij hervormingen van het openbaar bestuur en van de belastingheffing.
Aanbevelingen
De controleurs bevelen aan dat de oprichting van een entiteit voor de verlening van technische bijstand
dient te berusten op een strategie met duidelijk omschreven doelstellingen, dat technische bijstand moet
worden geprioriteerd en moet functioneren in overeenstemming met de bestaande wetgeving, en dat
technische bijstand gericht moet zijn op het versterken van de capaciteit van nationale overheden met het
oog op de continuïteit van de werkzaamheden en de duurzaamheid van de hervormingen.
Zij bevelen ook aan dat de Commissie:
• een permanente pool van externe deskundigen opzet die op ad-hocbasis kunnen worden ingezet bij TBprojecten in de lidstaten;
• het aantal bij technische bijstand betrokken partners stroomlijnt om de coherentie te waarborgen en om
te zorgen dat beleidscoördinatie minder inspanningen kost;
• dienstverleners selecteert op basis van een vergelijkende analyse en de reikwijdte van de te leveren
technische bijstand duidelijk vastlegt;
• ervoor zorgt dat de uitvoering van de technische bijstand systematisch wordt gemonitord en geëvalueerd
en dat de lessen die zijn getrokken, worden geïntegreerd in het proces.
Noot voor de redactie:
In het voorjaar van 2010 verzocht Griekenland, dat te kampen had met een ernstige financiële crisis, de
internationale gemeenschap om financiële bijstand. Als antwoord daarop zetten de lidstaten van de
eurozone en het IMF twee opeenvolgende economische aanpassingsprogramma's op. In de zomer van
2011 startte de Commissie een programma voor technische bijstand dat gecoördineerd zou worden door
een orgaan met de naam Taskforce voor Griekenland (TFGR), om te helpen bij de uitvoering van de
hervormingen die de Commissie en de Griekse autoriteiten waren overeengekomen. De taskforce was
gericht op het ondersteunen van de uitvoering van de door de economische aanpassingsprogramma's
vereiste hervormingen en op de versnelde absorptie van EU-middelen. De bijstand werd verleend door
personeel van de taskforce en deskundigen in overheidsdiensten van andere lidstaten, uit internationale
organisaties en de particuliere sector. De bijstand nam verschillende vormen aan: van doorlopende, door
residerende deskundigen aan de Griekse autoriteiten verleende ondersteuning tot studies, verslagen en
speciale workshops.

Speciaal verslag nr. 19/2015 “Meer aandacht voor resultaten nodig om de verlening van technische bijstand
aan Griekenland te verbeteren” is beschikbaar in 23 EU-talen.
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