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Съобщение за пресата 
За незабавно публикуване 

Люксембург, 11 декември 2014 г. 

 
Според одиторите на ЕС системите за оценка и ориентиран към резултатите 
мониторинг не предоставят подходяща информация за резултатите от извършените 
от ЕС разходи за развитие. 

Два от ключовите елементи на рамката за отчитане, използвана от генерална дирекция „Развитие и 
сътрудничество“ — EuropeAid, са системите за оценка и ориентиран към резултатите мониторинг (ОРМ). В 
своя публикуван днес специален доклад Европейската сметна палата (ЕСП) изразява критично отношение 
към надеждността на тези системи. 

Karel Pinxten, членът на ЕСП, който отговаря за доклада, сподели: „Никога не е имало по-голяма нужда от отговорност за 
отчитането на разходите на ЕС във всички области. Не е достатъчно да се отчитат постиженията само общо и без 
конкретика. Необходимо е Комисията да разполага с градивни елементи, чрез които да поддържа цялостна система за 
отчитане, предоставяща съществена информация както на нейното собствено ръководство, така и на външните 
заинтересовани страни. Един от тези елементи е стабилна система за оценяване, която да захранва цялостния процес на 
отчитане. Понастоящем системата на Службата за сътрудничество EuropeAid е незадоволителна.“ 
 
„Оценяването на проектите и програмите, което се организира от делегациите на Комисията и се извършва в страните партньори, не 
се управлява достатъчно добре — цялостният надзор е незадоволителен, не е ясно какъв размер ресурси се използват и липсва 
достъп до резултатите от направените оценки“, смята г-н Pinxten. 
 
Повечето оценки на програмите се извършват преди да бъдат установени ефектите и устойчивото развитие на мерките. Обикновено 
няма изискване за извършване на последваща оценка и вследствие на това такава оценка рядко се извършва.  В действителност, по-
рано са били извършвани последващи действия в определен процент от случаите от страна на изпълнителите на функцията ОРМ, но 
тази практика напоследък е преустановена. Това показва сериозна липса на оценка от трета страна на ефектите и устойчивото 
развитие. 
 
Одиторите установиха, че тематичните оценки и оценките по страни (стратегически оценки) се управляват по-добре и са насочени в 
по-голяма степен към резултатите, отколкото оценките на програмите. Въпреки това отсъствието на ясно дефинирани цели и 
показатели често затруднява работата на оценителите и ограничава ползата от тяхната работа. Нещо повече — планираната програма 
за стратегическа оценка за периода 2007—2013 г. не е изпълнена изцяло.  
 
Действащите системи не позволяват да бъдат използвани максимално констатациите от оценките.  Бяха установени слабости в 
действията по проследяване не само по отношение на оценките на програмите, но също и по отношение на стратегическите оценки и 
констатациите от ОРМ.   
 
Подробните препоръки в доклада целят да очертаят насоката за необходимите подобрения. Предвид значителния обем на 
използваните средства — годишни разходи за развитие в размер на приблизително 8 млрд. евро — наложително е възможно най-
бързо да бъдат въведени солидни системи за оценка.  
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Бележки към издателите: 

Специалните доклади на EСП се публикуват през цялата година.Те представят констатациите от целеви одити на специфични области 
от бюджета на ЕС или теми, свързани с управлението. Настоящият специален доклад (№ 18/2014) е озаглавен „Системи на EuropeAid 
за оценка и за ориентиран към резултатите мониторинг“ и разглежда въпроса за надеждността на тези системи. 

Одиторите на ЕС провериха дали системите на EuropeAid за оценка и за ориентиран към резултатите мониторинг (ОРМ): 

o са подходящо организирани и осигурени с ресурси;  
o позволяват да се достига до уместни и надеждни констатации; 
o гарантират максимално използване на направените констатации. 

Констатациите на одиторите са предимно отрицателни и се отнасят до установени слабости, особено по отношение на оценките на 
програмите. Въпреки че функциите за оценка и ОРМ са добре организирани, следва да се обърне повече внимание на ефективното 
използване на ресурсите. Системите не предоставят достатъчно информация за постигнатите резултати и не гарантират максимално 
използване на констатациите.  

Въз основа на съдържащите се в доклада заключения се правят следните препоръки: 

EuropeAid следва да разполага с подходяща управленска информация и редовно да извършва оценки на нуждите, за да се осигури 
информирано разпределение на финансовите и човешките ресурси между оценките на програмите и ОРМ. 

За да се гарантира, че извършените оценки отразяват приоритетите на организацията, EuropeAid следва да: 

o определи ясни критерии за подбор при приоритизирането на оценките на програмите и документира как те са били 
приложени при създаването на плановете за оценка, като взема предвид взаимното допълване с ОРМ; 

o укрепи значително системата си за мониторинг и докладване относно изпълнението на плановете за оценка, така че тя да 
включва анализ на причините за забавянията и описание на предприетите мерки за справяне с тях; 

o засили цялостния надзор върху дейностите по оценяване на програмите от EuropeAid. 

За осигуряване на качеството на оценките на програмите и ОРМ, EuropeAid следва да: 

o настоява за това оперативните отдели и делегациите да прилагат изискванията за контрол на качеството, включително — за 
оценките на програмите —използването на референтна група и документирането на извършения контрол на качеството; 

o проверява редовно прилагането на тези видове контрол. 

За да се повиши способността на системата за оценка да предоставя подходяща информация относно постигнатите резултати, 
EuropeAid следва да: 

o прилага по-стриктно нормативните разпоредби, като изисква да се използват цели „SMART“ и проверими показатели; 
o измени системата за мониторинг, така че тя да продължава да предоставя данни за програмите най-малко до три години 

след приключването им; 
o увеличи значително процента на последващите оценки на програмите. 

За да се гарантира максимално използване на констатациите от оценките и ОРМ, EuropeAid следва да: 

o удължи периода за извършване на проследяване по отношение на стратегическите оценки; 
o разработи централна база данни за оценка на програмите, в която да се съхраняват докладите относно оценките, плановете 

за действие и свързаните с тях действия по проследяване и която да разполага с функционалности за търсене, позволяващи 
извършването на анализ. 


