
EL 

 

 
Σκοπός του παρόντος δελτίου Τύπου είναι η παρουσίαση των κύριων μηνυμάτων της σχετικής ειδικής έκθεσης που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο. Το πλήρες κείμενο της έκθεσης διατίθεται στον ιστότοπο του ΕΕΣ: www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Damijan Fišer - Υπεύθυνος Τύπου 
12, rue Alcide De Gasperi  L - 1615 Luxembourg 
Τηλέφωνο γραφείου: (+352) 4398 45410    Κινητό τηλέφωνο: (+352) 621 55 22 24 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: press@eca.europa.eu    Twitter: @EUAuditorsECA    Youtube: EUAuditorsECA 
eca.europa.eu 
 

Δελτίο Τύπου 
Για άμεση διανομή 
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Τα συστήματα αξιολόγησης και προσανατολισμένης στα αποτελέσματα 
παρακολούθησης της EuropeAid δεν παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα 
αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τις δαπάνες της ΕΕ για την ανάπτυξη, δηλώνουν 
οι ελεγκτές της ΕΕ 
Δύο από τα βασικά στοιχεία του πλαισίου λογοδοσίας που εφαρμόζει η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και 
Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EuropeAid) είναι τα συστήματα αξιολόγησης και προσανατολισμένης 
στα αποτελέσματα παρακολούθησης (ROM). Στην ειδική έκθεση που δημοσίευσε σήμερα, το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο (EΕΣ) ασκεί κριτική όσον αφορά την αξιοπιστία των εν λόγω συστημάτων. 

Ο κύριος Karel Pinxten, Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδιος για την έκθεση, δήλωσε τα εξής: «Το αίτημα λογοδοσίας για όλους τους τομείς 
δαπανών της ΕΕ είναι εντονότερο από ποτέ. Δεν είναι αρκετή η αναφορά επιτευγμάτων με ασαφείς συνολικούς όρους. Η Επιτροπή πρέπει να 
διαθέτει τα αναγκαία θεμελιώδη στοιχεία ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποβολής εκθέσεων, το οποίο να παρέχει ουσιαστικές 
πληροφορίες στους δικούς της υπευθύνους διαχείρισης, καθώς και στους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Ένα από τα εν λόγω 
συστατικά στοιχεία είναι ένα ισχυρό σύστημα αξιολόγησης, το οποίο τροφοδοτεί τη γενική διαδικασία υποβολής εκθέσεων. Το σύστημα που 
επί του παρόντος διαθέτει η EuropeAid είναι ανεπαρκές.» 

Σύμφωνα με τον κύριο Pinxten, «η διαχείριση των αξιολογήσεων των έργων και των προγραμμάτων που οργανώνουν οι αντιπροσωπείες της 
Επιτροπής και οι οποίες πραγματοποιούνται στις χώρες-εταίρους δεν είναι ικανοποιητική: η συνολική εποπτεία είναι ανεπαρκής, το μέγεθος 
των πόρων που χρησιμοποιούνται ασαφές και δεν υπάρχει πρόσβαση στα αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων». 

Οι περισσότερες αξιολογήσεις προγραμμάτων διενεργούνται προτού να μπορεί να επιβεβαιωθεί ο αντίκτυπος και η βιωσιμότητα των 
μέτρων. Κατά γενικό κανόνα, δεν είναι υποχρεωτική η διένεργεια εκ των υστέρων αξιολογήσεων και, συνεπώς, σπανίως διενεργούνται. 
Πράγματι, μολονότι κατά το παρελθόν οι συμβαλλόμενοι ROM διενεργούσαν εκ των υστέρων αξιολογήσεις σε ορισμένο ποσοστό 
περιπτώσεων, η πρακτική αυτή έπαυσε πρόσφατα να εφαρμόζεται. Υπάρχει, επομένως, σοβαρή έλλειψη αξιολογήσεων αντικτύπου και 
βιωσιμότητας από τρίτα μέρη. 

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι οι θεματικές αξιολογήσεις, καθώς και οι ανά χώρα αξιολογήσεις (στρατηγικές αξιολογήσεις) έτυχαν καλύτερης 
διαχείρισης και ήταν περισσότερο επικεντρωμένες στα αποτελέσματα σε σύγκριση με τις αξιολογήσεις των προγραμμάτων. Ωστόσο, η 
έλλειψη σαφώς προσδιορισμένων στόχων και δεικτών παρεμποδίζει συχνά το έργο των αξιολογητών και περιορίζει τη χρησιμότητα του 
έργου τους. Επιπλέον, το προβλεπόμενο πρόγραμμα στρατηγικής αξιολόγησης για την περίοδο 2007-2013 δεν υλοποιήθηκε πλήρως.  

Τα εφαρμοζόμενα συστήματα δεν διασφαλίζουν τη μέγιστη αξιοποίηση των διαπιστώσεων των αξιολογήσεων. Διαπιστώθηκαν αδυναμίες 
στην παρακολούθηση της συνέχειας που δίδεται, όχι μόνο όσον αφορά τις αξιολογήσεις των προγραμμάτων, αλλά και των στρατηγικών 
αξιολόγησεων και των διαπιστώσεων ROM.  

Σκοπός των λεπτομερών συστάσεων της έκθεσης είναι να προλειάνουν το έδαφος για την επέλευση των αναγκαίων βελτιώσεων. Δεδομένου 
ότι τα ποσά που διακυβεύονται είναι σημαντικά με τις ετήσιες δαπάνες για την ανάπτυξη να ανέρχονται σε 8 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου, 
είναι σημαντική η άμεση εφαρμογή αξιόπιστων συστημάτων αξιολόγησης. 
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Σημείωμα προς τους συντάκτες  

Οι ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζουν τα 
αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή επί συγκεκριμένων διαχειριστικών 
ζητημάτων. Στην εν λόγω ειδική έκθεση (αριθ. 18/2014) με τίτλο «Συστήματα αξιολόγησης και προσανατολισμένης στα αποτελέσματα 
παρακολούθησης της EuropeAid», το Συνέδριο εξέτασε κατά πόσον τα εν λόγω συστήματα είναι αξιόπιστα. 

Οι ελεγκτές της ΕΕ αξιολόγησαν κατά πόσον τα συστήματα αξιολόγησης και προσανατολισμένης στα αποτελέσματα (ROM) παρακολούθησης 
της EuropeAid: 

o διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους και οργάνωση, 
o διασφαλίζουν τη διατύπωση συναφών και αξιόπιστων διαπιστώσεων, 
o διασφαλίζουν τη μέγιστη αξιοποίηση των διαπιστώσεων. 

Οι διαπιστώσεις των ελεγκτών είναι ως επί το πλείστον αρνητικές και υποδηλώνουν αδυναμίες, ιδίως, όσον αφορά τις αξιολογήσεις των 
προγραμμάτων. Μολονότι οι λειτουργίες αξιολόγησης και ROM είναι κατάλληλα οργανωμένες, πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στην 
αποδοτική χρήση των πόρων. Τα συστήματα δεν παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα επιτυγχανόμενα αποτελέσματα και δεν 
διασφαλίζουν τη μέγιστη αξιοποίηση των διαπιστώσεων.  

Βάσει των συμπερασμάτων της έκθεσης, το Συνέδριο διατυπώνει τις ακόλουθες συστάσεις: 

Η EuropeAid πρέπει να διατηρεί επαρκείς πληροφορίες διαχείρισης και να διενεργεί εκτιμήσεις αναγκών σε τακτική βάση, προκειμένου 
να διασφαλίζει ότι η κατανομή των χρηματοοικονομικών και ανθρώπινων πόρων μεταξύ των αξιολογήσεων των προγραμμάτων και των 
ROM πραγματοποιείται λαμβανομένων υπόψη όλων των συναφών δεδομένων.  

Προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι αξιολογήσεις που διενεργούνται αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητές της, η EuropeAid πρέπει: 

o να προσδιορίσει σαφή κριτήρια επιλογής για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων σχετικά με τις αξιολογήσεις των προγραμμάτων 
και να τεκμηριώσει τον τρόπο εφαρμογής τους κατά την κατάρτιση των σχεδίων αξιολογήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη 
συμπληρωματικότητα με τη ROM· 

o να ενισχύσει σημαντικά το σύστημά της που αφορά την παρακολούθηση και την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την υλοποίηση 
των σχεδίων αξιολογήσεων (συμπεριλαμβανομένων της ανάλυσης των λόγων για τις καθυστερήσεις και της περιγραφής των 
μέτρων που εγκρίνονται για την αντιμετώπισή τους)· 

o να ενισχύσει τη συνολική επίβλεψη όσον αφορά τις δραστηριότητές της σχετικά με την αξιολόγηση των προγραμμάτων. 

Προκειμένου να διασφαλίσει την ποιότητα των αξιολογήσεων των προγραμμάτων και των ROM, η EuropeAid πρέπει: 

o να επιμείνει ώστε οι επιχειρησιακές μονάδες και οι αντιπροσωπείες να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις ελέγχου ποιότητας 
(συμπεριλαμβανομένων, για τις αξιολογήσεις των προγραμμάτων, της χρήσης ομάδας αναφοράς και της τεκμηρίωσης των 
διενεργούμενων ελέγχων ποιότητας)· 

o να ελέγχει σε τακτική βάση τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων. 

Προκειμένου να ενισχύσει την ικανότητα του συστήματος αξιολόγησης να παρέχει κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με τα 
επιτυγχανόμενα αποτελέσματα, η EuropeAid πρέπει: 

o να εφαρμόζει με μεγαλύτερη αυστηρότητα τις κανονιστικές διατάξεις που ορίζουν τη χρήση στόχων SMART και επαληθεύσιμων 
δεικτών· 

o να τροποποιήσει το σύστημα παρακολούθησης προκειμένου να εξακολουθήσει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα 
προγράμματα κατ' ελάχιστο έως τρία έτη μετά την ολοκλήρωσή τους· 

o να αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά των εκ των υστέρων αξιολογήσεων των προγραμμάτων. 

Προκειμένου να διασφαλίσει τη μέγιστη αξιοποίηση των διαπιστώσεων των αξιολογήσεων και των ROM, η EuropeAid οφείλει: 

o να επεκτείνει την περίοδο παρακολούθησης της συνέχειας που δίδεται για τις στρατηγικές αξιολογήσεις· 
o να δημιουργήσει κεντρική βάση δεδομένων για τις αξιολογήσεις των προγραμμάτων (προκειμένου να καταχωρίζονται οι εκθέσεις 

αξιολογήσεων, τα σχέδια δράσης και η παρακολούθηση της συνέχειας που δίδεται, με λειτουργίες αναζήτησης που διευκολύνουν 
την ανάλυση). 


