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ELi audiitorite sõnul ei anna EuropeAidi hindamis- ja tulemustele suunatud 
järelevalve süsteemid asjakohast teavet ELi arenguabi kulutuste tulemuste 
kohta 

Hindamis- ja tulemustele suunatud järelevalve süsteemid on Euroopa Komisjoni arengu ja koostöö 
peadirektoraadi (EuropeAid) aruandlusraamistiku kaks põhielementi. Täna avaldatud eriaruandes on Euroopa 
Kontrollikoda kriitiline nende süsteemide usaldusväärsuse suhtes. 

Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme Karel Pinxteni sõnul on aruandekohustuse tähtsus ELi kõigis 
kuluvaldkondades suurem kui kunagi varem. Ei piisa sellest, kui tulemuste saavutamisest antakse aru ähmaselt ja 
üldiselt. Komisjon peab üles ehitama põhjaliku aruandlussüsteemi, mis annab asjakohast teavet nii komisjoni enda 
juhtkonnale kui välistele sidusrühmadele. Sellise süsteemi üheks koostisosaks on tugev hindamissüsteem, mille väljundeid 
kasutatakse üldises aruandlusprotsessis. EuropeAidi praegune süsteem on ebapiisav. 

Karel Pinxteni sõnul on komisjoni delegatsioonide juhitud ja partnerriikides läbi viidud projektide ja programmide 
hindamise juhtimine ebarahuldav: üldine järelevalve on ebapiisav, kasutatud ressursside hulk ebaselge ning puudub 
juurdepääs tehtud hindamiste tulemustele. 

Enamasti hinnatakse programme enne, kui on võimalik saada teavet nende mõju ja jätkusuutlikkuse kohta. Üldiselt ei ole 
järelhindamiste tegemine kohustuslik ja seetõttu tehakse neid harva. Kui varem tegid tulemustele suunatud järelevalve 
teenusepakkujad teatud protsendil juhtudest ka järelhindamisi, siis nüüd on sellest loobutud. Liiga vähe on kolmandate 
poolte tehtud mõju ja jätkusuutlikkuse hindamisi. 

Audiitorid leidsid, et temaatilisi ja riikide kohta koostatud hindamisi (strateegilised hindamised) juhiti paremini ning need 
olid ka rohkem eesmärkidele suunatud kui programmihindamised. Täpselt määratletud eesmärkide ja näitajate 
puudumine takistab aga tihti hindajate tööd ja vähendab nende töö kasulikkust. Lisaks täideti perioodi 2007–2013 
hindamiste mitmeaastane plaan vaid osaliselt. 

Süsteemid ei taga hindamiste käigus tehtud leidude maksimaalset ärakasutamist. Puudusi leiti nii programmide 
hindamiste põhjal võetud meetmete kui strateegiliste hindamiste ja tulemustele suunatud järelevalve leidude puhul. 

Aruandes esitatud üksikasjalike soovituste eesmärk on sillutada teed vajalike muudatuste tegemiseks. Võttes arvesse 
seda, kui suurte summadega on tegemist (arengupoliitika kulutuste maht on ligikaudu 8 miljardit eurot aastas), on 
tingimata vajalik usaldusväärsete hindamissüsteemide viivitamatu rakendamine. 
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Toimetajatele: 

Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud 
teemade auditite leiud. Käesolev eriaruanne (18/2014) kannab pealkirja „EuropeAidi hindamis- ja tulemustele suunatud 
järelevalve süsteemid” ja uurib, kas need süsteemid on usaldusväärsed. 

ELi audiitorid hindasid, kas EuropeAidi hindamis- ja tulemustele suunatud järelevalve süsteemid: 

o on asjakohaselt organiseeritud ja kas neile on eraldatud vajalikud ressursid; 
o tagavad asjakohased ja usaldusväärsed leiud; 
o tagavad leidude maksimaalse ärakasutamise. 

Audiitorite leiud on peamiselt negatiivset laadi ning viitavad eelkõige programmide hindamisi puudutavatele puudustele. 
Hindamine ja tulemustele suunatud järelevalve on küll hästi organiseeritud, ent EuropeAid võiks pöörata rohkem tähelepanu 
ressursside tõhusale kasutamisele. Süsteemid ei anna piisavat teavet saavutatud tulemuste kohta ega taga leidude maksimaalset 
ärakasutamist.  

Aruande järelduste põhjal antakse järgnevad soovitused: 

EuropeAid peab omama asjakohast juhtimisinfot ja tegema regulaarselt vajaduste hindamisi selleks, et tagada inim- ja 
finantsressursside põhjendatud jaotus programmide hindamise ning tulemustele suunatud järelevalve ülesannete vahel. 

Selleks et hindamised peegeldaksid organisatsiooni prioriteete, peaks EuropeAid: 

o määratlema programmihindamiste prioriseerimiseks täpsed valikukriteeriumid ning dokumenteerima nende kasutamist 
hindamiskavade koostamisel (võttes seejuures arvesse nende ja tulemustele suunatud järelevalve vahelist täiendavust); 

o märkimisväärselt parandama oma süsteemi, millega tehakse järelevalvet hindamiskavade täitmise üle ja antakse aru 
nende täitmise kohta (sh analüüsitakse ajakavast mahajäämise põhjuseid ja kirjeldatakse nende kõrvaldamiseks 
võetavaid meetmeid); 

o tugevdama EuropeAidi programmihindamiste üldise järelevalve alast tegevust.  

Programmide hindamise ja tulemustele suunatud järelevalve kvaliteedi tagamiseks peaks EuropeAid: 

o rõhutama, et põhitegevuse üksused ja ELi delegatsioonid rakendaksid kvaliteedikontrollinõudeid, sealhulgas kasutaksid 
programmide hindamisel referentsrühmi ja dokumenteeriksid tehtud kvaliteedikontrolle; 

o regulaarselt kontrollima kvaliteedikontrollimeetmete rakendamist; 

Selleks et parandada hindamissüsteemi suutlikkust anda asjakohast teavet saavutatud tulemuste kohta, peaks EuropeAid: 

o rangemalt rakendama regulatiivsetes aktides sätestatud nõuet, milles nõutakse SMART eesmärkide ja kontrollitavate 
näitajate kasutamist; 

o muutma järelevalvesüsteemi nii, et see annaks programmide kohta teavet veel vähemalt kolm aastat peale nende 
lõpetamist; 

o märkimisväärselt suurendama programmide järelhindamiste osakaalu. 

Hindamiste ja tulemustele suunatud järelevalve leidude maksimaalse ärakasutamise tagamiseks peaks EuropeAid: 

o pikendama ajavahemikku, mille vältel tehakse strateegiliste hindamiste järelkontrolli; 
o välja töötama programmihindamiste jaoks mõeldud keskse andmebaasi (säilitamaks hindamisaruandeid, 

tegevuskavasid ja nende põhjal võetud meetmeid), mis sisaldaks ka analüüsi võimaldavaid otsingufunktsioone. 


