
HR 

 

 
Svrha ovog priopćenja za medije jest upoznavanje s glavnim porukama tematskog izvješća koje je usvojio Europski revizorski sud. 
 Cjeloviti tekst izvješća dostupan je na www.eca.europa.eu. 
 
ECA Press 
Damijan Fišer – Službenik za odnose s medijima 
12, rue Alcide De Gasperi - L – 1615 Luxembourg 
Tel.: (+352) 4398 45410  Mob.: (+352) 621 55 22 24 
E-pošta: press@eca.europa.eu @EUAuditorsECA  Youtube EUAuditorsECA www.eca.europa.eu 

Priopćenje za medije 
Odmah može ići u objavu 

Luxembourg, 11. prosinca 2014. 
 

Sustavima glavne uprave EuropeAid za evaluaciju i praćenje usmjereno na 
rezultate nisu osigurane odgovarajuće informacije o rezultatima koji su 
ostvareni rashodima EU-a u području razvoja, poručuju revizori EU-a 

Sustavi za evaluaciju i praćenje usmjereno na rezultate kojima upravlja Glavna uprava za razvoj i suradnju 
(EuropeAid) Europske komisije dvije su ključne sastavnice okvira odgovornosti. U danas objavljenom tematskom 
izvješću Europski revizorski sud (Sud) kritično se osvrće na pouzdanost navedenih sustava. 

Karel Pinxten, član Suda odgovoran za izvješće, izjavio je: „Potreba za odgovornošću za rashode EU-a u svim područjima 
nikada nije bila veća. Nije dovoljno izvješćivati o postignućima u nejasnom općem kontekstu. Komisija mora raspolagati 
sastavnicama koje su potrebne za sveobuhvatni sustav izvješćivanja kojim će se pružati informacije korisne za samo 
upravljanje, ali i za vanjske dionike. Jednu od tih sastavnica čini snažan sustav evaluacije koji doprinosi općem postupku 
izvješćivanja. Sustav glavne uprave EuropeAid u ovom je trenutku neprikladan.” 

„Upravljanje evaluacijama projekta i programa koje organiziraju delegacije Komisije i koje se provode u partnerskim 
zemljama nije zadovoljavajuće: opći je nadzor neprikladan, nejasno je koliko je resursa upotrijebljeno, a rezultatima 
navedenih evaluacija ne može se pristupiti,” naveo je gospodin Pinxten. 

Većina evaluacija programa provodi se prije no što je moguće utvrditi učinke i održivost mjera. Općenito ne postoji uvjet 
provedbe ex post evaluacija te se zbog toga one rijetko provode. I dok su pružatelji usluga praćenja usmjerenog na 
rezultate prethodno provodili ex post provjere u određenom postotku slučajeva, takva je praksa nedavno prestala. Stoga 
postoji ozbiljan nedostatak procjene učinka i održivosti koju provode treće strane. 

Revizori su utvrdili da je upravljanje tematskim evaluacijama i evaluacijama zemalja (strateškim evaluacijama) bolje nego 
upravljanje evaluacijama programa te je više usmjereno na rezultate. Međutim, nepostojanje dobro definiranih ciljeva i 
pokazatelja ocjenjivačima često otežava rad i ograničava njegovu korisnost. Usto, planirani program strateških evaluacija 
za razdoblje od 2007. do 2013. godine nije proveden u potpunosti.  

Uspostavljenim sustavima ne osigurava se da se nalazi evaluacija iskoriste u najvećoj mogućoj mjeri. Nedostatci su 
utvrđeni u praćenju poduzetih mjera u vezi s evaluacijama programa, ali i u praćenju strateških evaluacija i nalaza praćenja 
usmjerenog na rezultate.  

Detaljne preporuke u izvješću namijenjene su kao temelj za potrebna poboljšanja. S obzirom na iznose koji su u pitanju i uz 
godišnje rashode za razvoj u visini od otprilike 8 milijardi eura, iznimno je važno da se bez odgode primjenjuju pouzdani 
sustavi za evaluaciju. 
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Napomena za urednike: 

Sud tijekom cijele godine objavljuje tematska izvješća u kojima se prikazuju nalazi odabranih revizija određenih proračunskih 
područja EU-a ili tema povezanih s upravljanjem. U tematskom izvješću (18/2014) pod naslovom „Sustavi glavne uprave 
EuropeAid za evaluaciju i praćenje usmjereno na rezultate” ispituje se pouzdanost tih sustava. 

U vezi sa sustavima glavne uprave EuropeAid za evaluaciju i praćenje usmjereno na rezultate, revizori EU-a procijenili su: 

o jesu li sustavi prikladno organizirani i raspolažu li prikladnim resursima 
o osigurava li se njima dostavljanje relevantnih i pouzdanih rezultata 
o osigurava li se njima najveća moguća iskorištenost nalaza. 

Nalazi revizora uglavnom su negativni te ukazuju na nedostatke, osobito u pogledu evaluacija programa. Dok su poslovi u vezi s 
evaluacijom i praćenjem usmjerenim na rezultate općenito dobro organizirani, potrebno je posvetiti više pažnje učinkovitoj 
uporabi resursa. Sustavima se ne pruža dovoljno informacija o ostvarenim rezultatima te se ne osigurava najveća moguća 
iskorištenost nalaza.  

Zaključci izvješća doveli su do sljedećih preporuka: 

EuropeAid bi trebao održavati informacije o upravljanju na prikladnoj razini te redovito obavljati procjene potreba kako bi 
osigurao da se raspodjela financijskih i ljudskih resursa između evaluacija programa i praćenja usmjerenog na rezultate 
obavlja na temelju dobivenih informacija. 

Kako bi osigurao da se u provedenim evaluacijama održavaju prioriteti organizacije, EuropeAid bi trebao: 

o utvrditi jasne kriterije odabira za postavljanje prioriteta u vezi s evaluacijama programa i dokumentirati način njihove 
primjene pri utvrđivanju planova za evaluaciju, uzimajući u obzir da se nadopunjavaju s praćenjem usmjerenim na 
rezultate 

o znatno ojačati sustav kojim će pratiti i izvješćivati o provedbi planova za evaluaciju (uključujući analizu razloga kašnjenja 
i opis mjera koje je usvojio s ciljem njihova otklanjanja) 

o ojačati opći nadzor nad aktivnostima povezanim s evaluacijama programa koje provodi EuropeAid. 

Kako bi osigurao kvalitetu evaluacija programa i praćenja usmjerenog na rezultate, EuropeAid bi trebao: 

o ustrajati na tome da operativni odjeli i delegacije primjenjuju uvjete kontrole kvalitete (što za evaluacije programa 
uključuje i uporabu referentne skupine te dokumentiranje obavljenih kontrola kvalitete) 

o redovito provjeravati primjenu tih kontrola. 

Kako bi poboljšao mogućnost pružanja prikladnih informacija o postignutim rezultatima putem sustava za evaluaciju, 
EuropeAid bi trebao: 

o strože primjenjivati regulatorne odredbe kojim se zahtijeva uporaba ciljeva „SMART” i pokazatelja koji se mogu 
provjeriti 

o prilagoditi sustav za praćenje tako da nastavi pružati podatke o programima u razdoblju od najmanje tri godine nakon 
njihova dovršetka 

o znatno povećati udio ex post evaluacija programa. 

Kako bi osigurao najveću moguću iskorištenost nalaza evaluacija i praćenja usmjerenog na rezultate, EuropeAid bi trebao: 

o produžiti razdoblje praćenja poduzetih mjera u vezi sa strateškim evaluacijama 
o razviti središnju bazu podataka za evaluacije programa (kako bi pohranio izvješća o evaluacijama, akcijske planove i 

praćenje poduzetih mjera, uz funkcije pretraživanja koje omogućavaju analizu). 


