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Az Európai Számvevőszék szerint a EuropeAid értékelési rendszere és 
eredményorientált monitoringrendszere nem nyújt megfelelő információkat 
az uniós fejlesztési kiadások révén elért eredményekről 

Az Európai Bizottság Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatósága (EuropeAid) által működtetett 
elszámoltathatósági keret két fő eleme az értékelési rendszer és az eredményorientált monitoringrendszer (ROM-
rendszer). Ma közzétett különjelentésében az Európai Számvevőszék kritikákat fogalmaz meg e rendszerek 
megbízhatóságát illetően. 

Karel Pinxten, a jelentésért felelős számvevőszéki tag szerint: „Még soha nem volt ennyire érezhető valamennyi területen 
az uniós kiadásokkal kapcsolatos elszámoltathatóság iránti igény. Már nem elégedhetünk meg az eredményekről tágan, 
átfogóan fogalmazó beszámolókkal. A Bizottságnak olyan modulokra van szüksége egy átfogó beszámolási rendszerhez, 
amelyek érdemi információkkal szolgálnak egyrészt magának a vezetőségnek, másrészt a külső érdekelteknek is. 
E komponensek egyike egy megbízható értékelési rendszer, amelynek adatait egy átfogó beszámolási folyamathoz veszik 
alapul. Jelen pillanatban a EuropeAid rendszere még nem megfelelő.” 

„A bizottsági külképviseletek által szervezett és a partnerországokban végrehajtott projektek és programok értékelését 
nem kielégítően irányítják: nem megfelelő az általános felügyelet, a felhasznált források összege nem egyértelmű, továbbá 
az értékelések eredményei sem hozzáférhetőek” – tette hozzá Karel Pinxten. 

A legtöbb programértékelést még az előtt végzik el, hogy megbizonyosodhatnánk az intézkedések hatásairól és 
fenntarthatóságáról. Általában nem írnak elő utólagos értékelést, így erre csak ritkán kerül sor. Míg ugyanis korábban a 
ROM-vállalkozók az esetek bizonyos hányadában végeztek utólagos értékelést, mostanában már felhagytak ezzel a 
gyakorlattal. Ezért a hatásokra és a fenntarthatóságra vonatkozó külső értékelések hiánya súlyos problémát jelent. 

A számvevők szerint a tematikus és az országokra vonatkozó (stratégiai) értékelések irányítás és eredményközpontúság 
szempontjából is megfelelőbbek, mint a programértékelések. A jól meghatározott célok és mutatók hiánya azonban 
gyakran hátráltatja az értékelők munkáját, és munkájuk hasznosságát is korlátozza. A 2007–2013-as időszakra vonatkozó 
stratégiai értékelési programot ráadásul a tervezetthez képest nem végezték el teljes mértékben.  

A jelenlegi rendszerek nem biztosítják az értékelések alapján született megállapítások maximális hasznosítását. A 
haszosulásvizsgálatokban a Számvevőszék nem csak a programértékeléseket, hanem a stratégiai értékeléseket és a ROM-
megállapításokat tekintve is hiányosságokat állapított meg.  

A jelentésben megfogalmazott részletes ajánlások célja, hogy utat nyissanak a szükséges javítások előtt. Mivel az érintett 
összegek igen jelentősek – a fejlesztési kiadások éves összege megközelíti a 8 milliárd eurót –, elengedhetetlen, hogy a 
lehető leghamarabb megbízható értékelési rendszerek kerüljenek bevezetésre. 
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A szerkesztők figyelmébe 

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési területekre 
vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések eredményeiről számolnak be. 
„A EuropeAid értékelési és eredményorientált monitoringrendszerei” című, 18/2014. sz. különjelentés e rendszerek 
megbízhatóságát vizsgálja. 

Az uniós számvevők a EuropeAid értékelési rendszerével és eredményorientált monitoringrendszerével (ROM-rendszerével) 
kapcsolatban a következőket értékelték: 

o megfelelő-e szervezettségük és erőforrásokkal való ellátottságuk; 
o releváns és megalapozott megállapításokat tesznek-e lehetővé; 
o biztosítják-e a megállapítások maximális hasznosítását. 

A számvevők megállapításai döntő részben negatívak, és elsősorban a programértékelések tekintetében mutatnak rá 
hiányosságokra. Míg az értékelési és a ROM-funkciók jól szervezettek, több figyelmet kell fordítani a források hatékony 
felhasználására. A rendszerek nem adnak elegendő információt az elért eredményekről, és nem biztosítják a megállapítások 
maximális hasznosítását.  

A jelentés következtetései alapján a Számvevőszék az alábbi ajánlásokat fogalmazta meg: 

A EuropeAid a pénzügyi és személyzeti erőforrásoknak a programértékelések és a ROM-ok közötti megalapozott elosztása 
érdekében rendelkezzen megfelelő vezetői információkkal és rendszeresen végezzen igényfelméréseket. 

Annak érdekében, hogy az értékelések tükrözzék a szervezet prioritásait, a EuropeAid: 

o határozzon meg világos kiválasztási kritériumokat a programértékelések rangsorolására, és dokumentálja, hogy ezeket 
hogyan alkalmazták az értékelési tervek megállapítása során, figyelembe véve a ROM-mal való kiegészítő jelleget; 

o jelentős mértékben erősítse meg az értékelési tervek végrehajtására irányuló monitoring- és jelentéstételi rendszert 
(beleértve a késedelmek okainak elemzését és az ezek megoldására elfogadott intézkedések ismertetését); 

o erősítse meg a EuropeAid programértékelési tevékenységeinek általános felügyeletét. 

A programértékelések és a ROM-felülvizsgálatok minőségének biztosítása érdekében a EuropeAid: 

o ragaszkodjon ahhoz, hogy az operatív egységek és a külképviseletek alkalmazzák a minőség-ellenőrzési előírásokat 
(ideértve, a programértékelések esetében, a referenciacsoportok alkalmazását és az elvégzett minőség-ellenőrzések 
dokumentálását); 

o rendszeresen ellenőrizze e kontrollok alkalmazását. 

Azért, hogy az értékelési rendszer megfelelőbb információkkal tudjon szolgálni az elért eredményeket illetően, a EuropeAid: 

o alkalmazza szigorúbban a SMART-célkitűzések és ellenőrizhető mutatók használatát előíró jogszabályi rendelkezéseket; 
o alakítsa át a monitoringrendszert oly módon, hogy az a programok befejezése után legalább még három éven át 

szolgáltasson adatokat a programokról; 
o jelentősen növelje az utólagos programértékelések arányát. 

Az értékelések és a ROM-felülvizsgálatok megállapításainak maximális hasznosítása érdekében a EuropeAid: 

o hosszabbítsa meg a stratégiai értékelések utáni hasznosulásvizsgálatok időszakát; 
o alakítson ki egy központi – az elemzést lehetővé tevő keresési funkcióval is ellátott – programértékelési adatbázist az 

értékelési jelentések, cselekvési tervek és hasznosulásvizsgálataik tárolására. 


