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ES auditoriai teigia, kad EuropeAid vertinimo ir į rezultatus orientuoto 
stebėjimo sistemų teikiama informacija apie pasiektus vystymo išlaidų 
rezultatus yra nepakankama 

Vertinimo ir į rezultatus orientuoto stebėjimo sistemos yra du pagrindiniai Europos Komisijos vystymosi ir 
bendradarbiavimo generalinio direktorato (EuropeAid) naudojamos atskaitomybės sistemos elementai. Šiandien 
paskelbtoje Europos Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje daroma išvada, kad šios sistemos nėra patikimos. 

Už ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys Karel Pinxten teigia: „Šiuo metu kaip niekada reikalaujama griežčiausios 
atskaitomybės už visų sričių ES išlaidas. Apie pasiekimus nepakanka pranešti abstrakčiai ir miglotai. Komisijai reikalingi 
sudedamieji komponentai, kurie sudarytų kompleksinę atskaitomybės sistemą, teikiančią prasmingą informaciją jos pačios 
vadovybei ir jos išorės suinteresuotosioms šalims. Vienas tokių komponentų yra stipri vertinimo sistema, papildanti bendrą 
atskaitomybės sistemą. Šiuo metu veikianti EuropeAid sistema yra nepakankama.“ 

Anot pono Pinxten, „nepatenkinamai valdomi projektų ir programų vertinimai, kuriuos parengia Komisijos delegacijos ir 
kuriuos atlieka šalys partnerės: bendra priežiūra yra nepakankama, naudojamų išteklių dydis yra neaiškus, o šių vertinimų 
rezultatai ne visuomet prieinami“. 

Dauguma programų vertinimų atliekami anksčiau, nei gali būti nustatyti jų poveikiai ir tvarumas. Paprastai nėra 
reikalaujama atlikti ex post vertinimus ir dėl to šie vertinimai atliekami retai. Antai jei anksčiau ex post vertinimus ĮROS 
vykdytojai atlikdavo tam tikros dalies atvejų atžvilgiu, pastaruoju metu šios praktikos atsisakyta. Dėl to atsiranda rimta 
spraga trečiosioms šalims vertinant poveikius ir tvarumą. 

Auditorių nuomone, teminiai ir šalių vertinimai (strateginiai vertinimai) yra geriau valdomi ir yra labiau orientuoti į 
rezultatus nei programų vertinimai. Tačiau tai, kad nėra aiškiai nustatytų tikslų ir rodiklių, dažnai trukdo vertintojų darbui ir 
sumažina jų darbo naudą. Be to, ne visiškai įvykdyta planinė 2007–2013 m. laikotarpio strateginio vertinimo programa.  

Įdiegtos sistemos neužtikrina optimaliausio vertinimų metu nustatytų faktų panaudojimo. Nustatyta, kad nepakankamai 
buvo atsižvelgiama ne tik į programų vertinimus bet taip pat į strateginius vertinimus ir į ĮROS nustatytus faktus.  

Ataskaitoje pateiktų detalių rekomendacijų tikslas – nubrėžti būtinų patobulinimų gaires. Kadangi kalbame apie didžiules 
pinigų sumas, sudarančias, pavyzdžiui, vystymo išlaidų srityje apie 8 milijardus eurų, griežtas vertinimo sistemas būtina 
įgyvendinti nedelsiant. 
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Pastabos leidėjams 

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su 
konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, nustatytus faktus. Šioje specialiojoje ataskaitoje (Nr. 18/2014), 
pavadintoje „EuropAid vertinimo ir į rezultatus orientuoto stebėjimo sistemos“, nagrinėjama ar šios sistemos yra 
patikimos. 

ES auditoriai įvertino, ar EuropeAid vertinimo ir į rezultatus orientuoto stebėjimo sistemos: 

o yra tinkamai organizuotos ir pakankamai finansuojamos; 
o teikia svarbius ir patikimus faktus; 
o užtikrina optimaliausią nustatytų faktų panaudojimą; 

dauguma auditorių nustatytų faktų yra neigiami ir atskleidžia trūkumus, ypač programų vertinimų srityje. Nors vertinimo ir 
ĮROS funkcijos yra gerai organizuotos, daugiau dėmesio reikėtų skirti efektyviam išteklių naudojimui. Sistemų teikiama 
informacija apie pasiektus rezultatus yra nepakankama ir neužtikrina optimaliausio nustatytų faktų panaudojimo.  

Ataskaitos išvados leidžia teikti šias rekomendacijas: 

EuropeAid turėtų reguliariai palaikyti tinkamą valdymo informaciją ir reguliariai atlikti poreikių vertinimus, kad būtų 
užtikrintas pagrįstas finansinių ir darbuotojų išteklių paskirstymas tarp programų vertinimų ir ĮROS. 

Siekiant užtikrinti, kad atliekami vertinimai atitinka organizacijos prioritetus, EuropeAid tarnyba turėtų: 

o nustatyti aiškius atrankos kriterijus, leidžiančius suteikti pirmenybę programų vertinimams, ir dokumentuoti, kaip 
jie buvo taikomi rengiant vertinimo planus, atsižvelgiant į papildomumą su ĮROS; 

o iš esmės sustiprinti savo sistemą, leidžiančią stebėti vertinimo planų įgyvendinimą ir teikti apie jį duomenis (taip 
pat atlikti vėlavimų priežasčių analizę ir aprašyti jiems šalinti priimtas priemones); 

o sustiprinti jos vykdomą bendrą programų vertinimo veiklos priežiūrą. 

Siekiant užtikrinti vertinimų ir ĮROS kokybę, EuropeAid turėtų: 

o primygtinai pareikalauti, kad veiklos padaliniai ir delegacijos laikytųsi kokybės kontrolės reikalavimų (taip pat, – 
kad jie naudotųsi atliktų kokybės patikrų referencine grupe ir dokumentacija); 

o reguliariai tikrintų, kaip šios patikros taikomos; 

Siekiant padidinti vertinimo sistemos gebėjimą teikti pakankamą informaciją apie pasiektus rezultatus, EuropeAid 
turėtų: 

o griežčiau taikyti reglamentavimo nuostatas, reikalaujančias naudoti SMART tikslus ir patikrinamus rodiklius; 
o pakeisti stebėjimo sistemą taip, kad ji ir toliau teiktų duomenis apie programas ne vėliau kaip per trejus metus po 

jų užbaigimo; 
o ženkliai padidinti programų ex post vertinimų proporciją. 

Siekiant užtikrinti optimaliausią vertinimų ir ĮROS nustatytų faktų panaudojimą, EuropeAid turėtų: 

o nustatyti ilgesnį atsižvelgimo į strateginius vertinimus laikotarpį; 
o sukurti programų vertinimų centrinę duomenų bazę (leidžiančią saugoti vertinimo ataskaitas, veiksmų planus ir jų 

laikymosi ataskaitas bei aprūpintą paieškos funkcijomis, taip pat leidžiančią atlikti analizę). 


