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“EuropeAid novērtēšanas un uz rezultātiem vērstas uzraudzības sistēmas 
nenodrošina pienācīgu informāciju par ES attīstības izdevumu 
rezultātiem,” secina ES revidenti. 

Pārskatatbildības sistēmas divi galvenie elementi, kurus īsteno Eiropas Komisijas Attīstības un sadarbības 
ģenerāldirektorāts – EuropeAid, ir novērtēšanas sistēma un uz rezultātiem vērstas uzraudzības (ROM) sistēma. 
Šodien publicētajā īpašajā ziņojumā Eiropas Revīzijas palāta (ERP) kritiski vērtē šo sistēmu uzticamību. 

Par šo ziņojumu atbildīgais ERP loceklis Karels Pinkstens [Karel Pinxten] teica: “Prasība pēc pārskatatbildības par 
ES izdevumiem visās jomās nekad agrāk nav bijusi tik izteikta kā tagad. Nepietiek ar to vien, ka par sasniegumiem ziņo 
nekonkrētās un vispārīgās kategorijās. Komisijai ir vajadzīgi pamatelementi visaptverošai pārskatu sistēmai, kas sniedz 
nozīmīgu informāciju vadībai un ārējām ieinteresētajām personām. Viens no šiem komponentiem ir stipra 
novērtēšanas sistēma, kas iekļaujas vispārējā ziņošanas procesā. Pašlaik EuropeAid sistēma ir nepilnīga.” 

“Komisijas delegāciju organizētie projektu un programmu novērtējumi, kurus veic partnervalstīs, netiek apmierinoši 
pārvaldīti: vispārējā pārraudzība nav pietiekama, izmantoto resursu daudzums nav skaidrs un nav piekļuves šo 
novērtējumu rezultātiem,” uzskata Karels Pinkstens. 

Lielāko daļu programmu novērtējumu veic, pirms ir iespējams pārliecināties par pasākumu ietekmi un ilgtspēju. Tā kā 
parasti nav izvirzīta prasība veikt ex post novērtējumu, tad to veic reti. Agrāk ROM līgumslēdzēji veica ex post 
novērtējumu zināmam gadījumu skaitam, taču tagad šāda prakse ir izbeigta. Līdz ar to pietrūkst trešo personu 
novērtējuma par ietekmi un ilgtspēju. 

Revidenti konstatēja, ka tematiskie un valstu novērtējumi (stratēģiskie novērtējumi) ir labāk pārvaldīti un vairāk vērsti 
uz rezultātiem nekā programmu novērtējumi. Tomēr skaidri noteiktu mērķu un rādītāju trūkums bieži apgrūtina 
vērtētāju darbu un ierobežo viņu veikuma noderīgumu. Turklāt plānotā stratēģiskā novērtēšanas programma 
laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam netika pilnībā izpildīta.  

Esošās sistēmas nenodrošina to, lai novērtējumu konstatējumi tiktu maksimāli izmantoti. Tika atrastas nepilnības ne 
vien programmu novērtējumu, bet arī stratēģisko novērtējumu un ROM konstatējumu ieviešanas uzraudzībā.  

Šajā ziņojumā izklāstīto izvērsto ieteikumu nolūks ir atvieglot vajadzīgo uzlabojumu ieviešanu. Ņemot vērā to, ka ir 
iesaistītas ievērojamas naudas summas – attīstības izdevumi gadā sasniedz aptuveni 8 miljardus EUR –, stingras 
novērtēšanas sistēmas ir obligāti jāievieš nekavējoties. 
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Piezīmes izdevējiem 

ERP publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības aspektu 
konkrētu revīziju konstatējumi. Īpašajā ziņojumā Nr. 18/2014 “EuropeAid novērtēšanas un uz rezultātiem vērstas 
uzraudzības sistēmas” ir iztirzāts, vai šīs sistēmas ir uzticamas. 

ES revidenti novērtēja, vai EuropeAid novērtēšanas un uz rezultātiem vērstas uzraudzības (ROM) sistēmas 

o ir pienācīgi organizētas un apgādātas ar resursiem, 
o nodrošina iespēju sniegt būtiskus un pamatotus konstatējumus, 
o nodrošina to, lai novērtējumu konstatējumi tiktu maksimāli izmantoti. 

Revidentu konstatējumi ir galvenokārt negatīvi un norāda uz nepilnībām, it īpaši programmu novērtējumos. Kaut arī 
novērtēšanas un ROM funkcijas ir labi organizētas, vairāk uzmanības jāpievērš resursu efektīvai izmantošanai. 
Sistēmas nesniedz pietiekami daudz informācijas par sasniegtajiem rezultātiem un nenodrošina konstatējumu 
maksimālu izmantošanu.  

Ziņojuma secinājumi ļauj formulēt turpmāk minētos ieteikumus. 

EuropeAid ir jāuztur pietiekama vadības informācija un regulāri jāveic vajadzību novērtējumi, lai nodrošinātu 
informācijā balstītu finanšu un personāla resursu sadalījumu starp programmu novērtējumiem un ROM. 

Lai nodrošinātu, ka veiktie novērtējumi atspoguļo organizācijas prioritātes, EuropeAid ir jāveic šādi pasākumi: 

o jānosaka skaidri atlases kritēriji programmu novērtējumu prioritāšu noteikšanai un jādokumentē to 
piemērošana novērtēšanas plānu izveidē, ņemot vērā papildināmību ar ROM; 

o būtiski jānostiprina sistēma novērtēšanas plānu īstenošanas uzraudzībai un ziņošanai par to, tostarp jāanalizē 
kavēšanās iemesli un jāapraksta to novēršanai pieņemtie pasākumi; 

o jānostiprina EuropeAid ģenerāldirektorāta īstenotā programmu novērtēšanas darbību vispārējā uzraudzība. 

Lai nodrošinātu programmu novērtējumu un ROM pārbaužu kvalitāti, EuropeAid jāveic šādi pasākumi: 

o jāpieprasa, lai struktūrvienības un delegācijas piemēro kvalitātes kontroles prasības (tostarp kontroles grupas 
izmantošanu un veikto kvalitātes kontroles pasākumu dokumentēšanu programmu novērtēšanā); 

o regulāri jāpārbauda šo kontroles pasākumu piemērošana. 

Lai uzlabotu novērtēšanas sistēmas spēju sniegt pietiekamu informāciju par sasniegtajiem rezultātiem, EuropeAid 
jāveic šādi pasākumi: 

o stingrāk jāpiemēro regulatīvie noteikumi, kas paredz SMART mērķu (konkrēti, izmērāmi, sasniedzami, 
atbilstīgi un ar konkrētiem termiņiem) un pārbaudāmu rādītāju izmantošanu; 

o jāpārveido uzraudzības sistēma, lai tā turpinātu sniegt datus par programmām vismaz trīs gadus pēc to 
pabeigšanas; 

o būtiski jāpalielina programmu ex post novērtējumu īpatsvars. 

Lai nodrošinātu novērtēšanā un ROM konstatēto faktu maksimālu izmantošanu, EuropeAid jāveic šādi pasākumi: 

o jāpagarina stratēģisko novērtējumu ieteikumu ieviešanas uzraudzības periods; 
o jāizveido programmu novērtējumu centrālā datubāze – ar iespējotām meklēšanas funkcijām, ko var izmantot 

analīzē –, kur glabāt novērtējuma ziņojumus, rīcības plānus un informāciju par ieviešanas uzraudzības 
pasākumiem. 




