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Zdaniem unijnych kontrolerów systemy oceny i monitorowania 
zorientowanego na rezultaty stosowane przez EuropeAid nie zapewniają 
odpowiednich informacji na temat rezultatów osiągniętych z pomocą 
wydatków UE na rozwój 

Wykorzystywane przez Dyrekcję Generalną ds. Rozwoju i Współpracy Komisji Europejskiej (EuropeAid) systemy 
oceny i monitorowania zorientowanego na rezultaty (ROM) stanowią dwa kluczowe elementy systemu 
rozliczalności z osiągniętych rezultatów. W opublikowanym dziś sprawozdaniu specjalnym Europejski Trybunał 
Obrachunkowy wyraża krytyczną opinię na temat wiarygodności tych systemów. 

Karel Pinxten, członek Trybunału odpowiedzialny za sprawozdanie, stwierdził: – Potrzeba zapewnienia rozliczalności wydatków 
UE we wszystkich obszarach nigdy nie była większa. O osiągniętych rezultatach nie można informować w sposób nieprecyzyjny i 
ogólnikowy. Komisja musi zapewnić istotne informacje zarówno swojemu kierownictwu, jak i podmiotom zewnętrznym. W tym 
celu potrzebuje ona całościowego systemu sprawozdawczości opierającego się na solidnych elementach składowych. Jednym z 
takich elementów jest wiarygodny system oceny, wykorzystywany w ogólnym procesie sprawozdawczości. System stosowany 
obecnie przez EuropeAid nie jest odpowiedni. 

– Oceny projektów i programów, opracowywane przez delegatury Komisji i realizowane w krajach partnerskich, nie są 
zarządzane w sposób zadowalający – brakuje ogólnego nadzoru i jasnych informacji na temat ilości wykorzystanych zasobów, a 
ustalenia sformułowane w wyniku ocen są niedostępne – ocenił Karel Pinxten. 

Większość ocen programów jest przeprowadzana przed określeniem oddziaływania i trwałości podjętych działań. Wymogu 
przeprowadzania ocen ex post w zasadzie nie ma, a w efekcie są one przeprowadzane rzadko. Wprawdzie wcześniej wykonawcy 
ROM w części przypadków rzeczywiście przeprowadzali oceny ex post, ostatnio jednak ta praktyka została zarzucona. Stanowi to 
poważny brak w zakresie oceny oddziaływania i trwałości przeprowadzanej przez podmioty zewnętrzne. 

Kontrolerzy uznali, że oceny tematyczne i geograficzne (oceny strategiczne) są lepiej zarządzane i bardziej zorientowane na 
rezultaty niż oceny programów. Jednakże brak dobrze zdefiniowanych celów i wskaźników często utrudnia pracę oceniających i 
ogranicza jej użyteczność. W dodatku plan ocen strategicznych na lata 2007-2013 nie został w pełni wykonany. 

Istniejące systemy nie dają gwarancji maksymalnego wykorzystania ustaleń sformułowanych w wyniku przeprowadzenia ocen. 
Uchybienia stwierdzono w ramach działań podjętych nie tylko w następstwie ocen programów, lecz także w następstwie ocen 
strategicznych i ustaleń sformułowanych w toku ROM. 

Szczegółowe zalecenia zawarte w sprawozdaniu mają na celu przygotowanie do wprowadzenia niezbędnych ulepszeń. Biorąc 
pod uwagę znaczne kwoty (roczne wydatki na rozwój kształtują się na poziomie 8 mld euro), konieczne jest bezzwłoczne 
wprowadzenie solidnych systemów oceny. 
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Informacje dla redaktorów: 

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki 
kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem. W sprawozdaniu specjalnym nr 18/2014 pt. 
„Systemy oceny i monitorowania zorientowanego na rezultaty stosowane przez EuropeAid” oceniono wiarygodność tych 
systemów. 

Unijni kontrolerzy zbadali, czy systemy oceny i monitorowania zorientowanego na rezultaty stosowane przez EuropeAid: 

o są właściwie zorganizowane, a zasoby przeznaczone na ich cel są odpowiednie; 
o gwarantują, że formułowane na ich podstawie ustalenia są odpowiednie i miarodajne; 
o zapewniają maksymalne wykorzystanie ustaleń. 

Ustalenia kontrolerów są w większości negatywne i świadczą o uchybieniach, zwłaszcza w odniesieniu do ocen programów. 
Działalność w zakresie ocen i ROM jest co prawda dobrze zorganizowana, jednak należy zwrócić większą uwagę na wydajne 
wykorzystanie zasobów. Systemy nie zapewniają wystarczających informacji na temat osiągniętych rezultatów, a tym samym – 
maksymalnego wykorzystania poczynionych ustaleń. 

Na podstawie wniosków przedstawionych w sprawozdaniu sformułowano następujące zalecenia: 

EuropeAid powinna zapewnić odpowiednie informacje zarządcze i regularnie dokonywać oceny potrzeb, tak aby 
zagwarantować odpowiedni przydział zasobów finansowych i kadrowych do ocen programów oraz działań w ramach ROM. 

Aby zagwarantować, że przeprowadzane oceny odzwierciedlają priorytety organizacji, EuropeAid powinna: 

o precyzyjnie określić kryteria wyboru, tak aby uszeregować oceny programów pod względem ich znaczenia, a także 
udokumentować wykorzystanie tych kryteriów przy ustalaniu planów dokonywania ocen, które powinny być 
komplementarne z działaniami w ramach ROM; 

o znacznie ulepszyć system monitorowania i sprawozdawczości w zakresie wykonania planów ocen (umożliwiający analizę 
przyczyn zaistniałych opóźnień i zawierający opis działań podjętych w celu ich wyeliminowania); 

o wzmocnić ogólny nadzór nad działaniami związanymi z oceną programów. 

Aby zapewnić odpowiednią jakość ocen programów i ROM, EuropeAid powinna: 

o nalegać, by jednostki operacyjne i delegatury stosowały się do wymogów kontroli jakości (dotyczących dokonywania 
ocen, korzystania z grup referencyjnych i dokumentowania przeprowadzonych kontroli jakości); 

o regularnie kontrolować stosowanie tych mechanizmów kontroli. 

Aby system dokonywania ocen w większym stopniu zapewniał odpowiednie informacje na temat osiągniętych rezultatów, 
EuropeAid powinna: 

o bardziej rygorystycznie egzekwować przepisy nakładające obowiązek stosowania celów SMART i sprawdzalnych 
wskaźników; 

o zmodyfikować system monitorowania, tak aby zapewniał on dane dotyczące programów przez co najmniej trzy lata od 
ich zakończenia; 

o znacznie zwiększyć udział ocen programów dokonywanych ex post. 

Aby zapewnić maksymalne wykorzystanie ustaleń sformułowanych w toku ocen i ROM, EuropeAid powinna: 

o wydłużyć okres przewidziany na podjęcie działań w następstwie ocen strategicznych; 

o stworzyć centralną bazę danych na temat ocen programów (w celu przechowywania sprawozdań z oceny, planów 
działania i informacji na temat działań następczych oraz w celu umożliwienia wyszukiwania i analizy danych). 


