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Potrivit auditorului extern al UE, sistemul de evaluare și sistemul de monitorizare axată 
pe rezultate implementate în cadrul EuropeAid nu furnizează informa ții adecvate privind 
rezultatele obținute în urma cheltuielilor pentru dezvoltare ale UE 

Două dintre componentele-cheie ale cadrului de asigurare a răspunderii implementat de Direcția Generală 
Dezvoltare și Cooperare (EuropeAid) din cadrul Comisiei Europene sunt reprezentate de sistemul său de evaluare 
și de sistemul de monitorizare axată pe rezultate. În raportul său special publicat astăzi, Curtea de Conturi 
Europeană face un bilanț critic al fiabilității acestor sisteme. 

Domnul Karel Pinxten, membrul Curții responsabil de raport, a afirmat următoarele: „Cererea de a se răspunde pentru modul 
în care sunt gestionate cheltuielile UE nu a fost niciodată mai mare ca acum, și aceasta în toate domeniile. Prezentarea 
rezultatelor în termeni globali vagi nu este suficientă. Comisia trebuie să dispună de elementele structurale necesare pentru un 
sistem de raportare cuprinzător care să ofere informații utile atât pentru propriile sale structuri de conducere, cât și pentru 
factorii interesați externi. Printre aceste elemente structurale ar trebui să se numere un sistem solid de evaluare care să 
alimenteze cu informații procesul global de raportare cu privire la rezultate. Pentru moment, sistemul implementat de EuropeAid 
este inadecvat.” 

„Evaluările cu privire la proiectele și la programele organizate de delegațiile Comisiei și derulate în țările partenere nu sunt 
gestionate în mod satisfăcător: supravegherea asigurată la nivel global este inadecvată, nu se poate stabili cu claritate volumul 
resurselor utilizate, iar accesul la rezultatele acestor evaluări este restrâns,” a declarat domnul Pinxten. 

Evaluările programelor se realizează, în cea mai mare parte, înainte să se fi putut constata impactul și sustenabilitatea măsurilor. 
În general, nu se prevede obligația realizării unor evaluări ex post și, prin urmare, rareori se procedează la efectuarea unor astfel 
de evaluări. De exemplu, contractanții însărcinați cu monitorizarea axată pe rezultate obișnuiau să procedeze, într-un anumit 
procent de cazuri, la o examinare ex post, dar această practică a fost sistată recent. Drept rezultat, există o insuficiență acută în 
ceea ce privește evaluarea externă a impactului și a sustenabilității. 

Potrivit constatărilor auditorilor, evaluările tematice și evaluările de țară (evaluările strategice) sunt gestionate mai bine și sunt 
mai puternic axate pe rezultate decât evaluările programelor. Cu toate acestea, lipsa unor obiective și a unor indicatori bine 
definiți îngreunează, de multe ori, activitatea persoanelor însărcinate cu evaluarea și limitează utilitatea muncii lor. În plus, 
planul de realizare a evaluărilor strategice pentru perioada 2007-2013 nu a fost executat în integralitate. 

Sistemele implementate nu garantează o valorificare la maximum a constatărilor formulate în urma evaluărilor. S-au identificat 
deficiențe în ceea ce privește modul în care se dă urmare constatărilor formulate, atât în cazul evaluărilor programelor, cât și în 
cazul evaluărilor strategice și al monitorizării axate pe rezultate. 

Recomandările detaliate prezentate în raport sunt menite să pregătească terenul pentru aducerea îmbunătățirilor necesare. 
Date fiind sumele considerabile implicate, în contextul în care cheltuielile anuale pentru dezvoltare se apropie de 8 miliarde de 
euro, este esențial să se implementeze fără întârziere sisteme solide de evaluare. 
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Note către editori: 

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă constatările unor audituri 
selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune. În cadrul acestui raport 
special (nr. 18/2014), intitulat „Sistemul de evaluare și sistemul de monitorizare axată pe rezultate implementate în cadrul 
EuropeAid”, se examinează dacă aceste două sisteme sunt fiabile. 

Auditorul extern al UE a evaluat dacă sistemul de evaluare și sistemul de monitorizare axată pe rezultate ale EuropeAid: 

o sunt organizate în mod adecvat și au la dispoziție resurse suficiente; 
o asigură formularea unor constatări robuste și relevante; 
o garantează o valorificare la maximum a constatărilor formulate. 

Concluziile auditorilor sunt în mare parte negative și indică existența unor deficiențe în special în ceea ce privește evaluările 
programelor. Cu toate că funcția de evaluare și cea de monitorizare axată pe rezultate sunt bine organizate, ar trebui să se 
acorde mai multă atenție utilizării eficiente a resurselor. Cele două sisteme nu furnizează informații suficiente privind rezultatele 
obținute și nu reușesc să asigure valorificarea la maximum a constatărilor formulate. 

Concluziile raportului conduc la formularea următoarelor recomandări: 

EuropeAid ar trebui să aibă la dispoziție informații de gestiune adecvate și să efectueze cu regularitate evaluări ale 
necesităților, astfel încât să asigure o repartizare în cunoștință de cauză a resurselor umane și a celor financiare între 
evaluările programelor și monitorizarea axată pe rezultate. 

Pentru a se asigura că evaluările efectuate reflectă prioritățile organizației, EuropeAid ar trebui: 

o să definească criterii clare de selecție în vederea prioritizării evaluărilor programelor și să documenteze modul în care 
au fost aplicate aceste criterii pentru întocmirea planurilor de realizare a evaluărilor, ținând seama totodată de 
complementaritatea cu monitorizarea axată pe rezultate; 

o să își consolideze în mod considerabil sistemul de monitorizare și de raportare cu privire la punerea în aplicare a 
planurilor de realizare a evaluărilor, sistem care să includă, printre altele, o analiză a cauzelor eventualelor întârzieri și o 
descriere a măsurilor adoptate pentru a le combate; 

o să întărească supravegherea la nivel global a activităților sale de evaluare a programelor. 

Pentru a asigura calitatea evaluărilor programelor și a monitorizării axate pe rezultate, EuropeAid ar trebui: 

o să insiste ca unitățile operaționale și delegațiile să aplice cerințele în materie de control al calității, inclusiv cerința 
utilizării, în cazul evaluărilor programelor, a unui grup de referință și a documentării controalelor de calitate efectuate; 

o să verifice cu regularitate aplicarea acestor controale. 

Pentru a spori capacitatea sistemului de evaluare de a furniza informații adecvate cu privire la rezultatele obținute, 
EuropeAid ar trebui: 

o să aplice cu mai multă rigurozitate dispozițiile de reglementare care prevăd stabilirea unor obiective SMART și a unor 
indicatori verificabili; 

o să aducă modificări sistemului de monitorizare astfel încât acesta să continue să furnizeze date privind programele timp 
de cel puțin trei ani după finalizarea acestora; 

o să mărească în mod considerabil procentul evaluărilor ex post ale programelor. 

Pentru a asigura valorificarea la maximum a constatărilor formulate în urma evaluărilor și a monitorizării axate pe rezultate, 
EuropeAid ar trebui: 

o să prelungească, în cazul evaluărilor strategice, perioada de urmărire a situației acțiunilor întreprinse; 
o să creeze o bază de date centrală pentru evaluările programelor, în care să fie stocate rapoartele de evaluare, planurile 

de acțiune și urmărirea situației acțiunilor întreprinse, și să doteze această bază de date cu funcții de căutare care să 
facă posibile analizele. 


