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Cieľom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body osobitnej správy prijatej Európskym dvorom audítorov. 
Úplné znenie správy je uverejnené na internetovej stránke  www.eca.europa.eu. 
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Systémy hodnotenia a monitorovania zameraného na výsledky generálneho riaditeľstva 
EuropeAid neposkytujú primerané informácie o výsledkoch výdavkov EÚ na rozvojovú 
spoluprácu, hovoria audítori EÚ 

Systémy hodnotenia a monitorovania zameraného na výsledky (ROM) sú dva kľúčové prvky rámca povinnosti 
zodpovedať sa Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre rozvoj a spoluprácu (EuropeAid). V osobitnej 
správe, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov (EDA), sa kriticky hodnotí spoľahlivosť týchto systémov. 

Karel Pinxten, člen EDA zodpovedný za túto správu, povedal: „Požiadavka zodpovedať sa za výdavky EÚ vo všetkých 
oblastiach nebola nikdy väčšia. Nestačí len predkladať správy o výsledkoch vágnymi, všeobecnými termínmi. Komisia musí 
mať základné kamene potrebné pre ucelený systém výkazníctva, ktorý poskytuje zmysluplné informácie pre jej vlastné 
vedenie a pre externé zúčastnené strany. Jedným z týchto prvkov je dobrý systém hodnotenia, ktorý je súčasťou celkového 
procesu hodnotenia. V súčasnosti systém Generálneho riaditeľstva EuropeAid nie je primeraný.“ 

„Hodnotenia projektov a programov, ktoré organizujú delegácie Komisie a ktoré sa vykonávajú v partnerských krajinách, 
nie sú riadené uspokojivo: celkový dohľad je neprimeraný, výška použitých zdrojov nie je jasná a chýba prístup k 
výsledkom týchto hodnotení,“ uviedol p. Pinxten. 

Väčšina hodnotení programov sa zrealizuje skôr, ako možno potvrdiť dosah a udržateľnosť opatrení. Vo všeobecnosti 
neexistuje požiadavka na následné hodnotenia a v dôsledku toho sa tieto hodnotenia vykonávajú len zriedka. Zmluvní 
dodávatelia ROM predtým vykonávali následné hodnotenia v určitom percente prípadov, avšak od tejto praxe sa ustúpilo. 
Výrazne preto chýba posúdenie dosahu a udržateľnosti treťou stranou. 

Audítori zistili, že tematické hodnotenia a hodnotenia krajiny (strategické hodnotenia) sú riadené lepšie a sú zamerané 
viac na výsledky než hodnotenia programov. Chýbajúce dobre definované ciele a ukazovatele často brzdia prácu 
hodnotiteľov a obmedzujú jej užitočnosť. Okrem toho plánovaný program strategických hodnotení na obdobie rokov 2007 
– 2013 sa plne nezrealizoval.  

Zavedené systémy nezabezpečujú maximálne využitie zistení z hodnotení. Nedostatky sa zistili v následnej kontrole nielen 
pri hodnoteniach programov, ale aj pri strategických hodnoteniach a zisteniach ROM.  

Cieľom podrobných odporúčaní v tejto správe je pripraviť cestu pre potrebné zlepšenia. Vzhľadom na to, že ide o značné 
sumy (ročné výdavky na rozvoj sa pohybujú okolo 8 mld. EUR) je nevyhnutné, aby sa bez oneskorenia zaviedli dobré 
systémy hodnotenia. 

http://www.eca.europa.eu/�


SK 

 
 
 

 

2 

Poznámky pre vydavateľov: 

Osobitné správy EDA sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú zistenia vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ 
alebo tematických oblastí riadenia. Táto osobitná správa (č. 18/2014) má názov „Systémy hodnotenia a monitorovania 
zameraného na výsledky generálneho riaditeľstva EuropeAid“ a preskúmava sa v nej, či sú tieto systémy spoľahlivé. 

Audítori EÚ posúdili, či systémy hodnotenia a monitorovania zameraného na výsledky (ROM) generálneho riaditeľstva 
EuropeAid: 

o sú primerane organizované a zabezpečené zdrojmi; 
o zabezpečujú relevantné a primerané zistenia; 
o zabezpečujú maximálne využitie zistení. 

Zistenia audítorov sú prevažne negatívne a poukazujú na nedostatky najmä v súvislosti s hodnoteniami programov. Funkcie 
hodnotenia a ROM sú dobre zorganizované, mala by sa však venovať väčšia pozornosť efektívnemu využívaniu zdrojov. Tieto 
systémy neposkytujú dostatok informácií o dosiahnutých výsledkoch a nezabezpečujú maximálne využitie zistení.  

Zo záverov tejto správy vyplývajú nasledujúce odporúčania: 

EuropeAid by mal mať k dispozícii primerané manažérske informácie a pravidelne vykonávať posúdenie potrieb s cieľom 
zabezpečiť informované rozdeľovanie finančných a personálnych zdrojov medzi hodnotenia programov a ROM.  

S cieľom zabezpečiť, aby vykonávané hodnotenia odrážali priority organizácie, by EuropeAid mal: 

o definovať jasné výberové kritériá na účely priorizovania hodnotení programov a dokumentovať, ako boli uplatnené pri 
stanovení plánov hodnotení, zohľadniac pri tom doplnkovosť s ROM; 

o výrazne posilniť svoj systém na monitorovanie a vykazovanie plnenia plánov hodnotení vrátane analýzy dôvodov 
oneskorení a opisu opatrení prijatých na ich riešenie; 

o posilniť celkový dohľad nad hodnoteniami programov generálnym riaditeľstvom EuropeAid. 

S cieľom zabezpečiť kvalitu hodnotení programov a ROM by EuropeAid mal: 

o trvať na tom, aby operačné útvary a delegácie uplatňovali požiadavky na kontrolu kvality (vrátane využívania 
referenčných skupín a dokumentácie o vykonaných kontrolách kvality pri hodnoteniach programov); 

o pravidelne kontrolovať uplatňovanie týchto kontrol; 

S cieľom posilniť kapacity systému hodnotení, aby poskytoval primerané informácie o dosiahnutých výsledkoch, by EuropeAid 
mal: 

o prísnejšie uplatňovať ustanovenia nariadení, v ktorých sa požaduje využívanie cieľov SMART a overiteľných 
ukazovateľov; 

o upraviť systém monitorovania tak, aby pokračoval v poskytovaní údajov o programoch aspoň tri roky po ich ukončení; 
o a výrazne zvýšiť podiel následných hodnotení programov. 

S cieľom zabezpečiť využívanie zistení z hodnotení a ROM v maximálnej možnej miere by EuropeAid mal: 

o predĺžiť obdobie následnej kontroly pri strategických hodnoteniach; 
o vyvinúť centrálnu databázu pre hodnotenia programov (na uchovávanie hodnotiacich správ, akčných plánov a ich 

následnej kontroly, s funkciami vyhľadávania, ktoré umožnia analýzu). 


