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Za takojšnjo objavo 

Luxembourg, 11. Decembra 2014 

 
Po besedah revizorjev EU sistem vrednotenja in sistem v rezultate 
usmerjenega spremljanja, ki ju uporablja EuropeAid, ne zagotavljata 
ustreznih informacij o rezultatih odhodkov EU za razvoj 

Sistema vrednotenja in v rezultate usmerjenega spremljanja (ROM) sta dva izmed ključnih elementov okvira 
odgovornosti Generalnega direktorata Evropske komisije za razvoj in sodelovanje (EuropeAid). Evropsko računsko 
sodišče je v danes objavljenem poročilu kritično ocenilo njuno zanesljivost. 

Karel Pinxten, član Sodišča, ki je pristojen za to poročilo, je izjavil: „Zahteva po odgovornosti za odhodke EU na vseh 
področjih ni bila še nikoli tako velika. Nejasno in posplošeno poročanje o dosežkih ne zadostuje. Komisija potrebuje 
gradnike, nujne za celovit sistem poročanja, ki bo dajal smiselne informacije, ki jih bo pri poslovodenju uporabljala sama ali 
jih bodo uporabljali njeni zunanji deležniki. Eden od teh sestavnih delov je dober sistem vrednotenja, ki zagotavlja podatke 
za proces celovitega poročanja. Trenutno je sistem EuropeAid neustrezen.“ 

„Upravljanje vrednotenja projektov in programov, ki jih organizirajo delegacije Komisije in se izvajajo v partnerskih 
državah, ni zadovoljivo. Splošni nadzor je neustrezen, ni jasno, koliko sredstev se porabi, dosegljivost rezultatov teh 
vrednotenj pa je pomanjkljiva,“ je dodal Pinxten. 

Večina programov se ovrednoti, preden je mogoče ugotoviti učinke in trajnost ukrepov. V glavnem ne obstaja nobena 
zahteva po naknadnem vrednotenju in zato se to le redko izvede. Pogodbeni izvajalci v rezultate usmerjenega spremljanja 
so prej izvajali naknadno vrednotenje določenega odstotka primerov, pred kratkim pa se je to nehalo. Zato je veliko 
premalo ocenjevanja učinkov in trajnosti, ki bi ga opravile tretje strani. 

Revizorji so ugotovili, da je upravljanje tematskih vrednotenj in vrednotenj za posamezne države (strateških vrednotenj) 
boljše in bolj usmerjeno v rezultate kot vrednotenje programov. Vendar pa pomanjkanje jasno opredeljenih ciljev in 
kazalnikov pogosto ovira delo izvajalcev vrednotenj in omejuje uporabnost njihovega dela. Poleg tega načrtovani program 
strateških vrednotenj za obdobje 2007–2013 ni bil v celoti izveden. 

Vzpostavljena sistema ne zagotavljata kar najširše uporabe ugotovitev vrednotenj. Slabosti so bile odkrite ne samo pri 
nadaljnjem ukrepanju v zvezi z vrednotenji programov, ampak tudi pri nadaljnjem ukrepanju v zvezi s strateškimi 
vrednotenji in ugotovitvami v rezultate usmerjenega spremljanja. 

Podrobna priporočila v poročilu naj bi utrla pot potrebnim izboljšavam. Glede na precejšnja sredstva, ki se porabijo – letni 
odhodki za razvoj v tej regiji znašajo 8 milijard EUR – je nujno, da se nemudoma uvedejo zanesljivi sistemi vrednotenja. 

http://www.eca.europa.eu/�
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Opombe za urednike: 

Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja posebna poročila, v katerih so predstavljene ugotovitve izbranih revizij posameznih 
proračunskih področij ali upravljavskih tem v EU. To posebno poročilo št. 18/2014 z naslovom Sistem vrednotenja in sistem v 
rezultate usmerjenega spremljanja, ki ju uporablja EuropeAid, preučuje, ali sta sistema zanesljiva. 

Revizorji EU so ocenili: 

o ali sta sistema vrednotenja in v rezultate usmerjenega spremljanja, ki ju uporablja EuropeAid, ustrezno organizirana in 
ali so viri, dodeljeni zanju, ustrezni; 

o ali sistema vrednotenja in v rezultate usmerjenega spremljanja, ki ju uporablja EuropeAid, zagotavljata, da so 
ugotovitve ustrezne in zanesljive; 

o ali sistema vrednotenja in v rezultate usmerjenega spremljanja, ki ju uporablja EuropeAid, zagotavljata kar najširšo 
uporabo ugotovitev. 

Ugotovitve revizorjev so v glavnem negativne in opozarjajo na slabosti, zlasti v zvezi z vrednotenji programov. Funkcije 
vrednotenja in v rezultate usmerjenega spremljanja so dobro organizirane, vendar bi bilo treba več pozornosti nameniti 
učinkoviti uporabi virov. Sistema ne dajeta dovolj informacij o doseženih rezultatih in ne zagotavljata kar najširše uporabe 
ugotovitev. 

Zaključki iz poročila so privedli do naslednjih priporočil: 

EuropeAid naj hrani ustrezne informacije o vodenju in redno izvaja ocene potreb, da se za vrednotenja programov in v 
rezultate usmerjena spremljanja zagotovi dodeljevanje finančnih in kadrovskih virov na podlagi informacij. 

Da se zagotovi, da izvedena vrednotenja odražajo prioritete organizacije, naj EuropeAid: 

o opredeli jasna izbirna merila za prednostno razvrščanje vrednotenja programov in dokumentiranje njihove uporabe pri 
načrtovanju vrednotenj, pri čemer je treba upoštevati njihovo komplementarnost s spremljanji, usmerjenimi v 
rezultate; 

o bistveno okrepi svoj sistem za spremljanje in poročanje o izvajanju načrtov za vrednotenje, vključno z analizo vzrokov za 
zamude in opisom ukrepov, sprejetih za njihovo odpravo; 

o okrepi splošni nadzor dejavnosti vrednotenja programov, ki jih izvaja. 

Da se zagotovi kakovost vrednotenj programov in v rezultate usmerjenih spremljanj, naj EuropeAid: 

o vztraja, da operativne enote in delegacije upoštevajo zahteve za kontrolo kakovosti, vključno z uporabo referenčne 
skupine in dokumentiranjem izvedenih kontrol kakovosti za vrednotenja programov; 

o redno preverja uporabo teh kontrol. 

Da se okrepi zmožnost sistema za vrednotenje za zagotavljanje ustreznih informacij o doseženih rezultatih, naj EuropeAid: 

o dosledneje uporablja uredbene določbe, ki zahtevajo uporabo ciljev in preverljivih kazalnikov SMART; 
o spremeni sistem spremljanja tako, da bo zagotavljal podatke o programih še najmanj tri leta po njihovem zaključku, 
o znatno poveča delež naknadnih vrednotenj programov. 

Da se zagotovi kar najširša uporaba ugotovitev iz vrednotenj in v rezultate usmerjenih spremljanj, naj EuropeAid: 

o podaljša obdobje za nadaljnje ukrepanje pri strateških vrednotenjih; 
o razvije centralno bazo podatkov za vrednotenja programov, v kateri bi hranili poročila o vrednotenju, akcijske načrte in 

z njimi povezane nadaljnje ukrepe, omogočala pa bi tudi iskanje, na podlagi katerega bi lahko opravljali analize. 


