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Wstęp

Po rozpadzie Związku Radzieckiego Unia Europejska przygotowała dla krajów nowo 
utworzonej Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) program pomocy technicznej zwany 
TACIS1.

Głównym celem programu TACIS jest wspieranie przejścia do gospodarki rynkowej 
i wzmocnienie demokracji i państwa prawa w krajach będących beneficjentami. W związku 
z tym w latach 1991-2006 Unia Europejska przeznaczyła ponad 7 000 mln euro dla 
beneficjentów programu TACIS2.

Celem jest ukierunkowanie polityki Unii Europejskiej na kraje WNP, co dotyczy wspierania 
w krajach WNP praworządności poprzez budowanie skutecznych instytucji, jak i efektywnej 
władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, poprawy klimatu inwestycyjnego,
wspierania harmonizacji prawa krajowego z prawem UE oraz współpracy w dziedzinie 
wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, ochrony środowiska naturalnego
i bezpieczeństwa jądrowego. Działania te powinny przyczynić się do stworzenia warunków 
do wzrostu gospodarczego w krajach WNP oraz wypracowania rzeczywistego partnerstwa 
z UE.

W dążeniu do osiągnięcia tych celów w ramach TACIS następuje przekazanie 
specjalistycznej wiedzy poprzez pomoc techniczną, włącznie z przygotowywaniem analiz,
sporządzaniem planów oraz udzielaniem porad i prowadzeniem szkoleń.

Stosunki między Unią Europejską i państwami będącymi beneficjentami TACIS opierają się 
na porozumieniach o partnerstwie i współpracy (PCA)3. Według porozumienia planowanie 
działań TACIS powinno opierać się na dialogu, co oznacza, że Komisja i państwa będące 
beneficjentami powinny wspólnie uzgadniać priorytety i projekty na wszystkich poziomach 
programowania i etapach identyfikacji projektów.

W Komisji Europejskiej za programowanie TACIS we współpracy z krajami partnerskimi 
odpowiada Dyrekcja Generalna ds. Stosunków Zewnętrznych (RELEX). Ponadto na Biurze 
Współpracy (EuropeAid) spoczywa ogólna odpowiedzialność za zarządzanie cyklem 
projektowym, od identyfikacji projektu po jego ocenę wstępną, finansowanie, realizację oraz 

  
1 Program TACIS (pomoc techniczna dla Wspólnoty Niepodległych Państw) jest pomocą udzielaną krajom 
partnerskim, którymi są Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdowa, Mongolia, 
Federacja Rosyjska, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan.

2 Rozszerzenie, które nastąpiło w 2004 r., znacznie zbliżyło UE do krajów Europy Wschodniej i Azji Środkowej. 
Dlatego też w maju 2004 r. Komisja Europejska przedstawiła nową politykę sąsiedztwa zwaną europejską 
polityką sąsiedztwa (EPS), której celem jest wzmocnienie związków z sąsiednimi krajami partnerskimi poprzez 
szereg nowych form współpracy i pomocy. Tak więc program TACIS będzie częścią nowego europejskiego 
instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa (ENPI), począwszy od następnego okresu budżetowego (2007 - 2013).

3 Porozumienie o partnerstwie i współpracy reguluje stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne między UE 
a beneficjentami TACIS. Porozumienie to zostało podpisane w 1994 r. i weszło w życie dnia 1 grudnia 1997 r. 
początkowo na 10 lat.
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ocenę, w porozumieniu z krajowymi koordynatorami TACIS. Od 2000 r. przedstawicielstwa 
Komisji1 - w tym przypadku przedstawicielstwo rosyjskie - są odpowiedzialne za 
przygotowywanie projektów, zawieranie umów oraz ich realizację od strony finansowej i 
technicznej.

Sprawozdanie specjalne nr 2/2006 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

W obecnie obowiązującym rozporządzeniu Rady nr 99/20002 na pomoc w ramach TACIS w 
okresie od 2000 do 2006 r. przewidziano 3 138 mln euro. Federacja Rosyjska jest 
największym beneficjentem tego programu, który otrzymał ok. 200 mln, czyli 40%
wszystkich środków, stąd też sprawozdanie specjalne omawia wyłącznie przypadek Federacji 
Rosyjskiej.

Głównymi celami kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego była ocena, czy 
projekty zarządzane przez Komisję Europejską były skuteczne z punktu widzenia realizacji 
ich celów oraz czy rezultaty są trwałe. W tym celu Trybunał zbadał kilka projektów, aby 
określić:

(i) stopień, w którym cele projektów zostały osiągnięte;
(ii) trwałość projektów.

Ponieważ kontrola przebiegała na poziomie projektu, ocena procesu programowania została 
ograniczona do aspektów, które miały bezpośredni wpływ na planowanie skontrolowanych
projektów. Kontrola nie objęła ogólnych niemierzalnych celów politycznych projektów.

Aby osiągnąć te cele ETO zbadał3:

- 29 wybranych losowo4 umów (projektów) z 275, dotyczących projektów
finansowanych w ramach programów działań 1997–2000 i zrealizowanych w 2002 
i 2003 r. Były to najnowsze projekty, które mogły być ocenione pod względem 
trwałości.

  
1 Komisja rozpoczęła głęboką reformę zarządzania programami pomocy zewnętrznej. Głównym celem była
znacząca poprawa tempa i jakości zewnętrznej pomocy WE. Kluczowym elementem tej reformy była szeroka 
decentralizacja zadań i zakresu odpowiedzialności w obszarze zarządzania pomocą na rzecz przedstawicielstw 
Komisji. Rola centrali w Brukseli zmieniła się z bezpośredniego zarządzania projektami na monitorowanie
i wspieranie przedstawicielstw.

2 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 99/2000 z dnia 28 grudnia 1999 r.

3 Projekty dotyczące bezpieczeństwa jądrowego oraz projekty programu współpracy przygranicznej zostały 
wyłączone z kontroli, ponieważ Trybunał opublikował sprawozdania specjalne z kontroli przeprowadzonych 
w tych obszarach w 1998 r. (formułując dalsze uwagi w sprawozdaniu rocznym za rok 1999) oraz w 2001 r.

4 Badanie trwałości wymaga specjalnego procesu kontrolnego. Dlatego umowy zostały wybrane przy pomocy 
metody doboru próby na podstawie jednostki monetarnej. W efekcie skontrolowana grupa obejmuje więcej 
umów na duże niż na małe kwoty. Budżet wielkich projektów wynosił co najmniej 2 mln euro. Kontrola objęła 
ponadto trzy małe projekty Bistro (do 100 000 euro), trzy drobne kontynuacje wcześniejszych projektów oraz 
jedną umowę na sporządzenie studium wykonalności.
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- Skontrolowane umowy opiewały na kwotę ponad 56 mln euro z całości wynoszącej 
109 mln euro, co stanowi ponad połowę całkowitych wydatków na odpowiednie 
projekty.

W ramach tej kontroli Trybunał współpracował z rosyjską najwyższą izbą kontroli i rosyjską 
izbą obrachunkową (RIO). RIO przeprowadziła równoległą kontrolę projektów TACIS po 
stronie odpowiednich rosyjskich władz. Raport RIO został opublikowany w marcu 2006 r. 

Wyniki kontroli Trybunału i zalecenia

Trybunał stwierdził, że w dziewięciu (z 29) skontrolowanych projektach osiągnięto zakładane 
cele. W ośmiu przypadkach cele zostały spełnione częściowo, zaś w dwunastu przypadkach 
nie zostały osiągnięte. Wystąpiły problemy związane z osiąganiem rezultatów projektów 
i upowszechnianiem informacji na temat tych rezultatów. Ponadto beneficjenci rzadko 
stosowali lub dalej rozwijali rezultaty w postaci sprawozdań i modeli. Rezultaty tylko pięciu 
skontrolowanych projektów były trwałe.

Trybunał stwierdził również, że najczęściej swoje cele osiągały najlepiej małe projekty, 
w których były one dobrze i jasno określone. Podobnie projekty realizowane na szczeblu 
regionalnym najczęściej sprawdzały się lepiej niż projekty skierowane do ministerstw na 
szczeblu centralnym z powodu większego zaangażowania i poczucia odpowiedzialności po 
stronie beneficjenta, a także większej motywacji pracowników.

W minionych latach Komisja opracowała system programowania działań zewnętrznych1. 
Pomimo to programowanie obejmujące konsultacje wewnętrzne i zewnętrzne zajmowało 
wiele czasu. Spowodowało to konieczność przyspieszenia prac nad identyfikacją projektu 
i przygotowaniem dokumentów programowych dla poszczególnych projektów, prowadząc 
w efekcie – gdy zbliżał się termin złożenia projektów – do formułowania zakresów wymagań 
i obowiązków o niewystarczającej jakości.

Ponadto, rezultaty kontroli projektów wykazały, że działania przeprowadzane były przy braku 
odpowiedniego dialogu na poszczególnych szczeblach, tj. rosyjskich władz zarządzających 
programem TACIS oraz beneficjentów. Dialog nie powinien odbywać się jedynie między DG 
RELEX/AIDCO/DEL, krajowym koordynatorem TACIS i centralnymi ministerstwami, lecz 
również na poziomie administracji otrzymującej pomoc i z udziałem wszystkich 

  
1 Proces programowania: Wdrożenie programu TACIS jest następnie określane w wieloletnich krajowych lub 
regionalnych dokumentach strategicznych oraz wieloletnich programach indykatywnych (WPI). Przed 
ustanowieniem WPI Komisja musi omówić priorytety z Komitetem ds. Pomocy na rzecz Wspólnoty 
Niepodległych Państw (Komitet ds. TACIS). Następnie EuropeAid przekształca WPI w roczne lub dwuletnie 
programy działań w porozumieniu z krajowymi koordynatorami TACIS, właściwymi ministerstwami i innymi 
organizacjami w krajach będących beneficjentami oraz po wewnętrznej konsultacji w Komisji. Komitet ds. 
TACIS wydaje opinie w sprawie treści programów działań włącznie z listą projektów. Dokumentom tym 
towarzyszą memoranda finansowania oraz dokumenty dotyczące planowania poszczególnych projektów (zakres 
wymagań i obowiązków, ToR).
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potencjalnych beneficjentów. Brak dialogu między ofiarodawcą a beneficjentem jest 
szczególnie zgubny w przypadku, gdy projekt jest złożony i jest wielu beneficjentów 
(zwłaszcza jeżeli beneficjenci pochodzą jednocześnie ze szczebla centralnego i 
regionalnego/lokalnego).1 W rezultacie zdarzały się przypadki, w których władze rosyjskie 
przyjmowały pomoc, której beneficjenci końcowy faktycznie nie potrzebowali. 
Przedstawicielstwo zrobiło jednak wszystko, by zapewnić efektywną realizację 
zaplanowanych projektów.

Z tego względu Trybunał Obrachunkowy poczynił następujące szczegółowe uwagi w 
odniesieniu do poszczególnych etapów - od planowania projektu do jego realizacji, a 
następnie ewaluacji:

(i) Identyfikacja i planowanie projektu
– słabe stosowanie systemu zarządzania cyklem projektowym
– długie planowanie projektu
– nierealistyczne założenia i cele
– niedokładne cele lub ich brak
– nieudany wybór i słabe zaangażowanie beneficjentów

(ii) Finansowanie projektu
– problemy związane z określaniem rozmiaru projektu
– rzadko występujące współfinansowanie krajowe

(iii) Realizacja projektów
– opóźnienia w realizacji
– działania kontrahentów były na ogół zadowalające
– nieskuteczne komitety sterujące
– niewykorzystanie sprzętu do celów projektu
– niemożliwe dokonywanie zakupów zwolnionych z VAT od dostawców 

krajowych
– dobre wyniki monitorujących

(iv) Upowszechnianie, trwałość i ocena
– słabe upowszechnienie
– niska trwałość
– brak oceny
–

Powyższe wyniki kontroli wskazują na niską efektywność wykorzystania środków z TACIS 
w Federacji Rosyjskiej. Trybunał nie może zatem pozytywnie ocenić realizacji projektów 
TACIS w Federacji Rosyjskiej. Z drugiej strony kontrola wykazała, że działania 
kontrahentów i monitorujących były zgodne z wymaganiami umownymi.

Trybunał zaleca, aby Komisja:

  
1 W rzeczywistości problem leży głębiej, gdyż końcowych beneficjentów typują władze rosyjskie. Ponadto 
trudności z rosyjską koordynacją wewnętrzną i zmiany w strukturach rządowych jeszcze bardziej komplikują ten 
proces. Brak współpracy między władzami federalnymi i regionalnymi lub pomiędzy poszczególnymi organami 
federalnymi i poszczególnymi organami regionalnymi stanowi stałą cechę rosyjskiego środowiska politycznego.
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(i) opierała całość planowania programów działań zewnętrznych na rzeczywistym 
dialogu z beneficjentami;

(ii) finansowała jedynie takie projekty, które mają jasne cele, wspólne dla Komisji 
i beneficjentów;

(iii) realistycznie oceniała potencjalną trwałość projektów w fazie planowania;
(iv) zapewniała ocenę ex-post lub ocenę zakończonych projektów;
(v) upowszechniała informacje o projektach i ich rezultatach.

Reakcja Komisji Europejskiej na sprawozdanie z kontroli Trybunału

Komisja uznała słabości programu TACIS, które wynikły po części z niedociągnięć w 
zarządzaniu projektami, a po części z braku zaangażowania i poczucia odpowiedzialności 
odbiorców rosyjskich. Ponadto w niektórych przypadkach na rezultaty projektów wpłynęło 
niekorzystnie zróżnicowanie interesów społeczeństwa rosyjskiego uwidoczniające się w 
postaci sprzecznych interesów poszczególnych władz.

W związku z tym we wrześniu 2004 r. Komisja zaproponowała nowy program zwany 
europejskim instrumentem sąsiedztwa i partnerstwa1, który będzie regulować przyszłą 
współpracę z Rosją. Instrument ten wykorzystuje doświadczenie w promowaniu współpracy 
przygranicznej w ramach programów PHARE, TACIS i INTERREG i mógłby skoncentrować 
się na zapewnieniu sprawnego funkcjonowania i bezpiecznym zarządzaniu przyszłymi 
granicami wschodnimi i śródziemnomorskimi, promowaniu trwałego rozwoju gospodarczego 
i społecznego w regionach granicznych oraz prowadzeniu współpracy regionalnej 
i transgranicznej.

Ponadto Komisja zwraca większą uwagę na słabości w zarządzaniu wcześniejszymi 
programami, wprowadzając reformę pomocy zewnętrznej, polegającej głównie na 
przekazywaniu zarządzania pomocą zewnętrzną Komisji Europejskiej przedstawicielstwom 
Komisji od 2005 r.2 Przekazywanie zarządzania zapewnia większe zaangażowanie kraju 
partnerskiego, począwszy od fazy przygotowawczej po ostateczne wdrożenie, jak również 
zwiększa udział Komisji w koordynowaniu procesu udzielania pomocy na miejscu.

Od strony finansowej Komisja z zadowoleniem przyjmuje postęp gospodarczy, który Rosja 
osiągnęła w ostatnich latach. W związku z tym ogólny poziom finansowania spadł do 150 mln 
euro w 2005 r. i powinien obniżać się dalej do poziomu około 120–130 mln w 2006 r. 
Chociaż Komisja zamierza skupiać się na projektach o większej skali, jednocześnie zwraca 
się do beneficjentów o wykazanie istotnego zaangażowania na rzecz projektów. Na przykład 
władze powinny ułatwiać realizację finansowanych działań. Zaangażowanie rosyjskie może 

  
1 Instrument jest obecnie rozpatrywany przez Radę i Parlament Europejski. Przed jego rozpatrzeniem zostanie 
przedłożony państwom członkowskim pod rozwagę krajowy dokument strategiczny 2007-2013 wraz 
z krajowym programem orientacyjnym na lata 2007 - 2010, przy czym Komisja wyciągnie wnioski ze swoich 
doświadczeń oraz z nowej sytuacji gospodarczej panującej w Rosji.

2 Od momentu przekazania kompetencji poprawiła się jakość dialogu z władzami rosyjskimi. Stały dialog 
utrzymywany jest z Krajową Jednostką Koordynacyjną (KJK). Kontakty mogłyby jednak zostać rozszerzone 
jeszcze bardziej; obecnie są one ograniczone z powodu nienadania im przez władze rosyjskie charakteru
priorytetowego, o czym świadczy fakt, iż w KJK nad programem TACIS pracują jedynie 4 osoby. Władze 
rosyjskie nadal wykazują wahanie co do formy przyszłej współpracy.
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być ponadto osiągnięte dzięki wnioskom o zapewnienie współfinansowania lub, tam gdzie to 
stosowne, poprzez wniesienie udziału w naturze.

Komisja zamierza:

– oprzeć przyszłą współpracę na „wspólnych obszarach”1 uzgodnionych między Rosją 
i Unią Europejską oraz wspierać inicjatywy wynikające z „map drogowych” oficjalnie 
ustalonych z Federacją Rosyjska w maju 2005 r.;

– systematycznie stosować zarządzanie cyklem projektowym (PCM); systematycznie 
stosować matryce logiczne o obiektywnie weryfikowalnych wskaźnikach na szczeblu
projektu;

– stosować systematyczny przegląd projektów/programów na etapach ich identyfikacji 
i formułowania przez grupy wspierania jakości, jak również dzięki systematycznemu 
stosowaniu monitorowania pod kątem wyników2;

– systematycznie przeprowadzać oceny sektorowe i ogólnokrajowe (najlepszą praktyką
będzie publikowanie ocen).

Wnioski Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski:

1. z zadowoleniem przyjmuje wynikające z ostatniego dziesięciolecia funkcjonowania 
programu TACIS rezultaty i skutki widoczne obecnie na płaszczyźnie reformy 
instytucjonalnej, prawnej i administracyjnej, jak również w rozwoju gospodarczo-
społecznym w Federacji Rosyjskiej; zwraca uwagę na fakt, że pomimo pozytywnych 
rezultatów w wielu obszarach, ogólny wpływ programu TACIS nie zawsze był tak 
efektywny i trwały, jak zamierzano; 

2. z zadowoleniem przyjmuje rosyjski postęp gospodarczy ostatnich lat, który jest 
wynikiem podwyższenia cen towarów, przy czym ogromny wzrost rosyjskiej 
nadwyżki handlowej3 powoduje dalsze zróżnicowanie interesów Federacji Rosyjskiej 
i UE i konieczność lepszego dopasowania programów pomocy do potrzeb kraju;

  
1 Polityka UE wobec Rosji ujęta jest obecnie w czterech „wspólnych obszarach” – przy czym szczegółowe 
zobowiązania polityczne określone są w towarzyszących „obszarom” mapach drogowych uzgodnionych w maju 
2005 r. – (1) wspólnym obszarze gospodarczym, (2) wspólnych obszarach sprawiedliwości, wolności 
i bezpieczeństwa, (3) wspólnym obszarze bezpieczeństwa zewnętrznego, (4) wspólnym obszarze badań 
i edukacji, w tym kultury.

2 „Jakościowa ocena reformy pomocy zewnętrznej” z lipca 2005 r. (SEC (2005) 963) potwierdza, iż pomoc jest 
obecnie realizowana z większym skutkiem i jest efektywniej zarządzana. Nadal konieczne są jednak 
usprawnienia i trwa nieprzerwanie ich wprowadzanie.

3 W 2005 r. wymiana handlowa między Rosją a Unią Europejską zwiększyła się o 41 proc. i była ponad 16 razy 
większa niż wymiana między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Wartość wymiany handlowej między Rosją a UE 
wyniosła 211 364 mld euro, a handel z UE stanowił 52 proc. całej rosyjskiej wymiany w 2005 r., czyniąc UE 
największym partnerem handlowym tego bogatego w energię kraju. Rosyjski bank centralny podał, że ogólna 
wartość rosyjskiej wymiany handlowej w 2005 r. wzrosła do 370,4 mld euro i w tymże roku kraj odnotował 
nadwyżkę handlową w wysokości 142,8 mld dolarów amerykańskich, co w porównaniu z rokiem 2004 stanowi 
wzrost o 40 proc. wynikający z gwałtownego wzrostu ceny eksportowanej ropy i gazu.
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3. ubolewa nad faktem, że stwierdzono niedostateczną skuteczność programu TACIS 
w Federacji Rosyjskiej ze względu na brak zainteresowania programem TACIS ze 
strony Federacji Rosyjskiej, co nie ułatwiało prowadzenia prawdziwego dialogu 
między Komisją a władzami rosyjskimi; ubolewa, że władze rosyjskie nie posiadają 
koordynacji wewnętrznej, co w niektórych przypadkach prowadziło do przyjmowania 
przez beneficjentów pomocy, której faktycznie nie potrzebowali; 

4. zauważa następujące główne przyczyny trudności w realizacji TACIS w Rosji:
- kryzys finansowy w Rosji pod koniec lat 90., kiedy to ogólna dezintegracja 

utrudniła dialog, zmniejszając poczucie odpowiedzialności na szczeblu lokalnym,
- brak konstruktywnego środowiska politycznego oraz zróżnicowanie interesów 

społeczeństwa rosyjskiego uwidoczniające się w postaci sprzecznych interesów 
poszczególnych władz,

- brak zaangażowania i poczucia odpowiedzialności ze strony beneficjentów 
rosyjskich;

5. przywiązuje ogromną wagę do efektywnego i odpowiedzialnego wykorzystania 
budżetu UE przez Komisję oraz do stosowania zasady głoszącej, że inicjatywy, której 
nie można dostatecznie zweryfikować, nie należy finansować ze środków 
publicznych;

6. zauważa, że Komisja sama uznała własne słabości oraz słabości w realizacji 
programu/projektów oraz brak zaangażowania ze strony beneficjentów rosyjskich, 
a także że Komisja podjęła już działania w celu poprawy jakości programu/projektów;

Parlament Europejski zaleca, aby:

– Komisja zaangażowała rząd rosyjski w dalszy dialog w celu dokładnej identyfikacji 
krajowych potrzeb i określenia kierunku oraz zachęcenia władz rosyjskich do 
przyjęcia bardziej strategicznego podejścia jednoznacznie opartego na „wspólnych 
obszarach”; aby Komisja również dokładnie określiła i zidentyfikowała priorytety 
i cele, które należy zrealizować poprzez działania, oraz wysokość finansowania 
przeznaczonego na te działania; 

– Komisja, tam gdzie to możliwe, usprawniła lokalną koordynację z władzami 
i beneficjentami rosyjskimi, jeżeli potrzebne jest większe zaangażowanie dobrze 
wykwalifikowanego personelu; aby Komisja również podjęła działania zapewniające 
większe zaangażowanie kraju partnerskiego od etapu przygotowawczego do końcowej 
realizacji;

– Komisja pamiętała, że przyszłe zaangażowanie podczas planowania i wdrażania nowej 
strategii realizacji średnio- i długoterminowych priorytetów powinno wzmocnić nową 
zewnętrzną granicę UE, a w szczególności skoncentrowała się na projektach 
i programach związanych ze współpracą przygraniczną i na innych inicjatywach 
obejmujących wiele krajów, które mają na celu współpracę z UE w obszarach 
leżących we wspólnym interesie strategicznym;
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– Komisja prowadziła politykę skoncentrowaną na ograniczeniu liczby sektorów 
i ograniczonej liczbie programów; aby Komisja zmieniła podejście projektowe na 
programowe, ponieważ podejście projektowe zbyt często powodowało ograniczenie 
dialogu, poczucia odpowiedzialności i elastyczności oraz autonomię projektów, co 
utrudniało osiągnięcie szerszych i długoterminowych celów określonych 
w porozumieniach o partnerstwie i współpracy1;

– Komisja podjęła działanie polegające na przygotowaniu wniosku dotyczącego 
podstawy prawnej umożliwiającej wykorzystanie funduszu TACIS przy 
współfinansowaniu ze strony Federacji Rosyjskiej; ponadto aby Komisja za niezbędne 
uznała finansowe zaangażowanie regionalnych i lokalnych podmiotów i partnerów 
społecznych oraz większy udział sektora prywatnego;

– Komisja podjęła działanie w celu zapewnienia częstej oceny opartej na projekcie, 
wykraczającej poza etap ukończenia projektu, aby uzyskać lepsze informacje 
wynikające z przeszłych doświadczeń, ulepszyć przyszłe działania oraz czerpać 
wnioski z najlepszych praktyk;

– Komisja zapewniła jasne informacje o trwających projektach i różnych programach 
oraz ułatwiła publiczny dostęp do informacji i zwiększyła otwartość i przejrzystość 
wykorzystania funduszy i procesu decyzyjnego.

  
1 Ocena rozporządzenia Rady 99/2000 (TACIS) i jego wdrożenia, styczeń 2006 r.


