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EuropeAids systemer til evaluering og resultatorienteret overvågning giver ikke 
tilstrækkelige oplysninger om resultaterne af EU's udviklingsudgifter, siger EU-revisorerne 

To af de centrale elementer i den ansvarlighedsramme, der anvendes af Kommissionens Generaldirektorat for 
Udvikling og Samarbejde - EuropeAid, er systemerne til evaluering og resultatorienteret overvågning (ROM). Den 
Europæiske Revisionsret offentliggør i dag en særberetning, der indeholder kritik af pålideligheden af disse 
systemer. 

Karel Pinxten, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen, udtaler: "Behovet for ansvarlighed med 
hensyn til EU's udgifter på alle områder har aldrig været større. Det er ikke godt nok at rapportere om resultater i vage og 
generelle vendinger. Kommissionen er nødt til at have de nødvendige elementer til et omfattende rapporteringssystem, der giver 
brugbare oplysninger til Kommissionens egen forvaltning og til dens eksterne interessenter. Det ene af disse elementer er et 
stærkt evalueringssystem, hvis oplysninger indgår i en samlet rapporteringsproces. På nuværende tidspunkt er EuropeAids 
system utilstrækkeligt." 

"De evalueringer af projekter og programmer, der tilrettelægges af Kommissionens delegationer og foretages i partnerlande, 
bliver ikke forvaltet tilfredsstillende: Det overordnede tilsyn med evalueringerne er utilstrækkeligt, det er uklart, hvor mange 
ressourcer der anvendes på dem, og der mangler adgang til resultaterne af dem," siger Karel Pinxten.  

De fleste programevalueringer foretages, før der kan drages konklusioner om foranstaltningernes virkninger og bæredygtighed. 
Der er generelt ingen krav om efterfølgende evalueringer, og derfor foretages sådanne sjældent. Tidligere udførte ROM-
kontrahenterne efterfølgende evalueringer i en vis procentdel af tilfældene, men denne praksis er for nylig blevet indstillet. Der 
er derfor en alvorlig mangel på eksterne vurderinger af virkninger og bæredygtighed. 

Revisorerne konstaterede, at tematiske evalueringer og landeevalueringer (strategiske evalueringer) forvaltes bedre end 
programevalueringer og har mere fokus på resultater. Manglen på klart definerede målsætninger og indikatorer hæmmer 
imidlertid ofte evaluatorernes arbejde og begrænser evalueringernes anvendelighed. Hertil kommer, at det planlagte program 
for strategiske evalueringer i perioden 2007-2013 ikke blev gennemført fuldt ud.  

De eksisterende systemer sikrer ikke, at evalueringernes resultater udnyttes maksimalt. Revisorerne konstaterede ikke blot 
svagheder i opfølgningen af programevalueringerne, men også i opfølgningen af de strategiske evalueringer og af resultaterne af 
ROM-undersøgelserne.  

Formålet med de detaljerede anbefalinger i beretningen er at bane vej for de nødvendige forbedringer. Da der er tale om store 
summer - de årlige udviklingsudgifter ligger på omkring 8 milliarder euro - er det afgørende at få indført solide 
evalueringssystemer så hurtigt som muligt. 
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Bemærkninger til redaktører 

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner 
vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål. Denne særberetning (nr. 18/2014) bærer titlen 
"EuropeAids systemer til evaluering og resultatorienteret overvågning" og omhandler en undersøgelse af, om disse systemer 
er pålidelige. 

EU's revisorer vurderede, om EuropeAids evaluerings- og ROM-systemer: 

o er hensigtsmæssigt organiseret med tilstrækkelige ressourcer 
o giver relevante og solide resultater 
o sikrer, at resultaterne udnyttes maksimalt. 

Revisorernes konstateringer er hovedsagelig negative og peger navnlig på svagheder med hensyn til programevalueringerne. 
Evaluerings- og ROM-funktionerne er velorganiserede, men der bør være mere fokus på, at ressourcerne anvendes produktivt. 
Systemerne giver ikke nok oplysninger om de opnåede resultater og sikrer ikke, at resultaterne udnyttes maksimalt.  

Beretningens konklusioner giver anledning til følgende anbefalinger: 

EuropeAid bør sørge for tilstrækkelig ledelsesinformation og foretage regelmæssige behovsvurderinger for at sikre, at 
fordelingen af finansielle og menneskelige ressourcer på programevalueringer og resultatorienteret overvågning (ROM) 
foretages på et oplyst grundlag. 

For at sikre, at de udførte evalueringer afspejler organisationens prioriteringer, bør EuropeAid: 

o opstille klare udvælgelseskriterier med henblik på at prioritere programevalueringerne og dokumentere, hvordan de 
anvendes ved udarbejdelsen af evalueringsplanerne under hensyntagen til komplementariteten med ROM 

o væsentligt styrke sit system til overvågning af og rapportering om gennemførelsen af evalueringsplanerne (så det bl.a. 
analyserer årsagerne til forsinkelser og beskriver de foranstaltninger, der er truffet for at afhjælpe dem) 

o styrke det overordnede tilsyn med sine programevalueringsaktiviteter. 

For at sikre programevalueringernes og ROM-undersøgelsernes kvalitet bør EuropeAid: 

o insistere på, at de operationelle enheder og delegationerne opfylder kvalitetskontrolkravene (bl.a. om anvendelse af en 
referencegruppe og dokumentation af de gennemførte kvalitetskontroller i forbindelse med programevalueringer) 

o regelmæssigt undersøge, om disse kontroller bliver gennemført. 

For at forbedre evalueringssystemets evne til at give tilstrækkelige oplysninger om de opnåede resultater bør EuropeAid: 

o mere stringent følge de forordningsbestemmelser, der foreskriver anvendelse af SMART-mål og kontrollerbare 
indikatorer 

o ændre overvågningssystemet, så det fortsætter med at levere data om programmerne indtil mindst tre år efter deres 
afslutning  

o øge andelen af efterfølgende programevalueringer væsentligt. 

For at sikre maksimal udnyttelse af evaluerings- og ROM-resultaterne bør EuropeAid: 

o forlænge opfølgningsperioden for strategiske evalueringer 
o udvikle en central database over programevalueringer (til registrering af evalueringsrapporter, handlingsplaner og 

opfølgninger heraf) og udstyre den med søgefunktioner, der gør det muligt at foretage analyser. 


