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EuropeAids system för utvärdering och resultatinriktad övervakning ger inte adekvat 
information om resultatet av EU:s utvecklingspolitiska utgifter, säger EU:s revisorer 

Två viktiga delar av ramen för ansvarsutkrävande vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för utveckling 
och samarbete (EuropeAid) är systemen för utvärdering och resultatinriktad övervakning. I den särskilda rapport 
som offentliggörs idag kritiserar Europeiska revisionsrätten systemens tillförlitlighet.  

Karel Pinxten, som är den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för rapporten, sade följande: "Kravet på 
ansvarsutkrävande när det gäller EU:s utgifter inom alla områden har aldrig varit högre. Det räcker inte att rapportera om 
framsteg på ett vagt och allmänt sätt. Kommissionen måste ha de byggstenar som behövs för ett heltäckande 
rapporteringssystem som levererar meningsfull information till förvaltningen och externa parter. En av byggstenarna är ett 
starkt utvärderingssystem som är en del av en heltäckande rapporteringsprocess. EuropeAids system är för närvarande 
otillräckliga."  

"De utvärderingar av projekt och program som organiseras av kommissionens delegationer och utförs i partnerländer 
förvaltas inte på ett tillfredsställande sätt, den övergripande tillsynen är otillräcklig, det är oklart hur mycket resurser som 
används och resultatet av utvärderingarna är inte tillräckligt lättillgängligt", sade Karel Pinxten. 

Programutvärderingarna görs oftast innan åtgärdernas effekter och hållbarhet kan fastställas. Det finns i allmänhet inga 
krav på att efterhandsutvärderingar ska göras och därför görs de sällan. De som utför resultatinriktad övervakning gjorde 
tidigare efterhandsutvärderingar av en viss andel av fallen, men detta har man nyligen slutat med. Det råder därför stor 
brist på utomstående bedömningar av effekter och hållbarhet. 

Revisorerna konstaterade att de tematiska utvärderingarna och landsutvärderingarna (strategiska utvärderingar) i 
allmänhet förvaltades bättre och var mer resultatinriktade än programutvärderingarna. Men utvärderarnas arbete 
försvåras ofta av att det saknas väldefinierade mål och indikatorer, vilket begränsar arbetets nytta. Det strategiska 
utvärderingsprogram som planerades för perioden 2007–2013 genomfördes inte heller helt.  

De system som används garanterar inte att iakttagelserna från utvärderingar utnyttjas maximalt. Revisionsrätten fann 
brister i uppföljningen av inte endast programutvärderingar utan även av iakttagelser från strategiska och 
resultatinriktade övervakningar.  

Avsikten med de detaljerade rekommendationerna i rapporten är att bana väg för nödvändiga förbättringar. Med tanke på 
de stora belopp det gäller – de utvecklingspolitiska utgifterna uppgår till omkring 8 miljarder euro per år – måste 
tillförlitliga utvärderingssystem införas omedelbart. 

http://www.eca.europa.eu/�
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Meddelande till redaktörerna 

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda 
revisioner av särskilda EU-budgetområden eller förvaltningsteman i EU. I särskild rapport (nr 18/2014) EuropeAids system 
för utvärdering och resultatinriktad övervakning undersöker vi om dessa system är tillförlitliga. 

EU:s revisorer bedömde om EuropeAids system för utvärdering och resultatinriktad övervakning  

o är lämpligt organiserade och har lämpliga resurser, 
o garanterar att relevanta och väl underbyggda iakttagelser produceras, 
o garanterar att de gjorda iakttagelserna utnyttjas maximalt. 

Resultatet av revisorernas granskningsarbete är i huvudsak negativt och pekar på brister särskilt när det gäller 
programutvärderingar. Även om funktionerna för utvärdering och resultatinriktad övervakning är väl organiserade bör 
man lägga större vikt vid att använda resurserna effektivt. Systemen ger inte tillräckligt mycket information om vilka 
resultat som uppnås och garanterar inte att iakttagelserna utnyttjas maximalt.  

Slutsatserna i rapporten leder fram till följande rekommendationer: 

EuropeAid bör se till att alltid ha lämplig förvaltningsinformation och regelbundet göra behovsbedömningar så att 
fördelningen av personalresurser och ekonomiska resurser mellan programutvärderingar och resultatinriktad 
övervakning bygger på korrekt information. 

För att garantera att de utvärderingar som görs återspeglar EuropeAids prioriteringar bör man 

o definiera tydliga urvalskriterier för att rangordna programutvärderingar och dokumentera hur kriterierna 
tillämpas när utvärderingsplanerna fastställs, samtidigt som man ser till att de kompletterar de resultatinriktade 
övervakningarna, 

o betydligt förbättra sitt system för att övervaka och rapportera om genomförandet av utvärderingsplaner (och 
analysera orsakerna till förseningar och beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att åtgärda dem), 

o förbättra EuropeAids övergripande tillsyn över programutvärderingsverksamheten. 

För att garantera kvaliteten på programutvärderingar och resultatinriktade övervakningar bör EuropeAid 

o kräva att operativa enheter och delegationer tillämpar kraven på kvalitetskontroll (och vid programutvärderingar 
använder en referensgrupp och dokumenterar de kvalitetskontroller som görs), 

o regelbundet kontrollera att kontrollerna utförs. 

För att förbättra utvärderingssystemets möjligheter att ge lämplig information om vilka resultat som uppnås bör 
EuropeAid 

o striktare tillämpa de bestämmelser som anger att Smart-mål och kontrollerbara indikatorer ska användas, 
o ändra övervakningssystemet så att det fortsätter att lämna uppgifter om programmen under minst tre år efter att 

de avslutats, 
o betydligt öka andelen efterhandsutvärderingar av program. 

För att se till att iakttagelser från utvärderingar och resultatinriktade övervakningar används maximalt bör EuropeAid 

o förlänga uppföljningsperioden för strategiska utvärderingar, 
o ta fram en central databas för programutvärderingar (för att lagra utvärderingsrapporter, handlingsplaner och 

uppföljningar av dem och med sökfunktioner som möjliggör analys). 


