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1. INLEDNING 
För att tillgodose behovet av att kontinuerligt förbättra och stärka styrningen har Europeiska 
kommissionen utarbetat en övergripande politik för smart lagstiftning, som ska underlätta 
uppnåendet av allmännyttiga mål till lägsta möjliga kostnader och öka mervärdet av EU:s 
insatser1. Utvärdering är ett centralt verktyg inom smart lagstiftning och hjälper 
kommissionen att bedöma om EU:s åtgärder verkligen uppnår de förväntade resultaten och i 
slutändan leder till bättre villkor för medborgare och företag i EU och en starkare ställning för 
EU internationellt.  

Kommissionen upprepade i sitt meddelande från 2012 om EU-lagstiftningens 
ändamålsenlighet2 på nytt sitt åtagande att ”göra kartläggningen av onödiga kostnader och 
områden där genomförandet kan förbättras till en integrerad och permanent del av sitt 
politiska beslutsfattande och programplanering i all EU-lagstiftning”. Bättre metoder för 
utvärdering kommer att spela en avgörande roll när det gäller att uppfylla det löftet.  

De reformer som beskrivs i detta meddelande syftar till att uppdatera kommissionens 
utvärderingssystem så att det följer utvecklingen av politiken för smart lagstiftning och göra 
det mer öppet och heltäckande. EU:s politik på olika områden måste utvärderas regelbundet 
och systematiskt, vilket också innebär en kritisk granskning av om den är lämplig för det 
avsedda syftet, ger de förväntade förändringarna och undviker onödigt betungande reglering. 
Bättre utvärdering bör öka lärandet och ansvarigheten och förbättra berörda parters 
deltagande. 

Ett nyligen genomfört samråd3 visade att berörda parter stöder utvärdering som allmän 
princip, men tycker att det finns utrymme för förbättringar. De efterlyser mer insyn och 
öppenhet i utvärderingssystemet, tydligare planering och större konsekvens i analyserna. 
Detta skulle göra det lättare för dem att lämna relevant information och återkoppling och att 
förstå vad som händer efter det att en utvärdering avslutats. 

Syftet med detta meddelande är att – med utgångspunkt i befintlig god utvärderingssed inom 
kommissionen och andra organisationer som utför liknande analyser – kartlägga de viktigaste 
områdena för förbättringar och vilka förändringar som kommissionen överväger för att stärka 
alla aspekter av utvärderingen. Det fokuserar på utvärderingar som görs i efterhand. Inom kort 
kommer reviderade utvärderingsriktlinjer som bygger på förslagen i detta meddelande att 
läggas ut på offentligt samråd. 

 

                                                            
1 I denna text används orden insats och åtgärd som sammanfattande begrepp för hela spektrumet av EU:s olika 
åtgärder, både de som medför utgifter och de som inte medför utgifter, lagstiftningsåtgärder, handelsavtal etc.  

2 COM(2012) 746 final. 
3 En sammanfattning av svaren på 2012 års samråd med berörda parter om smart lagstiftning i EU finns på: 
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/smart_regulation/docs/sr_consultation_outcome2012_en.
pdf. 

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/smart_regulation/docs/sr_consultation_outcome2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/smart_regulation/docs/sr_consultation_outcome2012_en.pdf
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2. UTVÄRDERING INOM KOMMISSIONEN: EN LÄGESBESKRIVNING 
Utvärdering är mycket mer än att bara bedöma vad som hänt. Man undersöker också vad som 
ligger bakom förändringen och hur stor del som rimligtvis kan bero på EU:s åtgärder. 
Utvärderingen söker svar på t.ex. följande frågor: 

• Har målen uppnåtts? (Ändamålsenlighet)  

• Är kostnaderna berättigade i förhållande till de uppnådda förändringarna? 
(Effektivitet)  

• Kompletterar åtgärden andra åtgärder, eller går de emot varandra? (Konsekvens) 

• Behövs det fortfarande EU-åtgärder? (Relevans) 

• Skulle liknande förändringar ha kunnat ske utan åtgärder från EU:s sida, eller tillförde 
EU-åtgärderna något? (EU-mervärde) 

Genom att undersöka om, hur och varför den ursprungliga situationen har förändrats ger 
utvärderingen faktaunderlag och information som bidrar till debatten om aktuella resultat och 
potentiella förändringar. Den spelar en viktig roll i det organisatoriska lärandet och i att 
identifiera och sprida bästa praxis. Dessutom ger den tillfälle att inhämta återkoppling från 
berörda parter och lyssna på deras krav på förändring. En grundlig utvärdering avslöjar också 
oavsedda och oväntade konsekvenser som behöver beaktas. Genom att offentliggöra 
resultaten av utvärderingar tar kommissionen offentligt ansvaret för sina åtgärder, berättar hur 
det går med en viss insats och ber om mer återkoppling.  

2.1. Framsteg 
Kommissionen har redan länge utvärderat sina utgiftsprogram och har åtagit sig att utvärdera 
all sin verksamhet – även lagstiftningsåtgärder och andra icke-finansiella insatser4. När det 
gäller utgiftsprogram finns det en tämligen konsekvent standardmodell för planering av 
utvärderingen, inklusive tidsplanering, men i fråga om lagstiftningsåtgärder och andra 
policyåtgärder är utvärderingspraxis mer varierande. Kommissionen kommer i fortsättningen 
att uppfylla sitt åtagande att ”utvärdera först”5 och systematiskt se till att alla viktiga förslag 
om översyn underbyggs av en grundlig utvärdering av hur de befintliga EU-åtgärderna 
fungerar.  

Kontroller av ändamålsenligheten6 är heltäckande utvärderingar som omfattar mer än en enda 
rättsakt. Genom dem bedömer man om hela regelramen för ett politikområde är 
ändamålsenlig och vad som bör ändras ifall den inte är det. Man har gjort pilotkontroller för 
att testa konceptet, som har gett värdefulla insikter för framtida utveckling. På grundval av 
                                                            
4 Se kommissionens norm för internkontroll nr 14: 
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/sec_2007_1341_annexes_en.pdf. 
Kommissionens budgetförordning och dess tillämpningsföreskrifter finns på 
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm. 
5 KOM(2010) 543 slutlig.  
6 När en utvärdering nämns i denna text kan det även vara fråga om en kontroll av ändamålsenligheten. 
Begreppet kontroll av ändamålsenligheten infördes genom KOM(2010) 543 slutlig. 

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/sec_2007_1341_annexes_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm
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detta har nya kontroller av ändamålsenligheten utarbetats och igångsatts vid flera olika 
avdelningar inom kommissionen. Meddelandet om EU-lagstiftningens ändamålsenlighet7 
(nedan kallat Refit-meddelandet) innehåller uppgifter om planeringen av ytterligare sådana 
kontroller. 

I sin rapport från 2012 noterade konsekvensbedömningsnämnden8 att ett betydande antal 
konsekvensbedömningar inte innehöll några resultat av efterhandsutvärderingar. 
Kommissionen har för avsikt att i kommande utvärderingar (konsekvensbedömningar) dra full 
nytta av tillgängliga resultat från efterhandsutvärderingar. Nämnden åtog sig att kontrollera att 
sådana utvärdering har gjorts och att slutsatserna från dessa har använts i eventuella relaterade 
konsekvensbedömningar. Nämnden uppmuntrade också till att ytterligare stärka 
kartläggningen av framtida utvärderings- och övervakningsbehov i konsekvensbedömningar. 
Kommissionen kommer att följa upp konsekvensbedömningarna i sin efterföljande 
utvärdering av de antagna åtgärdernas resultat och på så sätt komplettera utvärderings- och 
bedömningscykeln. 

2.2. Nuvarande organisation 
Strukturer för utvärdering finns på plats i hela kommissionen. Kommissionens organisatoriska 
ram för utvärdering är decentraliserad. De enskilda generaldirektoraten ansvarar för 
utvärdering av sin verksamhet och kan organisera sina utvärderingsfunktioner så att de 
återspeglar de egna behoven och kraven. Utvärderingsfunktionen samordnar och stöder ett 
generaldirektorats utvärderingsverksamhet och främjar välgrundade och objektiva 
utredningar. Generalsekretariatet ansvarar för stödåtgärder, däribland utfärdandet av 
riktlinjer9, och för tillsynen av att utvärderingsnormerna10 iakttas. 

Största delen av utvärderingarna läggs ut på entreprenad, dvs. kommissionen anlitar konsulter 
som samlar in och analyserar relevanta uppgifter och besvarar en rad ”utvärderingsfrågor”. De 
enskilda utvärderingarna följs av styrgrupper, som ger rådgivning och stöd i samband med 
utvärderingarna och deltar i kvalitetssäkringen. 

Kommissionens utvärderingsnormer är övergripande och liknar de som används inom andra 
jämförbara internationella organisationer. De täcker hela utvärderingsprocessen, från 
resurstilldelning, organisation och planering av utvärderingen via dess utformning och 
utförande till spridning och användning av utvärderingsresultaten. Utvärderingsnormerna 
ålägger kommissionen att göra utvärderingar av hög kvalitet som bidrar till både bättre 
lagstiftning och bättre integrering av utvärderingsresultaten i kommissionens cykel för den 
strategiska planeringen och programplaneringen. 

 

 

                                                            
7 Se http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm. 

8 Se http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/docs/iab_report_2012_en_final.pdf. 
9 Evaluating EU Activities: A practical guide for the Commission Services (2004). 
10 Ursprungligen offentliggjorda i bilaga A till riktlinjerna och uppdaterade i kommissionens meddelande 
Responding to Strategic Needs: Reinforcing the use of evaluation – SEK(2007) 213.  

http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm.
http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/docs/iab_report_2012_en_final.pdf.
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3. DRIVKRAFTER FÖR FÖRÄNDRING 
Nuvarande utvärderingspraxis bör förbättras av nedanstående anledningar. 

3.1. Införliva en ”utvärdera först”-kultur och förbättra kvaliteten 
Det finns ofta en tendens att se framåt och fokusera på nya initiativ. Men förändringar kostar 
och tar tid att genomföra, så de måste vara motiverade, och mer uppmärksamhet måste ägnas 
åt att blicka tillbaka innan man går framåt. Utvärderingens roll inom ramen för EU:s åtgärder 
behöver bekräftas, tillräckliga resurser behöver anslås och man behöver säkra att 
utvärderingar görs innan ytterligare åtgärder eller förändringar föreslås.  

Kopplingen mellan utvärdering och konsekvensbedömning behöver stärkas. Detta bör vara ett 
kontinuerligt förlopp: en bra utvärdering bör influeras av förberedelserna för en insats (dvs. 
konsekvensbedömningen), och en bra konsekvensbedömning bör bygga på lärdomarna från 
en utvärdering där problem, brister, utmaningar och framsteg har kartlagts.  

Utvärderingar brukar beskriva nuläget, men det är inte alltid de i tillräckligt hög grad 
analyserar varför något hänt, huruvida en del av förändringen berodde på EU:s åtgärder och i 
vilken utsträckning förändringen uppfyllde alla ursprungliga förväntningar. Trots åtagandena 
om faktabaserat beslutsfattande underbyggs utvärderingar inte alltid av tillräckliga uppgifter, 
och berörda parters åsikter beaktas inte alltid. Kommissionen är ofta beroende av att 
medlemsstaterna lämnar uppgifter. Mer uppmärksamhet bör också ägnas åt själva 
utvärderingsprocessen och hur den påverkar förmågan att dra välgrundade slutsatser. Man bör 
också i högre grad beakta de risker som finns och deras potentiella inverkan på EU-åtgärdens 
övergripande resultat. 

En utvärdering inleds ofta med antagandet att EU-åtgärden kommer att fortsätta och att 
förändringar kommer att äga rum. Vissa utvärderingar fokuserar inte tillräckligt på de 
problem och svårigheter som uppstått – vilket på sätt och vis är viktigare än att främja det som 
fungerar. Huvudfokus för en utvärdering bör vara en kritisk strävan att förbättra resultaten, 
vilket innebär att man ser på både god och mindre god praxis och tillhandahåller tillförlitliga 
och objektiva fakta som underlag för beslut om huruvida en EU-åtgärd bör fortsätta, ändras 
eller t.o.m. stoppas. Refit-granskningen11 visade att framsteg hela tiden görs, men att det 
fortfarande finns utrymme för förbättringar. Mer kan göras för att rubba status quo och 
förbättra förvaltningen av EU:s regelverk. 

3.2. Uppdatera och förbättra en konsekvent metod 
De gällande utvärderingsriktlinjerna behöver uppdateras för att återspegla den senaste 
utvecklingen av politiken för smart lagstiftning och för att fastställa en gemensam miniminivå 
i hela kommissionen. 

Det har över tiden funnits både samstämmiga och skiljaktiga tendenser i generaldirektoratens 
utvärderingspraxis, som hela tiden har utvecklats för att införliva nya krav och utvecklingar 
och för att beakta särdragen i olika politikområden. Detta har lett till olikheter i 
utvärderingarnas planering, räckvidd, metod, innehåll och slutliga kvalitet. Inte all EU-

                                                            
11 De inledande resultaten läggs fram i arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar SWD(2013) 401 
final. 
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lagstiftning innehåller ett tydligt åtagande att i framtiden göra efterhandsutvärderingar som 
följer en realistisk tidsplan så att de nödvändiga uppgifterna faktiskt är tillgängliga.  

Det finns stort utrymme för bättre långtidsplanering, större insyn och bättre förvarning och 
förutsebarhet i utvärderingsarbetets natur och tidsplanering. Planering är det första – och 
kritiska – steget i varje utvärderingsprocess. Dålig planering kan leda till att 
utvärderingsresultaten inte blir tillgängliga i tid, vilket begränsar den information och de fakta 
som beslutsfattandet bygger på. Bättre förhandsplanering är av särskilt stor vikt om 
utvärderingen ska fylla sin funktion i cykeln för smart lagstiftning och i tid ge en stadig grund 
för överväganden om huruvida fortsatta åtgärder behövs. För närvarande varierar 
omfattningen och räckvidden av denna planering mellan olika avdelningar inom 
kommissionen, och det är inte alltid tydligt hur prioriteringarna fastställs. Kopplingen mellan 
resultaten av befintliga åtgärder och föreslagna alternativ är inte alltid klar. Berörda parter och 
externa intressenter finner det svårt att lämna input i tid.  

Det kan vara svårt att besluta om en utvärdering ska genomföras. Man behöver ofta göra 
avvägningar mellan tidpunkten då utvärderingsresultaten blir tillgängliga (så att de kan 
införlivas i beslutsprocessen) och mängden tillgängliga uppgifter (som behövs för ett stabilt 
faktaunderlag och för analysarbetet). Inom olika politikområden tar det olika lång tid att 
uppnå de eftersträvade förändringarna, vilket kan skapa problem när det gäller tillgången till 
uppgifter och göra det svårt att fastställa en normal tidpunkt för utvärdering. Sådana 
begränsningar behöver beaktas när utvärderings- eller översynsklausuler utformas och 
utvärderingar börjar planeras. 

Vid sidan av tillgängliga statistiska fakta kommer en stor del av den viktiga information som 
behövs för en god utvärdering från berörda parter och aktörer som (direkt eller indirekt) 
påverkas och vars dagliga liv kan komma att förändras till följd av EU:s politik på ett visst 
område och medlemsstaternas åtgärder på grund av den. Dessa berörda parter har värdefulla 
insikter i vad som faktiskt händer ute på fältet, men avsaknaden av förhandsinformation gör 
det ofta svårt för dem att lämna input i tid och på ett välordnat sätt.  

3.3. Kvalitetssäkring och kvalitetsbedömning 

Det krävs en tydlig gemensam kontrollprocess för att garantera att kommissionens 
utvärderingar uppfyller tillräckligt höga standarder, är tillräckligt kritiska och är opartiska 
(oberoende). 

För närvarande svarar generaldirektoratens utvärderingsfunktion och/eller styrgrupp för 
kvalitetssäkringen. Ibland kan ett generaldirektorat stöda sig på en bredare resursgrupp, t.ex. 
genom att inkludera externa intressenter i styrgruppen eller involvera akademiker i 
kvalitetssäkringen av en enskild utvärdering.  

Enligt utvärderingsnormerna ska styrgruppen tillsammans med de tjänstemän som handhar 
utvärderingen göra en kvalitetsbedömning av den slutliga utvärderingsrapporten. Den bör 
innehålla en kritisk bedömning av utvärderingsprocessen, de använda informationskällorna, 
den framtagna analysen och de slutsatser som dragits. Kvalitetsbedömningen offentliggörs 
inte alltid, i motsats till konsekvensbedömningsnämndens yttrande som systematiskt görs 
tillgängligt tillsammans med den slutliga konsekvensbedömningen och ett eventuellt relaterat 
kommissionsförslag. 
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4. PLAN FÖR ETT NYTT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
De förbättringar som beskrivs nedan bygger på befintliga grunder och god praxis och syftar 
till att förbättra kommissionens utvärderingsverksamhet.  

4.1. Förbättra konsekvens och tydlighet: en gemensam definition och process 
De nya riktlinjerna kommer att beskriva och definiera vad som är kännetecknande för en 
välgjord utvärdering och ge indikationer på vad en välgjord utvärderingsrapport kan 
innehålla. Den lämpliga (proportionella) analysnivån fastställs på grundval av den politiska 
vikten och komplexiteten i EU-åtgärden och dess plats i den politiska arbetscykeln. Det 
kommer att krävas en avsevärd ansträngning för att strategiskt förvalta analyser, översyner 
och bedömningar i syfte att optimera resursanvändningen och sörja för att de används som 
underlag för en utvärderingsram som ger relevant input i rätt tid till beslutsprocessen. Inom 
kommissionen skulle den nya definitionen av utvärdering kunna vara: en kritisk, faktabaserad 
bedömning av huruvida en EU-åtgärd har tillgodosett de behov den var avsedd att tillgodose 
och faktiskt har uppnått de förväntade verkningarna. Utvärderingen ska gå utöver en 
bedömning av huruvida något hände eller inte och också undersöka orsakssambanden – om 
den åtgärd som en viss part vidtagit förändrat beteenden och lett till de förväntade 
förändringarna och/eller andra oavsedda förändringar.  

Alla utvärderingar bör undersöka EU-åtgärdens ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, 
konsekvens och EU-mervärde eller motivera varför så inte är fallet. 

Varje utvärdering behöver skräddarsys för att motsvara vissa specifika förhållanden, men 
inslag i en gemensam process kan ändå tillämpas för hela spektrumet av EU-åtgärder (t.ex. i 
form av standardmallar för de viktigaste stadierna i utvärderingen12).  

4.2. Införliva kontroller av ändamålsenligheten13 
Kontroller av ändamålsenligheten omfattas av de gällande utvärderingsnormerna och 
riktlinjerna. De syftar till att kartlägga onödigt betungande regler eller administrativa krav, 
överlappningar, luckor, inkonsekvenser och/eller obsoleta åtgärder som kan ha uppkommit 
över tiden samt inleda en diskussion om den planerade åtgärdens ändamålsenlighet, 
effektivitet, relevans, konsekvens och EU-mervärde.  

Jämfört med utvärderingen av en enskild åtgärd bör kontroller av ändamålsenligheten omfatta 
grupper av åtgärder med liknande eller överlappande mål i stället för enskilda eller separata 
aspekter som inte står i växelverkan eller i något annat samband med varandra. De bör inte 
användas bara för att fylla luckor i tidigare utvärderingar av en enskild åtgärd, utan de bör 
alltså ge en mer övergripande bild än vad som skulle vara resultatet om flera separata 
utvärderingar av enskilda åtgärder kombinerades.  

Pilotförsöken har visat att en sådan investering kan vara ett kostnadseffektivt sätt att samla in 
fakta som underlag för ett bättre beslutsfattande. En fortsatt användning av kontroller av 
                                                            
12 T.ex. utvärderingsmandatet, den slutliga utvärderingsrapporten och kvalitetsbedömningen av den slutliga 
utvärderingsrapporten. 
13 Till dags dato har tre pilotkontroller av ändamålsenligheten slutförts vid kommissionen och ytterligare två 
pågår. I Refit-meddelandet förutses fler sådana kontroller i takt med att detta redskap blir en vedertagen del av 
kommissionens utvärderingspolicy. 
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ändamålsenligheten kan hjälpa till att kartlägga de kumulativa verkningarna av EU:s åtgärder 
och utrymmet för förenkling och bördeminskning.  

4.3. Främja en utvärderingskultur  
Det krävs ytterligare en kulturell omställning för att slutföra cykeln för smart lagstiftning i 
praktiken och garantera att utvärderingsresultat i rätt tid integreras i den politiska 
beslutsprocessen. En god politik bör bygga på en solid faktagrund, och här kan utvärdering ge 
ett mycket viktigt bidrag. ”Utvärdera först”-principen bör främjas ytterligare.  

De nödvändiga resurserna måste avsättas för att organisera utvärderingar och för att se till att 
alla förvaltningsnivåer deltar och att generaldirektoraten i större utsträckning ”äger” sina 
slutliga utvärderingsresultat. Utvärdering måste bli en fullt integrerad del av beslutscykeln, 
och ett tydligt erkännande bör ges åt den viktiga och nödvändiga roll som 
utvärderingsresultaten och utvärderingsslutsatserna måste spela när man överväger behoven 
av eventuella framtida åtgärder. 

Oavsett om en utvärdering har genomförts av kommissionen eller av en extern 
uppdragstagare, bör de avdelningar vid kommissionen som bär ansvaret för utredningen 
offentliggöra sin analys och sin planerade uppföljning i syfte att förbättra ansvarigheten.  

4.4. Planering 
På grundval av Refit-kartläggningen bör planeringsprocessen rationaliseras och alla 
generaldirektorat bör utarbeta vägledande löpande utvärderingsplaner som täcker en 
femårsperiod och uppdateras årligen. Planeringen bör på ett tydligt sätt knyta samman de 
olika åtaganden som redan gjorts när det gäller utvärdering och fastställa den förväntade 
utvärderingsnivån för varje punkt i planen14.  

Planeringen och utformandet av utvärderingen bör noga övervägas och utvecklas när en 
åtgärd inleds eller när en större förändring ägt rum15. Eftersom varje åtgärd har sin egen 
livscykel bör man i högre grad beakta genomförandestadiet och den sannolika tillgången till 
fakta vid en viss tidpunkt, i syfte att bättre tidsplanera den input till beslutsfattandet som 
utvärderingen ger16.  

En ram för övervakningen och insamlingen av uppgifter behöver fastställas redan när 
åtgärden inleds17, så att det finns tillgång till så användbar information som möjligt när det 
blir dags att utvärdera. Denna ram bör också ange när medlemsstaternas myndigheter 
förväntas bistå med insamling av uppgifter, övervakning och utvärdering. En inledande 
kontroll av hur genomförandet av en åtgärd fungerar behöver också övervägas, i syfte att 

                                                            
14 Kommissionen planerar att ge en översikt av innehållet, tidsplaneringen och organisationen av det 
rapporterings- och utvärderingsarbete som från och med nästa år ska utföras med avseende på 
utgiftsprogrammen i årets rapport enligt artikel 318 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
15 I det sista kapitlet i en konsekvensbedömning anges de föreslagna kommande utvärderings- och 
övervakningsåtgärderna. 
16 Detta påpekades också i konsekvensbedömningsnämndens rapport från 2011. 
17 Normalt bör sådana arrangemang fastställas under konsekvensbedömningsprocessen. 
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prioritera och tidsplanera en proportionell utvärdering på grundval av den inledande 
kartläggningen av genomförandet och de tillhörande risknivåerna.  

I princip bör alla generaldirektorat som ansvarar för politikområden och programplanering 
göra åtminstone en utvärdering eller en kontroll av ändamålsenligheten varje år. 

För att förbättra insynen bör planeringen av utvärderingar göras tillgänglig för allmänheten på 
en central webbplats och bifogas generaldirektoratets förvaltningsplan.  

4.5. Rätt utformning: mer relevanta, välgjorda och strikta utvärderingar 
Utvärderingar bör vara utformade på ett genomtänkt sätt och vara realistiska när det gäller vad 
som kan utvärderas vid en viss tidpunkt och det utvalda tillvägagångssättet bör maximera 
användningen av tillgängliga fakta. Räckvidden hos och syftet med utvärderingen bör 
fastställas tydligt i början av processen, varvid det bör anges vilka målen för utvärderingen är 
och bekräftas att de fem viktigaste utvärderingskriterierna (ändamålsenlighet, effektivitet, 
relevans, konsekvens, EU-mervärde) kommer att analyseras eller, i undantagsfall, förklaras 
varför så inte är fallet. Man bör också överväga hur man bäst kan analysera andra viktiga 
inslag som är relevanta för ett visst politikområde eller en viss verksamhet, t.ex. 
konkurrenskraft (inbegripet internationell konkurrenskraft) och genomförandekostnader. 
Härvid bör eventuella begränsningar med avseende på metodik eller tillgången på uppgifter 
beaktas. 

Det bör redan från början av processen klart framgå hur utvärderingen kommer att 
genomföras och att användas. Denna planering bör sammanfattas för allmänheten i ett 
utvärderingsmandat, så att den planerade räckvidden, syftet och tidsplanen för en utvärdering 
blir mer öppen och tillgänglig för alla berörda parter i samtliga led i processen. Om externa 
uppdragstagare är inblandade bör kravspecifikationen för deras uppdrag offentliggöras 
centralt på samma webbplats som utvärderingsmandatet. Detta bör göra 
utvärderingsprocessen öppnare och mer tillgänglig och underlätta för berörda parter att lämna 
sina bidrag i god tid. 

Utvärderingsresultaten och den preliminära bedömningen måste meddelas alla berörda parter 
och aktivt diskuteras och debatteras. Den kommissionsavdelning som ansvarar för 
utvärderingen bör ange sina uppföljningsåtgärder inom sex månader efter slutförandet av den 
slutliga utvärderingsrapporten. Regelbundna lägesrapporter om uppföljningen bör lämnas till 
den högsta ledningen om så bedöms lämpligt.  

Samråd som hålls inom en utvärdering bör uppfylla kommissionens minimikrav för samråd. I 
enlighet med dessa krav bör den faktiska tidpunkten och metoden för samråd fastställas från 
fall till fall, med beaktande av behovet av proportionalitet.  

Större vikt måste läggas vid förberedelserna för genomförandet i medlemsstaterna av åtgärder 
som antagits på EU-nivå. På samma sätt som kommissionen offentliggör genomförandeplaner 
för att hjälpa och stödja medlemsstaterna i deras arbete med att införliva lagstiftning, bör mer 
uppmärksamhet också ägnas åt de första förberedelserna av ramar för övervakning och 
utvärdering som bygger på den antagna lagstiftningen eller åtgärden. Detta bör underlättas 
genom det arbete som redan har utförts under konsekvensbedömningsstadiet. I framtiden bör 
genomförandeplanen för alla kommissionsförslag som gäller viktigare förändringar innehålla 
en utvärderingsram med mål och indikatorer för åtgärden och ett förslag till planering av hur 
åtgärden ska övervakas och utvärderas.  
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4.6. Integrera kvalitet och utveckla rutiner för granskning 
Styrgruppen bör ytterligare förbättra utvärderingsprocessen och utvärderingarnas innehåll. 
Genom att övervaka en minimiuppsättning av obligatoriska uppgifter bör styrgruppen på ett 
kraftfullt sätt bidra till kvaliteten på en utvärdering. Den bör också spela en central roll för att 
säkerställa en välgjord utvärdering genom att sammanföra tekniska och operativa experter och 
andra parter från relaterade politikområden som representerar ett brett spektrum av åsikter och 
influenser. Styrgruppen bör bidra till kvalitetsbedömningen.  

Åtminstone slutrapporten bör offentliggöras och information om avslutade utvärderingar bör 
göras tillgänglig via EU-bokhandeln (EU Bookshop), vid sidan av utvärderingsmandatet och 
kvalitetsbedömningen. Denna bredare spridning bör göra det lättare för alla berörda parter att 
granska hela processen, från början till slut.  

Andra initiativ som skulle kunna bidra till att förbättra kvaliteten på utvärderingsresultaten 
kan vidtas från fall till fall. Det skulle kunna röra sig om t.ex. följande: Användning av 
akademiska paneler. En årlig granskning av ett (slumpmässigt) urval slutförda utvärderingar 
för att identifiera god praxis och allmänna förbättringar. Presentation av utvärderingar t.ex. i 
rådets arbetsgrupper och parlamentets utskott. 

Kommissionen kommer att fortsätta att undersöka ytterligare sätt att samarbeta med berörda 
parter och nationella/regionala regeringar och härvid försöka hitta möjligheter att utbyta 
erfarenheter och lära av andra utvärderingssystem. I synnerhet högnivågruppen för bättre 
lagstiftning bistår kommissionen genom att utforska möjligheter att utveckla och testa nya 
metoder för ”gemensamma utvärderingar” med medlemsstaterna och bättre sätt att sprida 
tillgängliga uppgifter och god praxis. 

 

5. ETT GEMENSAMT ANSVAR 
Utvärdering är inte bara kommissionens ansvar. Medlemsstaterna kräver faktabaserade 
politiska beslut och måste därför också dra sitt strå till stacken, särskilt när det gäller att 
tillhandahålla de uppgifter som krävs. De bör också göra mer för att utvärdera och dela med 
sig av sina erfarenheter av att genomföra EU:s lagstiftning eller bidra till EU:s åtgärder. I 
detta sammanhang kommer kommissionen att sträva efter att se till att dess föreslagna 
övervakningskrav är så effektiva och rationella som möjligt, så att den administrativa bördan 
minimeras. 

Bättre lagstiftning är förankrad i det interinstitutionella avtalet mellan Europeiska 
kommissionen, Europaparlamentet och rådet. I 2003 års interinstitutionella avtal om bättre 
lagstiftning18 fastställs en global strategi för bättre lagstiftning inom EU:s hela 
lagstiftningsprocess. Genom att ytterligare förbättra samarbetet dem emellan och genom att 
tillsammans verka för att de utvärderings- och övervakningskrav som antas är tydliga, stabila 
och effektiva samt helt motsvarar målen i det slutliga förslaget, skulle de tre institutionerna 
avsevärt kunna förbättra den faktabas som beslutsfattarna har att stöda sig på. Kommissionen 
uppmanar de övriga institutionerna att aktivt diskutera utvärderingsresultat i rådets 

                                                            
18 EUT C 321, 31.12.2003, s. 1. 
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arbetsgrupper och parlamentets utskott och att främja en interinstitutionell utvärderingskultur 
under hela lagstiftningsprocessen. 

 

6. FRAMTIDEN FÖR UTVÄRDERING I KOMMISSIONEN 
Europeiska kommissionen har förbundit sig att tillhandahålla ett proportionellt och 
tillförlitligt utvärderingssystem som en del av sin cykel för smart lagstiftning. En tillförlitlig 
och användbar analys som kritiskt bedömer resultaten av EU:s insatser är av avgörande 
betydelse. Genom att dra lärdomar från tidigare erfarenheter, välja ut de mest ändamålsenliga 
och effektiva arbetssätten och utveckla en flexibel och proportionell metod för att analysera 
åtgärder kommer vi att kunna förbättra ansvarigheten, stärka EU:s insatser, skräddarsy 
åtgärderna efter de mest prioriterade behoven och leverera resultat av hög kvalitet. 
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