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EU's støtte efter jordskælvet i 2010 i Haiti var godt udformet, men blev 
ikke gennemført tilstrækkeligt effektivt – siger EU-revisorerne 

En beretning, som Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) offentliggør i dag, viser, at 
EU's støtte til rehabilitering efter jordskælvet i Haiti 2010 generelt var godt udformet, idet den 
imødekom landets vigtigste behov.  Programmerne blev imidlertid ikke gennemført 
tilstrækkeligt effektivt, og nødhjælps-, rehabiliterings- og udviklingsforanstaltningerne var ikke 
tilstrækkeligt sammenkoblede. 

Hans Gustaf Wessberg, det medlem af Revisionsretten, som er ansvarligt for beretningen, udtaler: “I 
deres bestræbelser på at støtte rehabilitering og tilvejebringe hurtig bistand stødte Kommissionen og andre 
donorer på alvorlige hindringer, idet de skulle forvalte deres støtte sammen med svage nationale 
myndigheder med henblik på at fremme ejerskab og bidrage til etableringen af et velfungerende 
regeringsapparat. Kommissionen identificerede en række prioriterede rehabiliteringsbehov og vedtog en 
solid samarbejdsstrategi og en passende arbejdsdeling med andre større donorer. Den fortsatte også sin 
støtte til den langsigtede socioøkonomiske udvikling af landet. Den kunne og burde imidlertid sikre, at EU's 
støtte på stedet gennemføres mere effektivt.” 

EU-revisorerne konstaterede, at 10 af de tretten programmer, som Revisionsretten gennemgik, havde 
leveret - eller sandsynligvis ville levere - de planlagte output, dog næsten alle med forsinkelser. Tre 
programmer opnåede begrænsede fremskridt, herunder programmet for generel budgetstøtte under 10. 
europæiske udviklingsfond. Kommissionen var klar over den vanskelige situation, men den forvaltede ikke 
en række væsentlige risici for gennemførelsen og opfyldelsen af programmålene godt nok. Overvågningen 
af programmerne var baseret på en passende ramme, men Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten traf 
ikke i rette tid foranstaltninger til at styrke ressourcerne hos EU-delegationen i Haiti, som ikke havde 
tilstrækkelig kapacitet til at udføre kontrol på stedet. Dette ville have været særlig nyttigt i en situation, der 
udvikler sig hurtigt. 

Haiti er en af de mest skrøbelige stater i verden, og det jordskælv, der ramte landet den 12. januar 2010, 
medførte en drastisk forværring af situationen. I marts 2010 gav 55 donorer tilsagn om at yde 
5,37 milliarder USD til rehabilitering og udvikling i perioden 2010-2012 og yderligere 2,96 milliarder USD i 
2013 og fremefter. EU var en af de vigtigste donorer, idet den gav ét samlet tilsagn om at yde 
1,23 milliarder euro.  
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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.   

I denne særberetning (nr. 13/2014) som har titlen "EU's støtte til rehabilitering efter jordskælvet i Haiti" 
undersøges det, om EU's støtte til rehabilitering af landet var godt udformet og blev gennemført 
hensigtsmæssigt, og om Kommissionen på passende vis sammenkoblede tilvejebringelsen af nødhjælp med 
rehabiliteringsforanstaltninger og udviklingsbistand. 

Den 12. januar 2010 på et tidspunkt, hvor Haiti stadig var ved at rejse sig efter stormene i 2008, ramte et 
jordskælv målt til 7,0 på Richter-skalaen hovedstaden og de omkringliggende områder, hvilket førte til 
omfattende tab af menneskeliv og forvoldte enorme ødelæggelser. Omkring 230 000 mennesker blev dræbt og  
300 000 personer blev kvæstet, ca. 1,3 millioner mennesker blev gjort hjemløse i Port-au-Prince, og over 500 000 
forlod katastrofeområdet for at søge tilflugt i resten af landet. Ringe hygiejneforhold, som forværredes drastisk 
efter jordskælvet, skabte grobunden for et koleraudbrud. De vigtigste rehabiliteringsbehov vedrørte boliger og 
byrenovering, vand, sanitet og hygiejne, sundhed, fødevaresikkerhed og uddannelse. Trods massiv finansiel 
støtte og omfattende international katastrofebistand skønnedes det, at 210 000 personer stadig levede i teltlejre 
ved udgangen af 2013. 

EU-revisorerne konstaterede, at selv om Kommissionen havde gjort en vis indsats, var nødhjælps-, 
rehabiliterings- og udviklingsforanstaltningerne ikke tilstrækkeligt sammenkoblede. Kommissionen anvendte en 
række komplementære instrumenter fleksibelt og udformede individuelle rehabiliteringsprogrammer for at sikre 
sammenkoblingen mellem nødhjælp, rehabilitering og udvikling. Men ECHO og EuropeAid havde ikke en klar 
fælles landestrategi til at optimere synergieffekten og sikre en smidig overgang mellem deres respektive 
aktiviteter. Den svage nationale forvaltning og regeringens utilstrækkelige vilje til reform var betydelige 
udfordringer for en effektiv rehabilitering og for skabelsen af betingelserne for bæredygtig udvikling.  

EU-revisorerne fremsætter følgende anbefalinger til at forbedre effektiviteten af Kommissionens aktiviteter efter 
katastrofer eller i forbindelse med skrøbelige situationer:  

• Kommissionen bør ved programmernes begyndelse og, hvor det er relevant, under gennemførelsen 
vurdere sandsynligheden for, at de største risici for opfyldelsen af programmernes målsætninger 
materialiserer sig, og den potentielle effekt heraf, og træffe foranstaltninger til at forebygge eller 
begrænse disse risici 

• EuropeAid og ECHO bør vedtage en fælles strategi for sammenkobling af nødhjælp, rehabilitering og 
udvikling for at sikre en effektiv synergi mellem deres respektive aktiviteter 

• Når Kommissionen yder budgetstøtte bør den i samarbejde med andre donorer: 

a) yde passende støtte til kapacitetsopbygning og fokusere på vigtige funktioner for så vidt angår 
forvaltningen af offentlige finanser, herunder ansvarlighed og anti-korruptionsmekanismer 

b) støtte rettidig udarbejdelse af et relevant program for reform af forvaltningen af de offentlige 
finanser 

c) hvor det er relevant, fastsætte kortsigtede foranstaltninger for at beskytte EU-midlerne mod spild, 
lækager og ineffektivitet. 

• I tilfælde af naturkatastrofer eller andre lignende hændelser, navnlig dem, der berører EU-
delegationens drift, bør Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten udvikle 
forretningskontinuitetsprocedurer, herunder bestemmelser om omrokering af personale i 
nødsituationer. 
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