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Offentliggøres straks 

Luxembourg, den 13. januar 2015 

 
Førtiltrædelsesbistanden til Serbien er på rette vej, siger EU's revisorer 

En beretning, som Den Europæiske Revisionsret offentliggør i dag, viser, at EU's bistand på ca. 1,2 milliarder euro i perioden 
2007-2013 generelt har været effektiv med hensyn til at forberede Serbien på EU-medlemskab. Midlerne fra instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand (IPA) har sammen med andre former for bistand hjulpet Serbien med at gennemføre sociale og 
økonomiske reformer og med at forbedre landets forvaltning af de offentlige finanser. På grundlag af erfaringerne fra andre 
lande, der har modtaget støtte under IPA, lægger Kommissionen i stigende grad vægt på spørgsmål om regeringsførelse i 
planlægningen af sin finansielle og ikke-finansielle bistand til Serbien. 

”Gennem dialogen mellem EU og Serbien etableredes der en forbindelse mellem de politiske prioriteter og udformningen af 
politikker. Kommissionen har udnyttet sine tidligere erfaringer med førtiltrædelsesbistand, og dens bistand til Serbien, hvor der 
blev fokuseret på centrale områder som god regeringsførelse, retsstatsområdet og bekæmpelse af korruption, var vellykket”, 
udtalte Szabolcs Fazakas, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen. "Selv om forvaltningen af IPA er 
blevet gradvist forbedret, bør Kommissionen forbedre den anden generation af IPA, der anvendes i perioden 2014-2020, 
yderligere". 

EU's revisorer konstaterede generelt, at Kommissionen forvalter førtiltrædelsesbistanden til Serbien, herunder IPA-projekterne, 
effektivt. Programmeringen af IPA's finansielle bistand er baseret på en sammenhængende strategisk ramme, og den metode, 
der anvendes til at udvælge de projekter, der er relevante for at forberede Serbien til tiltrædelse, bliver gradvist bedre. De 
reviderede projekter gav overordnet set det tilsigtede output, men der var svagheder ved deres udformning, gennemførelse og 
bæredygtighed.  

Kommissionen forvaltede den ikke-finansielle bistand til Serbien på området regeringsførelse effektivt. Den anvendte sin dialog 
med Serbien effektivt til at tage spørgsmål vedrørende regeringsførelse og bekæmpelse af korruption op. Den forbedrede sin 
metode gradvist for at tage disse forhold med i formuleringen af politikken og i projektudformningen.  

Den vægt, der blev lagt på regeringsførelse i dialogen, fremgik generelt ikke udtrykkeligt af projektudformningen, men de fleste 
af de projekter, Retten gennemgik, havde indirekte bidraget til bedre regeringsførelse og/eller bekæmpelse af korruption 
gennem deres aktiviteter vedrørende opbygning af administrativ kapacitet.  

Med hensyn til Serbiens forberedelse til decentraliseret forvaltning af EU-midler konstaterede revisorerne, at Kommissionens 
metode effektivt støttede regeringsførelse, men kun inden for det begrænsede område, som IPA-forvaltningsstrukturerne 
dækker. Kommissionens revisionsarbejde vedrørende de nationale IPA-strukturer indgik ikke i en landsdækkende vurdering af 
forvaltningen af de offentlige finanser. 

Ved udarbejdelsen af de seneste årlige IPA-programmer tog Kommissionen skridt til at afhjælpe de mangler, som EU's revisorer 
havde påpeget i forbindelse med tidligere IPA-projekter. 
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Bemærkninger til redaktører 

Siden 2007 har EU's finansielle støtte til Serbien gennem IPA beløbet sig til ca. 170 millioner euro om året. Regeringsførelse, som 
Kommissionen har identificeret som det mest udfordrende område for Serbien, modtog en fjerdedel af IPA-midlerne. EU 
supplerer IPA-midlerne med ikke-finansielle midler til at hjælpe Serbien med at forberede sig på EU-medlemskab.  

EU's udvidelsesstrategi og den reviderede IPA-forordning lægger i stigende grad vægt på finansiel og økonomisk styring i 
tiltrædelseslandene. Tiltrædelsesforhandlingerne med Serbien blev formelt indledt den 1. januar 2014. 

Denne særberetning (19/2014) med titlen "EU's førtiltrædelsesbistand til Serbien" undersøger, om Kommissionen forvaltede 
førtiltrædelsesbistanden til Serbien i perioden 2007-2013 effektivt, og nærmere bestemt bistanden til centrale områder inden 
for regeringsførelse. 

Revisorerne undersøgte IPA-programmeringsprocessen og 15 IPA-projekter finansieret under de årlige IPA-programmer for 
Serbien for 2007-2009 med særlig fokus på projektresultaterne. De gennemgik også en anden stikprøve på 10 IPA-projekter fra 
de årlige programmer for 2010-2012 for at kontrollere, om regeringsførelse og bekæmpelse af korruption var tværgående 
emner for de projekter, hvor god regeringsførelse ikke var en primær målsætning. 

I beretningen fremsættes en række anbefalinger til forbedring af forvaltningen af IPA-projekter og den ikke-finansielle støtte. 

EU's revisorer anbefaler, at Kommissionen for at forbedre programmeringen, udformningen og gennemførelsen af IPA-
projekterne i Serbien:  

o gør prioriteringen af projekter og udvælgelsesprocesserne mere transparente og forbedrer dokumentationen heraf 
o forbedrer processen med indhøstede erfaringer ved at udvikle en specifik database over erfaringer fra tidligere projekter i 

Serbien og andre relevante modtagerlande  
o systematisk dokumenterer de behovsvurderinger, der ligger til grund for projekternes og kontrakternes forventede 

resultater 
o styrker konditionalitetsprincippet, navnlig bør støttemodtagerens evne til at gøre, hvad der skal til for at gennemføre et 

projekt af høj kvalitet, kontrolleres i forvejen og på grundlag af specifikke og målelige begreber 
o opretter et system for udarbejdelse af korte statusrapporter med regelmæssige mellemrum for at sikre et passende 

revisionsspor for hele projektet 
o indfører et system til at kontrollere, om projekternes output (bl.a. undersøgelser, analyser, procedurer, protokoller og 

uddannelsesmaterialer) er nyttige på mellemlang og lang sigt. 

I relation til den ikke-finansielle bistand anbefaler EU's revisorer, at Kommissionen: 

o bistår de serbiske myndigheder med at rationalisere deres nationale strategier yderligere og med at færdiggøre en 
fuldgyldig køreplan for forvaltning af offentlige finanser 

o forbedrer mekanismerne for høring af civilsamfundsorganisationer 
o systematisk vurderer behovet for specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af korruption eller andre foranstaltninger med 

henblik på god regeringsførelse i forbindelse med projektudformningen  
o træffer foranstaltninger til at integrere Kommissionens revisionsarbejde i forbindelse med de nationale IPA-strukturer i den 

landsdækkende vurdering af forvaltningen af de offentlige finanser. 

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner 
vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål. 

 


