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Grekland: tekniskt bistånd bör inriktas på ”hållbara 
reformer”, säger EU:s revisorer 
Tekniskt bistånd för att hjälpa länder i kris som Grekland bör inriktas på hållbara reformer och 
på att underlätta driftskontinuitet genom att stärka nationella förvaltningar, enligt Europeiska 
revisionsrätten. I en ny rapport om den arbetsgrupp för Grekland som Europeiska 
kommissionen inrättade 2011 rekommenderar revisorerna att sådana enheter i framtiden bör 
baseras på en strategi med väl definierade mål och att biståndet bör vara prioriterat och riktat.  

Arbetsgruppen inriktades på att reformera den offentliga förvaltningen i Grekland, förbättra 
skattesystemet och åstadkomma förnyad tillväxt genom ett bättre företagsklimat. Revisorerna 
undersökte om den hade uppfyllt sitt mandat och om biståndet på ett ändamålsenligt sätt hade 
bidragit till förändringar. Bevis inhämtades från kommissionen, tjänsteleverantörer, grekiska 
ministerier och andra berörda aktörer. 

”Även om arbetsgruppen har visat att den fungerade som mekanism för att tillhandahålla komplext 
tekniskt bistånd var några projekt bristfälligt utformade, och den uppnådde bara blandade resultat 
när det gällde att påverka reformernas framsteg”, sade Baudilio Tomé Muguruza, den ledamot av 
revisionsrätten som ansvarar för rapporten. 

Det tekniska biståndet gavs till de grekiska myndigheterna i enlighet med mandatet, men det bidrog 
inte alltid tillräckligt till att föra reformerna framåt, säger revisorerna, samtidigt som de noterar att 
bedömningen måste ses mot bakgrund av den instabila politiska situationen i Grekland. Eftersom det 
var så bråttom inrättades arbetsgruppen mycket snabbt, utan att andra alternativ analyserades fullt 
ut och utan egen budget. Den hade inte ett samlat, heltäckande strategidokument för hur det 
tekniska biståndet skulle tillhandahållas eller för att välja mellan prioriteringar. 

Tillhandahållandet av bistånd var relevant och på det hela taget i linje med programkraven, och 
arbetsgruppen utarbetade ett flexibelt och varierat system för tillhandahållande. Det fanns dock 
brister på projektnivå: förfaranden för att välja ut tjänsteleverantörer utgick inte alltid från en 
grundlig analys av tillgängliga alternativ, och några långsiktiga biståndskontrakt angav inte tydligt vad 
de förväntades leverera.   

Systemet för att övervaka framstegen var ändamålsenligt, men kontrollerna av externa leverantörer 
varierade mycket i omfattning, säger revisorerna. Vidare övervakades inte systematiskt hur de 
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grekiska myndigheterna följde upp rekommendationer eller vilka bredare effekter det tekniska 
biståndet fick.  

Effekterna på reformernas framsteg var blandade eftersom genomförandet låg utanför 
arbetsgruppens kontroll och påverkades av externa faktorer. Framstegen var goda när det gällde 
strukturutgifter, men endast delvis ändamålsenliga när det gällde reformer av den offentliga 
förvaltningen och skattereformer.  

 

Rekommendationer 

Revisorerna rekommenderar att alla enheter för tillhandahållande av tekniskt bistånd bör baseras på 
en strategi med väl definierade mål, att tekniskt bistånd bör prioriteras och tillhandahållas i 
överensstämmelse med gällande lagstiftning och vara inriktat på att förbättra kapaciteten hos 
nationella förvaltningar och leda till driftskontinuitet och hållbara reformer.   

De rekommenderar också att kommissionen  

• inrättar en pool med externa experter som vid behov kan användas för tekniska 
biståndsprojekt i medlemsstaterna, 

• rationaliserar antalet tekniska biståndspartner för att säkerställa enhetlighet och förenkla 
samordningen av politiken,  

• väljer tjänsteleverantörer utifrån en jämförande analys och klart anger omfattningen av det 
tekniska bistånd som ska tillhandahållas,  

• ser till att genomförandet av tekniskt bistånd systematiskt övervakas och utvärderas och att 
gjorda erfarenheter återförs i processen.  

 

Meddelande till redaktörerna 

Våren 2010 stod Grekland inför en allvarlig ekonomisk kris och begärde ekonomiskt bistånd från det 
internationella samfundet. Medlemsstaterna i euroområdet och IMF svarade med att införa ett 
ekonomiskt anpassningsprogram. Sommaren 2011 inledde kommissionen ett program för tekniskt 
bistånd som skulle samordnas av ett organ kallat arbetsgruppen för Grekland och underlätta 
genomförandet av de reformer som kommissionen och de grekiska myndigheterna hade kommit 
överens om. Arbetsgruppen skulle stödja genomförandet av de reformer som krävdes i de 
ekonomiska anpassningsprogrammen och påskynda utnyttjandet av EU-medel. Biståndet 
tillhandahölls av personal från arbetsgruppen och experter från den offentliga förvaltningen i andra 
medlemsstater, internationella organisationer och den privata sektorn. Det lämnades på många olika 
sätt: från kontinuerligt bistånd till de grekiska myndigheterna från experter på plats, till studier, 
rapporter och särskilda workshoppar. 

 

Särskild rapport nr 19/2015 Tillhandahållandet av tekniskt bistånd till Grekland måste bli mer 
resultatinriktat finns tillgänglig på 23 officiella EU-språk. 

 


