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EU's midler til udviklingsbistand skal fokusere på resultater, 
siger revisorerne 

Ifølge en ny udtalelse fra Den Europæiske Revisionsret forventes Europa-Kommissionens forslag om at samle flere 
programmer vedrørende foranstaltninger udadtil i et nyt bredt EU-instrument for udviklingsbistand at forenkle den 
lovgivningsmæssige ramme, mindske bureaukratiet og give mulighed for at reagere mere fleksibelt på uforudsete 
udfordringer og kriser. Dette bør imidlertid ikke ske på bekostning af ansvarligheden, og hele instrumentet bør 
fokusere på resultater, siger revisorerne. 

Instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI) vil være klart i 2021 med en 
foreslået finansiering på 89,2 milliarder euro i løbet af EU's næste syvårige finansieringsperiode. Instrumentet vil 
samle 12 eksisterende instrumenter og programmer vedrørende foranstaltninger udadtil i EU-budgettet. Det vil 
navnlig integrere EU's største instrument vedrørende foranstaltninger udadtil, Den Europæiske Udviklingsfond (EUF), 
som på nuværende tidspunkt forvaltes uden for EU's budget og yder udviklingsbistand til lande i Afrika, Vestindien og 
Stillehavet og oversøiske lande og territorier til et beløb for 30,5 milliarder euro for perioden 2014-2020. NDICI vil 
omfatte forskellige former for finansiering, f.eks. tilskud, budgetstøtte, trustfonde, budgetgarantier, blandet 
finansiering og gældslettelse. 

"Kommissionens ambitiøse forslag til det nye instrument vedrørende foranstaltninger udadtil går i den rigtige retning 
og reducerer mangler og overlapninger," siger Hannu Takkula, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for 
udtalelsen. "Integreringen af Den Europæiske Udviklingsfond i EU-budgettet vil forbedre Europa-Parlamentets 
demokratiske tilsyn med EU's udviklingsbistand, da det får budget- og lovgivningsmæssige beføjelser over fonden." 

Samlet set når forslaget sine mål om forenkling og mindskelse af den administrative byrde for interessenter samt øget 
fleksibilitet for budgetinstrumenter. Sammenhængen og konsekvensen i Kommissionens interventioner vil imidlertid 
afhænge af de valgte gennemførelsesordninger og Kommissionens forvaltning og tilsyn, siger revisorerne.  

De opfordrer Kommissionen og lovgiverne - Europa-Parlamentet og Rådet - til konsekvent at anvende den 
resultatbaserede tilgang i hele forslaget for at sikre, at det ikke er begrænset til lande i naboskabsområdet. Endvidere 
bør programmeringsdokumenterne være resultatbaserede, både for så vidt angår geografiske programmer og 
tematiske programmer, og resultater bør altid overvåges på grundlag af nøgleresultatindikatorer, som er målbare og 
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klart forbundet med specifikke mål. Forslaget bør skelne klart mellem evalueringen af de støttede aktioner og af selve 
instrumentet. 

Forslaget lemper reglerne om budgettets etårighed, dvs. princippet om, at midler skal anvendes i det år, som 
forpligtelserne er indgået for, ved at gøre det lettere at fremføre ubrugte midler til et andet år. Selv om de nye 
bestemmelser giver mere fleksibilitet, advarer revisorerne om, at dette går videre end EU's finansielle regler og 
indebærer yderligere juridisk kompleksitet. De foreslår, at effekten af større budgetfleksibilitet vurderes i forhold til 
det potentielle tab af ansvarlighed og et reduceret ansvar for forvaltningen af midler.  

De bemærker, at forslaget indfører en stødpude for nye udfordringer og prioriteter, og fremsætter en række 
specifikke bemærkninger. Kommissionen foreslår f.eks. en fordobling af de nuværende EUF-lofter for undtagelser, 
under hvilke handlingsplaner og foranstaltninger kan vedtages uden gennemførelsesretsakter, dvs. til 
10 millioner euro for støtteforanstaltninger og til 20 millioner euro for foranstaltninger vedrørende hurtig reaktion. 
Disse undtagelser kan svække tilsynsordningerne, advarer revisorerne.  

Ifølge revisorerne bør forslaget indeholde en henvisning til dialogen mellem EU, medlemsstaterne og partnerlande og 
mere udtrykkeligt medtage ligestilling mellem kønnene og klimaændringer i sine mål. De anerkender de 
foranstaltninger, der er truffet med hensyn til deres revisionsrettigheder, men siger, at Kommissionen og lovgiverne 
bør styrke revisorernes ret til adgang til alle oplysninger og dokumenter, som er nødvendige for deres arbejde, i 
aftalerne med tredjelande og internationale organisationer 

Bemærkninger til redaktører 

Den Europæiske Revisionsret bidrager til at forbedre EU's økonomiske forvaltning ved at offentliggøre udtalelser om 
forslag til ny eller ændret lovgivning med finansiel indvirkning. Lovgivningsmyndighederne - Europa-Parlamentet og 
Rådet - bruger udtalelserne i deres arbejde. 

Revisionsrettens udtalelse nr. 10/2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af 
instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde foreligger nu på engelsk på 
Revisionsrettens websted eca.europa.eu. De øvrige sprogudgaver vil foreligge senere. 
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