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EU: utvecklingsbistånd måste fokusera på resultat, säger
EU:s revisorer
Europeiska kommissionens förslag att slå samman flera program för yttre åtgärder i ett nytt, brett instrument för
utvecklingsbistånd förväntas förenkla den rättsliga ramen, minska byråkratin och möjliggöra flexiblare svar på
oförutsedda utmaningar och kriser, enligt ett nytt yttrande från Europeiska revisionsrätten. Detta får dock inte ske
på bekostnad av ansvarsskyldigheten, och hela instrumentet bör vara inriktat på resultat, säger revisorerna.
Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete kommer att börja tillämpas
2021, med en föreslagen finansiering på 89,2 miljarder euro under EU:s nästa sjuåriga budgetram. Genom
instrumentet slås ett dussintal befintliga program och instrument för yttre åtgärder samman inom budgeten. Framför
allt kommer det att införliva EU:s största instrument för yttre åtgärder, Europeiska utvecklingsfonden (EUF), som för
närvarande förvaltas utanför EU-budgeten och ger utvecklingsbistånd till länder i Afrika, Västindien och
Stillahavsområdet och utomeuropeiska länder och territorier motsvarande 30,5 miljarder euro under perioden 2014–
2020. Instrumentet kommer att innehålla olika former av finansiering, såsom bidrag, budgetstöd, förvaltningsfonder,
budgetgarantier, blandfinansiering och skuldlättnad.
”Kommissionens ambitiösa förslag till ett nytt instrument för yttre åtgärder går i rätt riktning och minskar antalet
luckor och överlappningar”, sade Hannu Takkula, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för
yttrandet. ”Det faktum att Europeiska utvecklingsfonden förs in i EU-budgeten kommer att stärka
Europaparlamentets demokratiska tillsyn av EU:s utvecklingsbistånd, eftersom Europaparlamentet får budget- och
lagstiftningsbefogenheter över fonden.”
På det hela taget uppnås förslagets mål om förenkling och minskad administrativ börda för berörda parter, liksom
större flexibilitet för budgetinstrument. Men hur samstämmiga och enhetliga kommissionens insatser blir kommer att
bero på vilka genomförandeformer som väljs och på kommissionens övervaknings- och förvaltningsarrangemang,
säger revisorerna.
De uppmanar kommissionen och lagstiftarna – Europaparlamentet och rådet – att tillämpa den prestationsbaserade
metoden konsekvent i hela förslaget och se till att den inte begränsas till länderna i grannskapsområdet. Vidare bör
programplaneringsdokument vara resultatbaserade inte bara för geografiska utan också för tematiska program, och
resultat bör alltid övervakas på grundval av nyckelprestationsindikatorer som är mätbara och tydligt kopplade till
Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens yttrande.
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särskilda mål. I förslaget bör det göras en tydlig åtskillnad mellan utvärderingen av de åtgärder som får stöd och av
själva instrumentet.
Förslaget mjukar upp reglerna om budgetens ettårighet, det vill säga principen att anslag måste användas samma år
som åtagandena har ingåtts för, genom att göra det enklare att föra över outnyttjade anslag till ett annat år. De nya
reglerna skapar visserligen mer flexibilitet, men revisorerna varnar för att de går utöver EU:s finansiella regler och
ökar den rättsliga komplexiteten. De föreslår att man bedömer effekten av större budgetflexibilitet i förhållande till
den ansvarsskyldighet som eventuellt går förlorad och det minskade ansvaret för förvaltningen av medel.
De konstaterar att förslaget inför en buffert för nya utmaningar och prioriteringar och lämnar ett antal synpunkter på
det. Till exempel föreslår kommissionen en dubblering av de nuvarande EUF-taken för undantag, under vilka
handlingsplaner och åtgärder kan antas utan genomförandeakter, till 10 miljoner euro för stödåtgärder och
20 miljoner för snabbinsatsåtgärder. Sådana undantag kan försvaga tillsynsarrangemangen, varnar revisorerna.
Enligt revisorerna bör förslaget innehålla en hänvisning till dialogen mellan EU, medlemsstaterna och partnerländer,
och mer uttryckligen inkludera jämställdhet och klimatförändringar bland sina mål. De noterar de åtgärder som har
vidtagits när det gäller deras revisionsrättigheter men säger att kommissionen och lagstiftarna i avtal med
tredjeländer och internationella organisationer bör stärka revisorernas rätt till tillgång till information och dokument
som de behöver för sitt arbete.
Meddelande till redaktörer
Europeiska revisionsrätten bidrar till att förbättra den finansiella styrningen av EU genom att offentliggöra yttranden
över förslag till ny eller ändrad lagstiftning med finansiella effekter. Yttrandena används av de lagstiftande
myndigheterna – Europaparlamentet och rådet – i deras arbete.
Revisionsrättens yttrande nr 10/2018 över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av
instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete finns för närvarande på engelska
på revisionsrättens webbplats eca.europa.eu och inom kort även på övriga språk.
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