DA
Pressemeddelelse

Luxembourg, den 16. februar 2016

Grækenland: Teknisk bistand bør have fokus på
"bæredygtige reformer", siger EU-revisorerne
Ifølge Den Europæiske Revisionsret bør teknisk bistand til kriseramte lande som Grækenland
have fokus på bæredygtige reformer og på at styrke de nationale forvaltninger for at sikre
forretningskontinuitet. I en ny beretning om taskforcen for Grækenland, der blev oprettet af
Europa-Kommissionen i 2011, anbefaler revisorerne, at sådanne organer fremover baseres på
en strategi med veldefinerede målsætninger, og at bistanden prioriteres og målrettes.
Taskforcen havde fokus på reform af den offentlige forvaltning i Grækenland, forbedring af
skattesystemet og tilbagevenden til vækst gennem styrkelse af landets erhvervsklima. Revisorerne
undersøgte, om taskforcen havde opfyldt sit mandat, og om bistanden havde bidraget effektivt til
reformerne. De indhentede bevis fra Kommissionen, leverandører, græske ministerier og andre
interessenter.
"Taskforcen viste sit værd som mekanisme til levering af kompleks teknisk bistand, men der var
svagheder i udformningen af nogle projekter og kun blandede resultater med hensyn til indvirkningen
på reformfremskridtene," siger Baudilio Tomé Muguruza, det medlem af Den Europæiske
Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen.
Den tekniske bistand blev leveret til de græske myndigheder i overensstemmelse med mandatet, men
den fremmede ikke altid reformerne tilstrækkeligt, siger revisorerne, som tilføjer, at denne vurdering
skal ses i lyset af den ustabile politiske situation i Grækenland. Behovet for en hurtig reaktion betød,
at taskforcen blev oprettet meget hurtigt, uden en fyldestgørende analyse af andre muligheder og
uden et øremærket budget. Taskforcen havde ikke et enkelt samlet strategidokument for levering af
teknisk bistand eller for, hvordan den skulle prioritere mellem forskellige områder.
Den tekniske bistand, der blev leveret, var relevant og stort set i overensstemmelse med
programmets krav, og taskforcen udviklede et fleksibelt og diversificeret leveringssystem. Der var
imidlertid svagheder på projektniveau: Procedurerne for udvælgelse af leverandører af teknisk
bistand var ikke altid baseret på en grundig analyse af de tilgængelige alternativer, og nogle
langfristede kontrakter præciserede ikke klart, hvad leverandørerne forventedes at levere.
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Systemet til overvågning af gennemførelsen var effektivt, men bredden af kontrollen vedrørende de
eksterne leverandører var meget varierende, siger revisorerne. Endvidere var der ingen systematisk
overvågning af de græske myndigheders opfølgning på anbefalingerne eller de mere vidtrækkende
konsekvenser af bistanden.
Bistandens effekt på reformfremskridtene var blandet, eftersom gennemførelsen af reformerne lå
uden for taskforcens kontrol og var underlagt en række eksterne faktorer. Der blev opnået gode
fremskridt på området strukturudgifter, men bistanden var kun delvis effektiv med hensyn til
reformen af den offentlige forvaltning og skattereformen.

Anbefalinger
Revisorerne anbefaler, at enhver enhed for levering af teknisk bistand baseres på en strategi med
veldefinerede målsætninger, at teknisk bistand prioriteres og opererer i overensstemmelse med den
gældende lovgivning, og at teknisk bistand har fokus på at styrke de nationale forvaltningers kapacitet
med henblik på at sikre forretningskontinuitet og bæredygtige reformer.
De anbefaler også, at Kommissionen:
•
etablerer en pulje af eksterne eksperter, der kan udsendes på ad hoc-basis til projekter
vedrørende teknisk bistand i medlemsstaterne
•
strømliner antallet af partnere inden for teknisk bistand for at sikre sammenhæng og
reducere behovet for politikkoordinering
•
udvælger leverandører på grundlag af en sammenlignende analyse og klart fastlægger
omfanget af den tekniske bistand, der skal leveres
•
sikrer, at gennemførelsen af teknisk bistand overvåges og evalueres systematisk, og at de
indhøstede erfaringer udnyttes i processen.
Bemærkninger til redaktører
I foråret 2010 stod Grækenland over for en alvorlig finansiel krise og anmodede det internationale
samfund om finansiel bistand. Reaktionen fra medlemsstaterne i euroområdet og IMF var at
iværksætte et økonomisk tilpasningsprogram. I sommeren 2011 lancerede Europa-Kommissionen et
program for teknisk bistand, som skulle koordineres af et organ kaldet taskforcen for Grækenland, og
som havde til formål at bidrage til gennemførelsen af de reformer, Kommissionen og de græske
myndigheder var blevet enige om. Taskforcen havde fokus på at støtte gennemførelsen af de
reformer, der var fastsat i de økonomiske tilpasningsprogrammer, og fremskynde absorptionen af EUmidler. Bistanden blev ydet af taskforcepersonale og eksperter fra den offentlige sektor i andre
medlemsstater, fra internationale organisationer og fra den private sektor. Bistanden tog forskellige
former: Fra løbende støtte til de græske myndigheder ydet af faste eksperter til undersøgelser,
rapporter og særlige workshopper.
Særberetning nr. 19/2015 "En mere resultatorienteret tilgang er nødvendig for at forbedre leveringen
af teknisk bistand til Grækenland" foreligger på 23 EU-sprog.
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