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Insynen i EU-utgifter som förvaltas av icke-statliga 
organisationer måste öka, säger revisorerna 
Det sätt som EU-medel kanaliseras på via icke-statliga organisationer till humanitärt bistånd och 
utvecklingsbistånd, miljöskydd, kultur och andra ändamål måste bli mer transparent, enligt en ny 
rapport från Europeiska revisionsrätten. Det nuvarande systemet för att klassificera icke-statliga 
organisationer är inte tillförlitligt, varnar revisorerna, och Europeiska kommissionen har inte 
tillräckligt detaljerad information om hur pengarna används. Det råder liknande oklarhet när EU-
pengar betalas indirekt till icke-statliga organisationer genom FN-organ.  

På många politikområden, såsom humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd, miljön samt forskning 
och innovation, hjälper icke-statliga organisationer kommissionen med utformningen, genomförandet 
och övervakningen av EU-program. Kommissionen planerade att cirka 11,3 miljarder euro skulle 
användas av icke-statliga organisationer mellan 2014 och 2017.  

Revisorerna undersökte kommissionens identifiering av icke-statliga organisationer, de icke-statliga 
organisationernas användning av EU-medel och om kommissionen offentliggjorde denna information 
på ett transparent sätt. De inriktade sig särskilt på yttre åtgärder. 

Revisorernas slutsats var att kommissionen inte är tillräckligt transparent i fråga om EU-medel som 
används av icke-statliga organisationer. Tilldelningen av status som icke-statlig organisation i 
kommissionens redovisningssystem, som bygger på en egen försäkran, och de begränsade 
kontrollerna gör att klassificeringen av en enhet som icke-statlig organisation är otillförlitlig, säger de. 
Valet av projekt som leds av icke-statliga organisationer är i allmänhet transparent, men 
kommissionens avdelningar förvaltar inte bidrag som tilldelas av tredje part på samma sätt, och de 
förfaranden för att välja ut icke-statliga organisationer som de granskade FN-organ tillämpade var inte 
alltid transparenta. 

De uppgifter som samlas in om EU-medel som används av icke-statliga organisationer är inte enhetlig, 
säger revisorerna, och kommissionen har inte heltäckande information, i synnerhet inte om nätverk 
av internationella icke-statliga organisationer och projekt med indirekt förvaltning. Vid indirekt 
förvaltning hindrar dessutom bristen på tillgänglig information kontrollen av kostnader. 

http://www.eca.europa.eu/


SV 

 
 
 

 

2 

”EU är världens största biståndsgivare och icke-statliga organisationer spelar ofta en viktig roll när det 
gäller att tillhandahålla biståndet. Men EU:s skattebetalare måste veta att deras pengar betalas ut till 
ordentligt definierade organisationer och att kommissionen måste redovisa alla belopp,”sade 
Annemie Turtelboom, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten.  

Information om EU-medel som förvaltas av icke-statliga organisationer offentliggörs i flera system 
men detaljnivån är begränsad, säger revisorerna, även om kommissionen i allmänhet rapporterar 
uppgifter om humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd i enlighet med internationella 
öppenhetsnormer. I fem av de sex granskade projekten offentliggjorde FN-organ inte alls eller endast 
delvis de kontrakt som hade tilldelats icke-statliga organisationer, och kommissionen kontrollerade 
inte om FN-organen hade uppfyllt detta krav. 

Revisorerna rekommenderar att Europeiska kommissionen 

• förbättrar tillförlitligheten hos informationen om icke-statliga organisationer i sitt 
redovisningssystem, 

• kontrollerar tillämpningen av reglerna och förfarandena för EU-bidrag som tilldelas icke-statliga 
organisationer av tredje part, 

• förbättrar den information som samlas in om medel som används av icke-statliga organisationer,  

• tillämpar ett enhetligt tillvägagångssätt när det gäller offentliggörande av uppgifter om medel till 
icke-statliga organisationer,  

• kontrollerar att FN-organ offentliggör fullständiga och korrekta uppgifter om EU-medel som 
tilldelas icke-statliga organisationer. 

Meddelande till redaktörer 

Även om användningen av termen ”icke-statlig organisation” är utbredd har den ingen allmänt 
accepterad definition på internationell nivå. Inom EU bestäms statusen som icke-statlig organisation i 
några medlemsstater av organisationens juridiska form, medan den i andra bestäms av den typ av 
verksamhet som utförs. 

I ett meddelande från 1997 identifierade Europeiska kommissionen fem kännetecken på icke-statliga 
organisationer. De 1) är frivilligorganisationer och existerar i en formell eller institutionell form, 2) 
drivs utan vinstsyfte, 3) är oberoende gentemot statliga och andra offentliga myndigheter, 4) förvaltas 
inte för personlig vinning och 5) verksamheten måste åtminstone delvis vara ägnad att företräda 
allmänhetens intresse. 

Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet samt för andra 
intressenter, såsom nationella parlament, berörda parter inom näringslivet och företrädare för det 
civila samhället. De allra flesta av rekommendationerna i våra rapporter genomförs. Det visar att vårt 
arbete gagnar EU:s medborgare. 

Särskild rapport nr 35/2018 Insyn i EU-medel som förvaltas av icke-statliga organisationer: mer måste 
göras finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk. 
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