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Resumé 
I Budgetstøtte er en form for EU-bistand, som indebærer, at der overføres penge til et 
partnerlands statskasse, under forudsætning af at det pågældende land overholder de 
aftalte betingelser for udbetaling. Med årlige udbetalinger på 1,69 milliarder euro i 
gennemsnit er EU den største yder af budgetstøtte. Budgetstøttebetalinger afholdes i 
form af enten faste eller variable trancher. Cirka 44 % af EU's budgetstøttebetalinger 
vedrører variable trancher. I nogle af EU's naboskabslande udgør denne andel helt op 
til 90 %. De udbetalte beløb fra variable trancher afhænger af partnerlandenes 
performance, som måles ved hjælp af foruddefinerede resultatindikatorer. 

II Vi undersøgte, om Kommissionen anvendte relevante og pålidelige resultatdata til 
at udbetale variable trancher af budgetstøtte. Vi konkluderer, at en tredjedel af de 
undersøgte resultatindikatorer var mindre relevante på grund af den måde, hvorpå de 
var udformet, og at de giver ikke mulighed for at måle resultater objektivt, hvilket 
underminerer deres relevans. Desuden var Kommissionens vurdering af, om 
indikatorerne for variable trancher var opfyldt, ikke altid pålidelig, hvilket førte til visse 
utilstrækkeligt begrundede udbetalinger. 

III Resultatindikatorerne for variable trancher var tilpasset partnerlandenes 
sektorspecifikke udviklingsstrategier, men de fleste af dem fokuserede på kortsigtede 
tiltag og ikke på resultater på lang sigt, herunder fremskridt over tid hen imod målene 
for bæredygtig udvikling. Desuden var mere end en tredjedel af indikatorerne vagt 
defineret, eller der var ukorrekte eller slet ingen basislinjer for dem. Det gav anledning 
til forskellige fortolkninger med hensyn til, om målene var nået, hvilket gjorde analysen 
af betalingsanmodningerne mere kompleks og mindre objektiv. 

IV De fleste af de undersøgte variable trancher bidrog med den tiltænkte virkning 
med hensyn til at tilskynde partnerlandene til at gøre fremskridt med deres 
reformdagsordener ved at have tilstrækkeligt ambitiøse mål. De få undtagelser, vi 
konstaterede, vedrørte indikatorer med mål, der var nemme at nå, eller som var nået 
via arbejde udført af andre donorer eller eksterne eksperter betalt af EU. Antallet af 
anvendte indikatorer for hver variabel tranche var for højt i 6 af 24 kontrakter, hvilket 
komplicerede udbetalingsprocessen yderligere. 

V Anmodningerne om udbetaling af variable trancher omfatter en analyse af 
opfyldelsen af de aftalte betingelser og resultatindikatorer. Disse anmodninger 
udarbejdes af partnerlandene, og derfor afhænger pålideligheden af de underliggende 
resultatdata af disse landes evne til at levere dem. Vi konstaterede, at Kommissionen 



 5 

 

kun i 5 af de 24 udvalgte kontrakter drog eksplicitte konklusioner om, hvorvidt de 
nødvendige resultatdata til beregning af indikatorerne for variable trancher var 
pålidelige. Ved analyse af betalingsanmodningerne anvendte EU-delegationerne 
forskellige procedurer til at verificere pålideligheden af disse data. Nogle af disse 
procedurer sikrer ikke, at udbetalingerne af variable trancher er baseret på pålidelige 
data, og derfor ikke at de er fuldt berettiget. 

VI Baseret på vores genudførelse af Kommissionens vurderinger vedrørende 
indikatoropfyldelsen og genberegningen af udbetalte variable trancher til en samlet 
værdi af 234 millioner euro konstaterede vi uoverensstemmelser vedrørende 
16,7 millioner euro. Af dette beløb var 13,3 millioner euro utilstrækkeligt begrundet 
eller ikke i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser. Der var udbetalt et 
beløb på 3,4 millioner euro uden faktiske fremskridt. Desuden var der udbetalt 
26,3 millioner euro i forbindelse med tre variable trancher til Moldova uden 
tilstrækkelig dokumentation for grundene til støtte for disse betalinger. 

VII Vi fremsætter seks anbefalinger til Kommissionen med henblik på: 

o at øge anvendelsen af udfaldsindikatorer i variable trancher 

o at forbedre formuleringen af resultatindikatorer 

o at sikre de variable tranchers tilskyndelsesvirkning 

o at forenkle udbetalingsprocessen for de variable trancher 

o at forbedre vurderingerne af landenes evne til at levere de resultatdata, der 
anvendes for variable trancher 

o at forbedre verificeringen af de resultatdata, der anvendes til at udbetale variable 
trancher.  
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Indledning 

Hvad er budgetstøtte? 

01 Budgetstøtte er en form for EU-bistand, som indebærer, at der overføres penge 
til et partnerlands statskasse, under forudsætning af at det pågældende land 
overholder de aftalte betingelser for udbetaling. Den derved modtagne finansiering 
indgår i partnerlandets budget og kan anvendes, som partnerlandet ønsker det. 
Kommissionen beskriver budgetstøtte som et middel til at yde effektiv bistand og opnå 
holdbare resultater til støtte for reformindsatsen i EU's partnerlande og målene for 
bæredygtig udvikling. 

02 Ud over overførslen af finansielle ressourcer omfatter budgetstøtte også: i) en 
dialog med partnerlandet om reformer eller udviklingsresultater, som budgetstøtten 
kan bidrage til, ii) en vurdering af opnåede resultater og iii) støtte til 
kapacitetsopbygning. Budgetstøtte som begreb er et skift væk fra det traditionelle 
fokus på aktiviteter (f.eks. projekter) mod resultatorienteret bistand. 

03 EU er (både via EU-budgettet og de europæiske udviklingsfonde) den største 
bistandsyder af budgetstøtte på globalt plan. I perioden 2014-2017 afsatte EU ca. 11 % 
(jf. bilag I) af sit budget for bilateral udviklingsbistand til budgetstøtte svarende til et 
årligt gennemsnit på ca. 2,13 milliarder euro. I 2017 ydede EU budgetstøtte til 90 lande 
og territorier, som modtog i alt 1,8 milliarder euro. For alle nuværende 
budgetstøttekontrakters vedkommende udgør det samlede forpligtede beløb 
12,7 milliarder euro. Figur 1 viser en oversigt over disse beløb pr. region for både EU's 
almindelige budget og de europæiske udviklingsfonde. 
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Figur 1 - Nuværende budgetstøtteforpligtelser og -udbetalinger ved 
udgangen af 2017 efter region 

(i millioner euro) 

 
Kilde: Revisionsretten på grundlag af Kommissionens "Budget Support - Trends & Results 2018". 

04 EU's budgetstøtte kræver, at modtagerlandet har indført relevante og realistiske 
politikker, og at de gennemføres effektivt. Ifølge finansforordningen kan et land anses 
for at være berettiget til budgetstøtte, når1: 

o partnerlandets forvaltning af de offentlige finanser er tilstrækkelig gennemsigtig, 
pålidelig og effektiv 

o partnerlandet har indført tilstrækkeligt troværdige og relevante sektorpolitikker 
eller nationale politikker 

o partnerlandet har indført stabilitetsorienterede makroøkonomiske politikker 

o partnerlandet har indført en tilstrækkelig og rettidig adgang til fyldestgørende og 
velfunderede budgetoplysninger. 

                                                      
1 Artikel 236, stk. 1, i finansforordningen vedrørende Unionens almindelige budget, juli 2018. 
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05 Kommissionen anvender tre typer af budgetstøttekontrakter. 

1) Kontrakter om målene for bæredygtig udvikling, som støtter nationale politikker 
og strategier i at gøre fremskridt hen imod målene for bæredygtig udvikling. 

2) Performanceorienterede kontrakter om sektorreform, som støtter specifikke 
sektorreformer. 

3) Kontrakter om statsopbygning og modstandsdygtighed, som stilles til rådighed for 
lande i skrøbelige situationer for at sikre vitale statsfunktioner eller støtte 
processer hen imod demokratisk forvaltning. 

06 Langt størstedelen af Kommissionens budgetstøtteprogrammer er baseret på 
performanceorienterede kontrakter om sektorreform (74 % af alle nuværende 
budgetstøtteforpligtelser i 2017). Med hensyn til finansiering er de fire største 
sektorer, der modtager støtte fra performanceorienterede kontrakter om 
sektorreform: uddannelse, landbrug og udvikling af landdistrikter, sundhed og energi. 

Variable trancher som et incitament til at opnå resultater 

07 Forud for hver udbetaling analyserer Kommissionen opfyldelsen af de almindelige 
betingelser, som er vedføjet budgetstøttekontrakten. Disse betingelser vedrører i de 
fleste tilfælde berettigelseskriterierne for at modtage budgetstøtte (jf. punkt 04). 
Budgetstøtte udbetales i form af enten faste eller variable trancher. Faste trancher 
udbetales enten fuldt ud (når alle betingelser er opfyldt) eller slet ikke (hvis en eller 
flere betingelser ikke er opfyldt). Variable trancher anvendes til at tilskynde 
partnerlande til at forbedre politikopfyldelsen og udbetales på grundlag af opnåede 
resultater med hensyn til udpegede resultatindikatorer og mål, hvis alle de almindelige 
betingelser er opfyldt. De udbetales enten fuldt ud eller delvist. De anvendte 
resultatindikatorer for variable trancher kan udvælges fra de overvågningssystemer, 
som partnerlandet anvender i forvejen, eller via en fælles ramme for 
performancevurdering, som aftalt med partnerlandet og andre donorer. 

08 Der kan anvendes forskellige typer af resultatindikatorer for offentlige politikker 
(jf. tekstboks 1). Kommissionen anbefaler generelt at anvende udfaldsindikatorer, men 
andre typer af indikatorer kan også være relevante alt efter partnerlandets eller 
sektorens specifikke situation. 
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Tekstboks 1 

Typer af resultatindikatorer med eksempler 

 Definition* Eksempler på indikatorer fra de 
reviderede kontrakter** 

Input 

De finansielle, menneskelige og 
materielle ressourcer, som 
stilles til rådighed til 
gennemførelsen af 
programmet 

o Budget tildelt projekter rettet 
specifikt mod kvinder 

Proces 
Trufne politik- og 
lovgivningsmæssige tiltag 

o Vedtagelse af bestemmelser, der 
overholder EU's lovgivning om 
grænsekontrol af fødevarer 

Output 

Direkte og konkrete 
følgevirkninger af de anvendte 
ressourcer og trufne 
foranstaltninger 

o Renoverede offentlige bygninger 
o Nye erhvervsmekanismer på lokalt 

plan 
o Udvikling af et informationssystem 

for underviseradministration 

Udfald 

Resultater på 
støttemodtagerplan 

o Kvalitetsundervisning af syriske 
skoleelever i lokale værtssamfund 
og lejre 

o Højere procentdel af lokalsamfund 
med regelmæssig offentlig 
transport 

o Sundhedssikring til mennesker tæt 
på fattigdomsgrænsen 

Effekt 

Følgevirkningerne af udfaldene 
med hensyn til effekten på det 
bredere formål 

o Mindsket børnedødelighed 
o Reducering af kokadyrkede arealer 
o Bedre udgiftsstyring og 

-indberetning 
Kilde: * Kommissionens retningslinjer for budgetstøtte for 2017 og ** Revisionsretten. 

09 Hver resultatindikator har en tilknyttet økonomisk værdi. En måde, hvorpå 
Kommissionen beregner de beløb, som udbetales i den variable tranche, er ved at 
tilføje det beløb, der er tilknyttet hver resultatindikator, som det relevante land har 
nået. Det betyder, at jo flere indikatorer et partnerland opfylder målene for, jo større 
en del af den variable tranche bliver udbetalt. 
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10 I 2017 vedrørte 44 % af Kommissionens udbetalinger til budgetstøttekontrakter 
variable trancher2. I nogle af EU's naboskabslande udgør denne andel helt op til 90 %. I 
figur 2 vises en oversigt efter land af variable trancher udbetalt til 
performanceorienterede kontrakter om sektorreform i 2017. 

Figur 2 - Performanceorienterede kontrakter om sektorreform, 
udbetalinger af variable trancher i 2017 

 
Kilde: Revisionsretten på grundlag af data fra Kommissionen. 

Udbetalingen af variable trancher 

11 Processen til udbetaling af en variabel tranche begynder med en 
betalingsanmodning fra partnerlandet. Anmodningen omfatter en analyse af, i hvilket 
omfang målene for de relaterede resultatindikatorer er nået. EU-delegationerne 
analyserer anmodningerne og udarbejder et evalueringsnotat. Baseret på dette notat 
og efter godkendelse fra styringsgruppen for budgetstøtte fastsætter Kommissionen 
beløbet for den variable tranche, der skal udbetales (jf. figur 3). 

                                                      
2 Kommissionens "Budget Support - Trends & Results 2018", s. 61. 

0

20

40

60

80

100

120

140

Udbetaling pr. land (i millioner euro)

specifik landerevision
revideret ved besøg på stedet
skrivebordsgennemgang

Omfattet af vores revision



 11 

 

12 Partnerlandets performanceanalyse, der vedlægges en betalingsanmodning, er 
baseret på data fra partnerlandets egne overvågnings- og evalueringssystemer. Derfor 
er disse systemer den primære informationskilde ved udbetalingen af variable 
trancher. 

Figur 3 - Udbetalingsproces 

 
Kilde: Revisionsretten på grundlag af Kommissionens retningslinjer for budgetstøtte. 

  

EU-meddelelse til 
partnerlandets 

myndigheder og 
udbetaling

Ved modtagelse af godkendelsen fra Kommissionens hovedkvarter kan 
delegationschefen give sin godkendelse som anvisningsbemyndiget. Dette bør 
ledsages af et formelt brev til myndighederne om udbetalingen sammen med vigtige 
oplysninger fra vurderingen, som skal drøftes i en dialog.

EU-delegationen analyserer, om betingelserne for udbetaling er opfyldt, og fremsætter 
en begrundet udtalelse ved at udfærdige et udbetalingsnotat med en anbefaling om, 
hvorvidt og hvor meget der skal udbetales.

EU-delegationens analyse 

Finansministeriet 
krediteres tranchebeløbet

Delegationen skal sikre, at modtagerstaten dokumenterer, at beløbet er krediteret 
finansministeriets relevante konto til den behørige valutakurs.

Anmodning fra 
partnerland om frigivelse 

af tranche

Dette kan være i form af et følgebrev vedhæftet den relevante dokumentation. Brevet 
bør indeholde dokumentation for berettigelsen samt en begrundet konklusion herom.

Godkendelse fra Europa-
Kommissionens 
hovedkvarter og 

meddelelse til EU-
delegationen 

Kommissionens personale i Bruxelles udarbejder udbetalingsdossieret til godkendelse 
af den relevante direktør, som inddrager styringsgruppen for budgetstøtte/finansiel 
bistand i afgørelsen om udbetaling. Direktøren formaliserer sin aftale og underretter 
EU-delegationen sammen med vigtige meddelelser, der skal drøftes i en dialog med 
partnerlandet. 
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Revisionens omfang og 
revisionsmetoden 
13 EU's konsensus om udvikling, som blev vedtaget i 2017, anerkender, at 
budgetstøtte spiller en central rolle for at fremme partnerlandenes indsats for at nå 
målene for bæredygtig udvikling. I betragtning af, hvor vigtige variable trancher er ved 
budgetstøtteudbetalinger, og af, at de resultatdata, hvorpå disse udbetalinger er 
baseret, stammer fra modtagerlandene, vil ukorrekte eller upålidelige data betyde, at 
budgetstøtteudbetalinger ikke belønner de faktisk tiltænkte resultater. Det vil være en 
alvorlig svækkelse af hele formålet med budgetstøtte. Denne revision fokuserede 
derfor på at granske antallet og kvaliteten (nemlig relevans og pålidelighed) af de 
resultatindikatorer, der anvendes i variable trancher, samt Kommissionens analyse af 
betalingsanmodninger. 

14 Det overordnede revisionsspørgsmål var: "Har Kommissionen anvendt relevante 
og pålidelige resultatdata til at udbetale variable trancher af budgetstøtte?" For at 
besvare dette spørgsmål har vi opdelt det i følgende underspørgsmål. 

a) Omfattede budgetstøttekontrakterne indikatorer, der gør det muligt at overvåge 
relevante resultater effektivt i de sektorer, der ydes støtte til? 

b) Har Kommissionen foretaget en effektiv verificering af pålideligheden af 
resultatdata i anmodningerne om udbetaling af variable trancher? 

15 Revisionen omfattede en stikprøve på 24 performanceorienterede kontrakter om 
sektorreform (jf. bilag II) for de otte partnerlande med de største udbetalinger af 
variable trancher udbetalt i 20173. Disse lande modtog 43,29 % af de samlede 
udbetalinger af variable trancher for det pågældende år. De variable trancher, som 
blev revideret for de udvalgte kontrakter, omfattede i alt 248 præstationsindikatorer. I 
bilag III beskrives de betalinger, der blev gennemført i 2017, samt de reviderede 
sektorer. 

                                                      
3 Med undtagelse af Marokko, som er emnet i en særberetning fra Revisionsretten, der 

offentliggøres i 2020. 
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16 For de udvalgte kontrakter undersøgte vi Kommissionens vurdering af 
kapaciteten af landenes systemer med hensyn til at levere pålidelige resultatdata. Vi 
kontrollerede desuden udformningen af bestemmelserne i budgetstøttekontrakterne, 
navnlig kvaliteten af de anvendte resultatindikatorer i de variable trancher. Endelig 
undersøgte vi Kommissionens verificering af dataene i anmodningerne om udbetaling 
af variable trancher. Ved undersøgelsen af denne verificering foretog vi en 
dokumentgennemgang af betalingsfilerne, som var udarbejdet af Kommissionen, og 
revurderede målopfyldelsen og beregningen af udbetalingerne af variable trancher. 
Derefter sammenlignede vi vores konklusioner med Kommissionens. 

17 Revisionen omfattede besøg i tre lande: Jordan, Georgien og Bolivia. Ved disse 
besøg, som fandt sted i februar og marts 2019, interviewede vi ansatte i 
Kommissionen, repræsentanter for nationale myndigheder og andre 
bidragydere/interessenter. Ud over de procedurer, som blev udført for de resterende 
udvalgte lande, genudførte vi i disse tre lande Kommissionens verificering af 
anmodningerne om udbetaling af variable trancher og de relaterede udbetalinger og 
sammenlignede vores resultater med resultaterne af Kommissionens analyse. Desuden 
krydstjekkede vi resultatdataene fra partnerlandene med andre beviskilder fra 
eksterne eksperter og andre donorer for at vurdere datapålideligheden. 
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Bemærkninger 

Svækket relevans af indikatorer for variable trancher på grund 
af deres udformning 

18 Vi undersøgte, om: i) resultatindikatorerne er relevante med hensyn til at opfylde 
budgetstøttekontrakternes målsætninger og i overensstemmelse med landenes politik, 
og om ii) de udgør et solidt grundlag for overvågning af reelle resultater. 

Indikatorerne er i overensstemmelse med landenes sektorstrategier, 
men fokuserer primært på kortsigtede tiltag frem for på resultater på 
lang sigt 

19 Budgetstøtte anses af Kommissionen for at være et resultatbaseret middel til at 
yde bistand. Projektbaseret bistand udbetales til støtteberettigede udgifter, hvorimod 
variable trancher af budgetstøtte udbetales, når partnerlandene opfylder de generelle 
betingelser og opnår de tidligere aftalte resultater målt på udvalgte 
resultatindikatorer. Derfor afhænger relevansen af variable trancher af, om disse 
resultatindikatorer måler reelle resultater. 

20 Som vist i tekstboks 1 er der fem typer af indikatorer. Input-, proces- og 
outputindikatorer er mest relevante for den daglige styring af offentlige 
udgiftsprogrammer. Udfalds- og effektindikatorer måler langtidsvirkninger, bl.a. 
fremskridt med reformer og programmer hen imod målene, f.eks. målene for 
bæredygtig udvikling. I figur 4 ses et eksempel på forskellige typer af indikatorer, der 
anvendes for et af budgetstøtteprogrammerne i Bolivia. 
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Figur 4 - Resultatkæde og forskellige typer af resultatindikatorer 

 
Kilde: Resultatkæde fra OECD's Komité for Udviklingsbistand, som anvendes i EU's foranstaltninger 
udadtil. 

21 Retningslinjerne for budgetstøtte gør det muligt at anvende alle ovennævnte 
typer af indikatorer. Ifølge Kommissionen bør der dog fortrinsvis anvendes 
udfaldsindikatorer, fordi de tilskynder til evidensbaseret politikudformning, sikrer 
partnerlande politisk råderum til at vælge deres egne politikker og strategier for at nå 
målene for dem og stimulerer behovet for statistiske oplysninger af høj kvalitet. Jo 
større tillid til partnerregeringens evne til at fremlægge pålidelige data, desto større 
vægt bør der lægges på at anvende udfaldsindikatorer. Vi anser desuden 
effektindikatorer for at velegnede til at måle resultater, især for opfyldelse af målene 
for bæredygtig udvikling. 

22 Vores analyse af 248 indikatorer i de reviderede kontrakter viste, at de er i 
overensstemmelse med partnerlandenes sektorstrategier. Udbetalingerne af variable 
trancher er imidlertid primært baseret på input-, proces- og outputindikatorer, der 
tilsammen udgør 87 % af det samlede antal indikatorer. Blot 33 af indikatorerne (13 %) 
målte udfald og effekt, jf. figur 5. 
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Figur 5 - Type af indikator anvendt for variable trancher i de reviderede 
programmer 

 
Kilde: Revisionsretten. 

23 Vi konstaterede, at der primært blev anvendt udfalds- og effektindikatorer i lande 
med lavindkomstøkonomi og lavere mellemindkomstøkonomi, hvorimod der i lande 
med højere mellemindkomstøkonomi, som f.eks. Jordan og Georgien, der var bedre i 
stand til at fremlægge resultatdata, kun blev anvendt fire udfaldsindikatorer og ingen 
effektindikatorer. Det viser, at valget af indikatorer ikke nødvendigvis hænger sammen 
med landenes udviklingsstatus. 

24 De anvendte inputindikatorer i de reviderede variable trancher vedrørte 
hovedsagelig vareindkøb (18 tilfælde) og forøgelser af budgettildelinger (9 tilfælde). 
Forøgelse af budgetter eller indkøb af udstyr kan potentielt udløse ændringer på 
bestemte interesseområder, men det betyder ikke automatisk, at der gøres reelle 
fremskridt. 



 17 

 

25 Procesindikatorerne kan spille en nyttig rolle, især hvis politikken har som mål at 
skabe ændringer af regelsættet. Som angivet i retningslinjerne bør de imidlertid ikke 
kun fokusere på processer, men også måle kvalitative aspekter, f.eks. hvad en enhed, 
der skal etableres, forventes at skulle omfatte osv.4 Det var dog ikke altid tilfældet. I 
tekstboks 2 vises nogle eksempler på indikatorer, som ikke fastsatte mindstekrav til 
kvaliteten af indholdet eller strukturen af de oplysninger, der skal indgives. Det gør det 
vanskeligt at sikre, at variable trancher belønner processer af god kvalitet. 

Tekstboks 2 

Eksempler på procesindikatorer uden kvalitative specifikationer 

I kontrakten vedrørende handlingsplanen for Moldovas visumliberalisering 
(kontrakt 15) vedrører en af indikatorerne et regelsæt, der er godkendt for den 
obligatoriske registrering af indberettede overtrædelser, uden at referere til 
kvaliteten/indholdet af dette regelsæt. 

I energikontrakten vedrørende Jordan (kontrakt 4) henviser målet for en af 
indikatorerne til en politisk flerpartsdialogstruktur under ledelse af ministeriet for 
energi og mineralressourcer, der er operationel og mødes regelmæssigt, men 
uden yderligere præcisering af, hvor ofte møderne skal afholdes. 

En tredjedel af indikatorerne giver ikke mulighed for objektiv måling af 
resultater 

26 De indikatorer, der anvendes til at måle fremskridt i forbindelse med 
gennemførelsen af en offentlig politik, skal være specifikke, have kvantificerede og 
målbare mål og, når det er relevant, en pålidelig basislinje. Ellers er det ikke muligt at 
måle de opnåede resultater objektivt. Indikatorer, basislinjer og mål skal aftales ved 
formuleringen af budgetstøttekontrakter og specificeres i finansieringsaftalen. Selv om 
det er anført i retningslinjerne, at ændringer af indikatorerne bør undgås, kan det være 
nødvendigt at ændre målene under aftalens gennemførelse for at afspejle nye 
omstændigheder eller for at korrigere fejl i definitionen af basislinjer eller beregningen 
af indikatorer. 

27 Vores analyse viser, at 72 indikatorer (dvs. 29 % af vores stikprøve) ikke var 
tilstrækkeligt specifikke. Uspecifikke indikatorer er særligt problematiske under 
processen med at analysere betalingsanmodninger, da der er en risiko for 

                                                      
4 Retningslinjer for budgetstøtte, s. 138. 
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modstridende vurderinger med hensyn til, om målene er nået. Dette kan medføre, at 
der ved beregningen af det beløb for variable trancher, der skal udbetales, nås frem til 
forskellige resultater. 

28 29 % af indikatorerne var uklart formuleret uden kvantificerede mål med ord som 
f.eks. "forbedre", "øge fokus på" og "fremlægge dokumentation for". Vi konstaterede, 
at kontrakter i landbrugssektoren havde det højeste antal specifikke indikatorer 
(86,5 %), hvorimod kun 60 % af indikatorerne inden for offentlig økonomistyring var 
specifikke. Tekstboks 3 giver eksempler på uspecifikke indikatorer samt 
konsekvenserne for beregningen af udbetaling af variable trancher. 

Tekstboks 3 

Eksempler på uspecifikke indikatorer/mål 

o I kontrakten om støtte til fase to for uddannelsesreform i Jordan (kontrakt 1) 
var der fastsat et mål for indikator 5 om 6 nye skoler, udstyrede og 
operationelle med tilstrækkelige midler/undervisningsmiljø og tilstrækkelige 
menneskelige ressourcer. Overensstemmelsen med termen "tilstrækkelige", 
og hvordan dette bør kvantificeres i forbindelse med beregningen af 
betalingen, var ikke tilstrækkeligt præciseret i finansieringsaftalen og derfor 
åben for forskellige fortolkninger. Derfor måtte den eksterne ekspert, som 
analyserede målopfyldelsen for Kommissionen, udarbejde sin egen metode til 
at vurdere disse kriterier. Det betyder, at kriterierne ikke var fastsat på 
forhånd i finansieringsaftalen og derfor ikke aftalt med partnerlandet. 

o Ifølge indikator 2.1 for kontrakten om støtte til reform af offentlig 
finanspolitik i Georgien (kontrakt 8) skal finansministeriet afholde en række 
offentlige debatter om finanspolitisk styring. Denne indikator præciserer ikke 
antallet og typen af møder. 

29 Vi har også konstateret gode eksempler, hvor Kommissionen havde gjort en 
indsats for at måle fremskridt for indikatorer, der ikke var nemme at analysere. I det 
viste tilfælde i tekstboks 4 havde Kommissionen vist vejen for hele donorsamfundet på 
uddannelsesområdet. 
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Tekstboks 4 

Måling af undervisningskvaliteten - et godt eksempel 

I kontrakten vedrørende budgetstøtte til undervisningsministeriet i Jordan til 
håndtering af den syriske flygtningekrise anvendte Kommissionen indikatoren 
kvalitetsundervisning af syriske elever på skoler med undervisning i et- og 
toholdsskift i lokale værtssamfund og lejre, som er tilsvarende jordanske normer 
og foretrækkes i landet. 

Dette var en udfaldsindikator, som målte kvaliteten af undervisningen af syriske 
skoleelever. Værdien for indikatoren var baseret på en undersøgelse af en 
stikprøve af skoler. På hver skole blev kvaliteten af undervisningen målt ved at 
vurdere ti forskellige faktorer (bl.a. klasseobservationer, involvering af forældre og 
elever, ligelig repræsentation af drenge, piger, flygtninge og jordanere) på en 
firepointskala. De opnåede pointtal (point for undervisningskvalitet) blev anvendt 
til at give skolerne karakter fra A+ (god) til C- (skal forbedres). 

Denne indikator var den første til at måle kvaliteten af undervisningen i Jordan. 
Den blev efterfølgende anvendt af andre donorer og indført i den fælles 
resultatramme i Jordan. 

Vi konstaterede imidlertid svagheder i forbindelse med kontrollen af 
målopfyldelsen for indikatorerne (jf. tekstboks 10). 

Ingen eller ukorrekte basislinjer for 41 % af fremskridtsindikatorerne 

30 Konkret og utvetydigt definerede indikatorer er ikke den eneste forudsætning for 
en effektiv resultatmåling. Fremskridt kan kun måles, hvis de fastsatte mål kan 
sammenlignes med situationen inden interventionen, dvs. med en basislinje. Af de 
85 analyserede indikatorer, hvor basislinjer var nødvendige (dvs. for de indikatorer, 
som analyserede fremskridt5), konstaterede vi problemer for 35 af dem vedrørende: 
i) mangel på nødvendige basislinjeværdier (15) og ii) ukorrekte eller forældede 
basislinjer (20). 

                                                      
5 Vores stikprøve omfatter 163 indikatorer med mål, som ikke kræver en basislinje, fordi de 

ikke måler udviklingen af en bestemt variabel (f.eks. "en godkendt lov" eller "antal afholdte 
møder"). Disse indikatorer er ikke taget i betragtning i denne vurdering. 
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31 Der var 15 indikatorer uden konstaterede basislinjer. De var fordelt på fire af de 
24 udvalgte budgetstøttekontrakter (kontrakt 6, 7, 8 og 17). Hovedårsagen til de 
manglende basislinjer var, at partnerlandene ikke havde overvåget situationen, inden 
budgetstøttekontrakten trådte i kraft. Vi fandt dog eksempler, hvor Kommissionen i en 
lignende situation havde anvendt den første variable tranche i budgetstøttekontrakten 
til at bede partnerlandet om at beregne basislinjen. I andre tilfælde havde 
Kommissionen foretaget det nødvendige arbejde (dvs. undersøgelser) for at beregne 
de manglende basislinjer. Vi anser dem for at være god praksis. Eksemplet på det 
nødvendige arbejde, som Kommissionen havde udført for at foretage en præcis 
vurdering af opnåede fremskridt for den relevante indikator for de efterfølgende 
trancher, er beskrevet i tekstboks 5. 

Tekstboks 5 

Fastsættelse af basislinjer 

Indikator 3 i sektorreformkontrakten, som sigtede mod at forbedre 
performanceniveauet i Rwandas energisektor (kontrakt 19), er et eksempel på god 
praksis med fastsættelse af basislinjer ved at erstatte manglende data med andre 
informationskilder. Denne indikator måles i hele kontraktens løbetid via en årlig 
undersøgelse. Da finansieringsaftalen blev udarbejdet, var denne undersøgelse 
imidlertid ikke til rådighed, og derfor fandtes der ingen referenceværdi. For at 
fastlægge referenceværdien foretog EU-delegationen en fyldestgørende analyse 
og krydstjekkede alternative informationskilder, bl.a. strategien for 
biomasseenergi fra 2009, Global Alliance for Cooking Stove-vurderingen fra 2012 
og Wood fuel Integrated Supply/Demand Overview Mapping-rapporten. På det 
grundlag kunne EU-delegationen definere en relevant basislinje. 

32 Desuden havde 20 indikatorer ukorrekte eller forældede basislinjer. I 11 af disse 
tilfælde blev nye data, som var relevante for korrekt beregning af basislinjen, 
tilgængelige efter at budgetstøttekontrakten var underskrevet. Selv om det er muligt 
at ændre den relaterede finansieringsaftale for at afspejle den korrekte basislinje, 
havde Kommissionen ikke gjort det i disse tilfælde. Anvendelsen af ukorrekte eller 
forældede basislinjer resulterede desuden i indikatorer med lavere mål end de faktiske 
basislinjer. I tekstboks 6 ses nogle eksempler. 
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Tekstboks 6 

Eksempler på indikatorer med manglende eller ukorrekte basislinjer 

Manglende basislinjer 

For så vidt angår kontrakten vedrørende beskæftigelse og erhvervs- og 
faguddannelse i Georgien (kontrakt 7) var der ikke defineret basislinjer for nogen 
af de fem indikatorer, som måler fremskridt, da finansieringsaftalen blev 
underskrevet i 2014. Derfor var basislinjen for den krævede fremgang nul, hvilket 
betyder, at eventuelle indberettede fremskridt kunne anses for at være 
tilstrækkelige for at nå målet. Kontrakten omfattede f.eks. mål om at øge det 
relative antal lærere, som modtog indledende og løbende faguddannelse. Men der 
var ingen oplysninger om, hvor mange lærere der allerede havde fået den målte 
type af faguddannelse. Desuden blev begreberne "indledende" og "løbende" 
faguddannelse først udarbejdet i 2016, og derfor var referencescenariet ikke 
kendt, da målene blev fastsat. Da der ikke forelå basislinjer, tog Kommissionen 
den bredere udvikling i undervisningssektoren i betragtning frem for værdierne for 
indikatorerne. 

Basislinjerne var ikke disaggregerede 

I nogle tilfælde forelå der en basislinje, men den var ikke tilstrækkelig 
disaggregeret til at kunne måle fremskridt. Målet for indikator 1 i en kontrakt med 
Bolivia (kontrakt 9) krævede, at bestemte institutioner uddannede et vist antal 
medarbejdere i 2016. Basislinjen omfattede oplysninger om antallet af udbudte 
uddannelser i 2013. Men basislinjen omfattede ikke antallet af medarbejdere, som 
var uddannet af bestemte institutioner, og derfor var den ikke tilstrækkeligt 
disaggregeret. Yderligere dokumentation, som vi fik udleveret, viste, at alt efter 
det pågældende uddannelsessted oversteg antallet af medarbejdere, som blev 
uddannet i 2013, allerede de to mål, som var fastsat for 2016 (i det ene tilfælde 
med 2 % og i det andet med 42 %). I dette tilfælde resulterede manglen på en 
behørigt disaggregeret basislinje i, at der blev fastsat meget moderate mål. 

Ukorrekte basislinjer 

I støtteprogrammet for planlægningen vedrørende undervisningssektoren i 
Pakistan (kontrakt 24) vedrørte basislinjen for indikator 5 antallet af 
elever/studerende under en eksisterende stipendieordning. Målet var imidlertid 
en procentdel af berettigede piger, som fik stipendier rettidigt. Derfor var 
basislinjen ikke koblet direkte til det fastsatte mål. 
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Indikatorerne har generelt den tiltænkte tilskyndelsesvirkning, men der 
er for mange af dem 

33 Et af de primære mål med budgetstøtte er at tilskynde partnerlande til at følge 
planen for aftalte reformer. I den henseende bør de anvendte indikatorer for variable 
trancher kræve, at modtagerlandet gør en meningsfuld indsats. De tilknyttede mål bør 
desuden have den rette balance imellem ambitioner og realistisk målopfyldelse6. 

34 Vi konstaterede, at de fleste af de undersøgte variable trancher virkede med 
hensyn til at tilskynde partnerlande til at gennemføre bestemte aspekter af deres 
udviklingsstrategier. De anvendte mål for 11 af de udvalgte indikatorer var imidlertid 
meget nemme at nå. Blandt disse var fire indikatorer med mål, der var sat ekstremt 
lavt, fordi der var anvendt ukorrekte basislinjer (jf. punkt 31-32). I tekstboks 7 vises 
nogle eksempler på indikatorer med en begrænset tilskyndelsesvirkning. Med hensyn 
til yderligere 12 indikatorer, som omfattede tre kontrakter i Moldova (kontrakt 16), 
Bolivia (kontrakt 10) og Pakistan (kontrakt 23), blev målene hovedsagelig opfyldt med 
støtte fra teknisk bistand, der var betalt af EU eller andre donorer. Vi mener, at disse 
indikatorer har begrænset ejerskab, og at deres tilskyndelsesvirkning er for svag, fordi 
de ikke kræver, at partnerlandene involveres i særlig grad. 

Tekstboks 7 

Eksempler på indikatorer med mål, der er nemme at nå 

I kontrakten med Bolivia (kontrakt 9) blev udbetalingen af en del af den variable 
tranche betinget af, at der blev afholdt to plenarmøder i 2015 af en institution 
med ansvar for gennemførelsen af strategien for bekæmpelse af ulovlig 
narkotikahandel. Regelmæssige plenarmøder til overvågning af strategien er en 
del af institutionens normale aktivitet og ikke noget, der skal tilskyndes via en 
indikator for variable trancher. 

Målet for indikator 4 for den samme kontrakt er udarbejdelse af en rapport, som 
påviser partnerlandets overholdelse af betingelserne for EU-budgetstøtte. Denne 
rapport indgår dog i den almindelige udbetalingsproces ved budgetstøtte, og 
derfor bør den ikke anses for at være en indikator for variable trancher. 

                                                      
6 Retningslinjer for budgetstøtte, s. 139. 
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35 I retningslinjerne foreslås det, at antallet af indikatorer for variable trancher 
generelt bør være 3-10 indikatorer. For mange indikatorer svækker 
tilskyndelsesvirkningen og vanskeliggør overvågningen. De reviderede kontrakter 
omfattede 4-34 indikatorer pr. tranche7. Disse indikatorer var yderligere opdelt i 
delindikatorer, ofte med flere mål. Eksempelvis omfattede kontrakten om at yde støtte 
til at gennemføre en handlingsplan for visumliberalisering i Moldova (kontrakt 15) 
95 uafhængige mål. Et så højt antal indikatorer og mål er ikke befordrende for at 
bevare fokus på de primære politiske målsætninger i budgetstøttekontrakterne. I 
interne kommissionsdokumenter blev det erkendt, at der var problemer forbundet 
med det høje antal indikatorer, men dette påvirkede ikke kontrakternes formulering 
(jf. tekstboks 8). 

Tekstboks 8 

Et højt antal indikatorer 

I de forberedende dokumenter til kontrakten om støtte til landbrug og 
landdistriktsudvikling i Moldova (kontrakt 17) nævnes det, at udformning af få og 
målrettede betingelser er afgørende i Moldova, fordi for mange og komplicerede 
betingelser kan medvirke til fejlslagen sektorbudgetstøtte. Dette aspekt blev 
ignoreret ved udformningen, eftersom der indgik 28 sammensatte 
betingelser/kriterier/aktiviteter for udbetaling i kontrakten om udbetaling af den 
variable tranche for 2017, hvilke var yderligere opdelt i 39 delbetingelser. 

Kvaliteten af Kommissionens verificering af opfyldelsen af 
indikatorerne var svingende og førte i nogle tilfælde til 
utilstrækkeligt begrundede udbetalinger 

36 Udbetalingsanmodningerne fra modtagerlandene indeholder en analyse af 
fremskridt i de sektorer, der støttes via deres budgetstøttekontrakter, samt 
oplysninger om opfyldelsen af aftalte betingelser og resultatindikatorer. Dossieret 
omfatter normalt en rapport om fremskridt på et specifikt område (sektor), særskilte 
rapporter om opfyldelse af de enkelte betingelser samt datablade for hver indikator 
med dokumentation (f.eks. breve fra en statistisk instans, rapporter om 
spørgeundersøgelser mv.). Jf. figur 3, som beskriver processen for 
budgetstøtteudbetaling. 

                                                      
7 Dette antal omfatter ikke indikatorer fra tidligere års trancher. 
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37 Partnerlandenes anmodninger er baseret på data fra deres egne overvågnings- og 
evalueringssystemer. Derfor er disse systemer en primær informationskilde ved 
udbetalingsafgørelser. Der er imidlertid forskelle for så vidt angår landenes kapacitet 
og systemer til at indsamle, lagre, analysere og anvende data. Inden påbegyndelse af 
budgetstøtteaktiviteter må Kommissionen derfor vurdere de systemer, der er 
etableret til at udarbejde de resultatindikatorer, som vil blive anvendt til efterfølgende 
udbetalinger af variable trancher. Navnlig skal EU's delegationer afgøre, om svagheder 
i statistiske systemer, tilgængelighed af data og politikanalyser i markant grad 
underminerer gyldigheden af landenes udbetalingsanmodninger. 

38 I de reviderede aftaler undersøgte vi, om Kommissionen ved udvælgelse af 
resultatindikatorerne for de variable trancher havde foretaget holdbare vurderinger af 
resultatdataenes pålidelighed. Vi undersøgte desuden, om Kommissionen havde 
foretaget en omhyggelig undersøgelse af anmodningerne om udbetaling af variable 
trancher og beregnet beløbet til udbetaling korrekt. 

Kommissionen drog ingen konklusioner om landenes evne til at 
udarbejde de nødvendige data til indikatorer 

39 EU-delegationerne bliver bedt om at give et overblik over partnerlandets 
overvågnings- og evalueringssystemer (for landet generelt og for den pågældende 
sektor ved performanceorienterede kontrakter om sektorreform) med en vurdering af, 
om landets offentlige politik er i overensstemmelse med EU's målsætninger, og om 
den institutionelle kapacitet anses for at være tilstrækkelig til at gennemføre 
politikken. Retningslinjerne kræver desuden, at datenes pålidelighed og tilgængelighed 
analyseres, og at svagheder i de statistiske systemer vurderes, inden der udarbejdes 
budgetstøtteaftaler. 

40 Vi analyserede Kommissionens vurderinger ved hjælp af kriterier fastlagt af 
Eurostat. Eurostat har udviklet et værktøj, der hedder Snapshot, med henblik på at 
hjælpe EU-delegationerne med at vurdere de stærke og svage sider i udviklingslandes 
nationale statistiske systemer. Vi konstaterede, at Kommissionens retningslinjer for 
budgetstøtte dækker de centrale krav i dette værktøj. Ikke desto mindre er Snapshot 
mere omfattende og giver udførlige forklaringer på, hvordan man måler bestemte 
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områder8, som er relevante for vurderingen af statistiske systemer. Dette værktøj er 
generelt ukendt blandt medarbejderne i delegationerne. 

41 Vores gennemgang af Kommissionens vurdering af overvågnings- og 
evalueringssystemer viste, at Kommissionen i praksis generelt beskriver og vurderer de 
elementer, som er nævnt i retningslinjerne, men disse elementer findes spredt i flere 
dokumenter. Visse sektorspecifikke svagheder var nævnt i de fleste af kontrakterne (18 
ud af 24 kontrakter), men det var kun i de fem kontrakter i Jordan, at Kommissionen 
drog eksplicitte konklusioner med hensyn til pålideligheden af de resultatdata, som er 
nødvendige for at kunne beregne indikatorerne for variable trancher9. Det er vigtigt, at 
der drages en konklusion om pålideligheden af data til valg af indikatorer, overvågning 
og analyse af udbetalinger. 

Kommissionen verificerede pålideligheden af de data, der var anvendt 
som basis for betalingsanmodninger, men ikke altid omhyggeligt 

42 EU-delegationerne skal analysere udbetalingsanmodningerne fra partnerlande 
(herunder værdierne for de relaterede resultatindikatorer) inden udbetaling af variable 
trancher. Vi konstaterede, at der var forskellige verifikationsprocedurer, hvoraf nogle 
ikke gav den nødvendige sikkerhed til at kunne berettige de efterfølgende 
udbetalinger. 

43 Generelt anvendte Kommissionen tre forskellige typer af verifikationsprocedurer: 
i) skrivebordsgennemgang og genberegning af indikatorværdierne ved hjælp af 
dataene fra partnerlande, ii) den samme metode suppleret med besøg på stedet for at 
verificere pålideligheden af de udleverede data og iii) outsourcing af beregningen af 
resultatindikatorer eller verificeringen af data fra partnerlandet til eksterne eksperter. 

                                                      
8 Snapshot giver analysemetoder til følgende nøgleområder, som er nødvendige ved 

vurdering af statistiske systemer: i) de juridiske, institutionelle og strategiske rammer for 
udarbejdelse af statistik og overvågning på nationalt plan og sektorplan, 
ii) tilstrækkeligheden af ressourcer (f.eks. kvantitet og kvalitet af menneskelige ressourcer, 
udstyr, finansiering mv.), iii) determinanterne for datakvalitet (f.eks. kvalitetsforpligtelse, 
uafhængig fagkyndighed, uvildighed, objektivitet, metodik og relevante procedurer) og 
iv) relationer med brugere (f.eks. relevans, tilgængelighed). 

9 Aftale 1, 2, 3, 4 og 5. 
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44 EU-delegationernes tjenestemænd foretog besøg på stedet for at supplere 
analysen og verificere nogle af de oplyste data i 14 af de 24 reviderede kontrakter (jf. 
tekstboks 9). For så vidt angår 16 kontrakter ansatte de i nogle tilfælde eksterne 
eksperter i tillæg til deres egne besøg på stedet til at analysere opfyldelsen af 
betingelserne for de variable trancher. Naboskabslandene anvendte eksperter 
systematisk, hvorimod delegationerne i de øvrige reviderede lande kun anvendte 
eksperter i 5 af 13 kontrakter. 

45 I retningslinjerne for budgetstøtte anbefales det at indkalde eksperter til at bistå 
med verificering i tilfælde, hvor der er alvorlig tvivl om kvaliteten af de leverede data. 
Uden klare konklusioner vedrørende partnerlandenes kapacitet til at udarbejde disse 
data (jf. punkt 39-41) er det imidlertid vanskeligt at afgøre, om der reelt er behov for 
en sådan ekspertbistand. For de reviderede kontrakters vedkommende var de 
gennemsnitlige omkostninger til ekspertbistand i forbindelse med verificering ca. 
110 000 euro. 

Tekstboks 9 

Kommissionens verificering af udbetalingsanmodninger 

For at vurdere udbetalingsanmodningen vedrørende sektorreformkontrakten om 
forbedring af perfomanceniveauet i Rwandas landbrugssektor (kontrakt 18) 
foretog EU-delegationen en omfattende analyse af de oplysninger, der var 
indsendt af Rwandas regering, og supplerede den med besøg på stedet og 
anmodninger om præcisering fra nationale myndigheder. Specifikt med hensyn til 
indikator 5a var målet for det første år 80 000 ha landareal, som skulle anvendes 
til skovlandbrug i bestemte områder. Delegationen foretog et besøg på stedet, 
som viste, at de indsendte oplysninger ikke var korrekte, fordi aktiviteterne i 
området ikke var begrænset til skovlandbrug. Derfor tilbageholdt Kommissionen 
den udbetaling, som vedrørte denne indikator i tranchen. 

46 For 610 af de udvalgte 24 kontrakter konstaterede vi, at Kommissionen ikke 
foretog en effektiv yderligere verificering af de data, der var anvendt som basis for 
udbetalingen af de variable trancher. Det skyldtes hovedsagelig, at EU-delegationerne 
forlod sig fuldt ud på, at resultatdataene fra partnerlandene var korrekte, eller på den 
verificering, som eksterne eksperter foretog på vegne af Kommissionen, uden 
yderligere verificering af de indsendte data. I disse tilfælde er det vanskeligere for 
Kommissionen at identificere upålidelige resultatdata i udbetalingsanmodningerne, 
hvilket øger risikoen for uberettigede udbetalinger af variable trancher. Tekstboks 10 
                                                      
10 Kontrakt 2, 5, 13, 14, 23 og 24. 
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viser et eksempel på mangler i en ekstern revision, som ikke blev opdaget af 
Kommissionen. 

Tekstboks 10 

Eksempler på mangler konstateret i eksterne eksperters arbejde 

Med hensyn til kontrakt 2 om støtte til undervisningsministeriet i Jordan til 
håndtering af den syriske flygtningekrise ansatte Kommissionen en ekspert til at 
vurdere de data, som undervisningsministeriet havde indsendt vedrørende nogle 
af indikatorerne for variable trancher. Eksperten kontrollerede de data, som 
ministeriet havde oplyst, ved at foretage besøg på stedet til en stikprøve på 
30 skoler. Baseret på ekspertens rapport udbetalte Kommissionen den variable 
tranche. 

Vi undersøgte ekspertens arbejde og besøgte nogle af skolerne i stikprøven, hvor 
vi konstaterede følgende problemer: 

a) Stikprøven af skoler var ikke tilfældigt udvalgt, men baseret på anbefalinger 
fra et eksternt konsulentteam hos UNESCO og godkendt af 
undervisningsministeriet. Der var en risiko for, at stikprøven var misvisende. 

b) Selv om eksperten faktisk besøgte de 30 skoler i stikprøven, blev dataene kun 
sammenlignet for 17 af skolernes vedkommende. Det skyldtes, at ministeriet 
ikke var i besiddelse af oplysninger fra de øvrige skoler. Derfor var den 
eksterne eksperts konklusioner vedrørende pålideligheden af ministeriets IT-
system baseret på utilstrækkelig dokumentation. 

c) Kontrollerne på stedet vedrørende personale på skolerne refererede kun til 
lærere, men målet for indikator 1 refererede også til andet personale end 
undervisningsmedarbejdere, og derfor var de konklusioner, som blev draget 
på basis af denne indikator, ufuldstændige. 

d) Eksperten konkluderede, at dataene på stedet bekræftede ministeriets data. 
Med hensyn til indikator 1 (antal medarbejdere) og 2 (antal elever) blev 
denne konklusion draget ved at sammenligne det samlede antal resultater for 
stikprøven. Men de individuelle resultater pr. skole udviser betydelige 
forskelle (positive og negative), som udlignes ved beregning af det samlede 
antal resultater. 
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For nogle variable trancher berettigede resultatdataene fra 
partnerlandene ikke de afholdte udbetalinger 

47 Af de reviderede udbetalinger af variable trancher på i alt 234 millioner euro viser 
vores vurdering af den dokumentation, der lå til grund for opfyldelsen af indikatorer 
for variable trancher, for fem af otte landes vedkommende andre resultater, end hvad 
Kommissionen har accepteret, svarende til 13,3 millioner euro, hvor der i ét land 
(Pakistan) var en forskel på 19 % for udbetalingerne af variable trancher. Desuden 
konstaterede vi, at Kommissionen udbetalte 3,4 millioner euro til to lande baseret på 
indikatorer, der var forbundet med ukorrekt fastsatte basislinjer. Selv om der var en 
kontraktlig forpligtelse til at udbetale, fordi målværdien var nået, var der ikke sket 
faktiske fremskridt på det område, som blev målt ved hjælp af indikatoren. Tabel 1 
sammenfatter disse beløb for hvert af de besøgte lande. 
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Tabel 1 - Uoverensstemmelser i forhold til Kommissionens vurderinger 

Land 

Revideret 
variabel 
tranche 
(i euro) 

Uoverensstemmelser 
i forhold til vores 

vurdering  
(i euro) 

Henvisning til 
kontrakter og 

indikatorer 

Årsag til 
uoverensstemmelser  

(ud fra indikator) 

Beløb 
udbetalt 

uden faktisk 
fremskridt 

(i euro) 

Bolivia 32 800 000 0   0 

Etiopien 29 520 000 0   
2 000 000 
(kontrakt 
14: ind. 7) 

Georgien 19 400 000 1 000 000 
Kontrakt 6:  
Ind. 1.2 og 

1.7 

1.2 Opfyldt 2 måneder 
efter fristen 

1.7 Mål ikke nået 
0 

Jordan 45 750 000 6 000 000 Kontrakt 1:  
Ind. 5 

Opfyldt to år efter 
fristen 0 

Moldova 26 345 111 1 000 000 
Kontrakt 16:  
Ind. 2.1 og 

2.2 

2.1 Opfyldt en måned 
efter fristen 
2.2 Opfyldt 

tre måneder efter 
fristen 

0 

Pakistan 25 665 625 4 968 750 

Kontrakt 23:  
Ind. 5, 6 og 8 
Kontrakt 24:  
Ind. 4, 6.2 og 

6.3 

5, 6 og 8. Mål ikke nået 
4 og 6.3 Ukorrekt 
dokumentation 

6.2 Mål ikke nået 

0 

Rwanda 27 667 500 332 500 Kontrakt 20:  
Ind. 2 

Opfyldt et år efter 
fristen 

1 437 500 
(Kontrakt 
19: ind. 5 

Kontrakt 20: 
ind. 4) 

Vietnam 27 000 000 0   0 

I ALT 234 148 236 13 301 250   3 437 500 

Kilde: Revisionsretten. 

48 De største problemer, som vi konstaterede, vedrørte: i) mål nået med forsinkelse 
efter de fastsatte tidsfrister, ii) måling af resultater baseret på ukorrekt fastsatte 
basislinjer, iii) ukorrekt eller utilstrækkelig dokumentation fremlagt som begrundelse 
for indikatorernes opfyldelse og iv) slet ingen målopfyldelse. I figur 6 ses typer og 
procentdel af uoverensstemmelser konstateret i forhold til Kommissionens 
vurderinger. 
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Figur 6 - Typer af uoverensstemmelser 

 
Kilde: Revisionsretten. 

49 Et af de tilfælde, hvor vi vurderede, at partnerlandene havde leveret ukorrekt 
dokumentation, er beskrevet i tekstboks 11. 

Mål nået med forsinkelse

Mål ikke nået 

Ukorrekt dokumentation

Ukorrekt basislinje/mål anvendt

Typer af uoverensstemmelser
(16,74 mio. euro)

7,83 mio. 
euro

3,45 mio. 
euro 

3,08 mio. 
euro

2,38 mio. 
euro 



 31 

 

Tekstboks 11 

Dokumentation baseret på misvisende stikprøve 

Målet for indikator 6.3 i kontrakten om uddannelse i Pakistan (kontrakt 24) var, at 
elever, der fik udleveret værdikuponer, skulle nå op på en fremmødeprocent på 
mindst 80 %. I dokumentationen fra partnerlandet var fremmødeprocenten højere 
end målværdien (87 %), og derfor vurderede Kommissionen, at dette mål var nået. 
Den leverede dokumentation skulle, ifølge rapporten om overholdelse af teknisk 
bistand, omfatte alle elever hele året. Vores analyse viste imidlertid, at de 
nationale myndigheder kun havde taget højde for en fjerdedel af de elever, der fik 
udleveret værdikuponer, ved beregning af fremmødeprocenten for alle eleverne. 
Desuden blev denne stikprøve udtaget i starten af skoleåret, hvor fremmødet var 
størst. Vi konkluderede derfor, at dokumentationen ikke var solid, eftersom 
stikprøven var misvisende. 

I ovenstående tilfælde vurderede Kommissionen, at målene var nået og udbetalte 
det fulde beløb. 

50 I fire kontrakter konstaterede vi fem tilfælde med indikatorer11, hvor målene var 
nået efter den fastsatte tidsfrist i finansieringsaftalerne. Desuden mener vi for 
yderligere fem indikatorers vedkommende12, at partnerlandene ikke nåede målene, 
mens Kommissionen anså dem for at være opfyldt. I tekstboks 12 er der eksempler på 
begge dele. 

Tekstboks 12 

Mål nået efter tidsfrister, delvist nået eller slet ikke nået 

Målet blev nået efter tidsfristen for indikator 5 i kontrakten vedrørende 
uddannelse i Jordan (kontrakt 1). Målet for denne indikator var opførelse af seks 
nye skoler senest i 2015. Skolerne stod først klar i 2017, og de variable trancher 
blev udbetalt i december 2017. Årsagen til den store forsinkelse var de langvarige 
udbudsprocedurer, som resulterede i de nationale myndigheders sene 
gennemførelse af byggeriet. 

                                                      
11 Indikator 2 i kontrakt 20, indikator 1.2 i kontrakt 6, indikator 5 i kontrakt 1 samt indikator 

2.1 og 2.2 i kontrakt 16. 

12 Indikator 5, 6 og 8 i kontrakt 23, indikator 6.2 i kontrakt 24 og indikator 1.7 i kontrakt 6. 
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For at tage hensyn til disse forsinkelser forlængede Kommissionen kontraktens 
gennemførelsesperiode frem til december 2017, men ændrede ikke tidsfristen for 
opførelsen af skolerne (2015). 

Målet for indikator 6 i undervisningskontrakten vedrørende Pakistan (kontrakt 23) 
omfattede to aktiviteter, nemlig udformningen af pensum på engelsk og 
godkendelse af lærebøger til bestemte klassetrin. Vi konstaterede, at kun 
halvdelen af lærebøgerne var godkendt, da der blev anmodet om udbetalingen. 
Derfor vurderede vi, at del to af målet ikke burde have været anset for at være 
nået. 

Målet for indikator 1.7 i landbrugskontrakten vedrørende Georgien (kontrakt 6) 
var indførelsen af et statsligt program for økologiske 
dyrkningscertificeringsordninger. Den georgiske stat vurderede, at målet for 
denne indikator var nået med indførelsen af det statslige program for 
genetablering af teplantager. Det erklærede mål for programmet er imidlertid at 
støtte effektiv udnyttelse af teplantager i Georgien, øge produktionen af te, 
herunder økologisk teproduktion, samt at øge selvforsyning og eksportpotentiale 
og ikke økologiske dyrkningscertificeringsordninger som sådan. Vi vurderer, at 
dette mål ikke er nået, da programmet ikke har certificering af økologiske 
produkter som sit specifikke mål. Dette var også den eksterne revisors vurdering. 

I alle ovenstående tilfælde udbetalte Kommissionen det fulde beløb. 

51 Vi konstaterede tre tilfælde, hvor Kommissionen havde foretaget udbetaling i 
overensstemmelse med bestemmelserne i finansieringsaftalerne, fordi partnerlandene 
havde nået de aftalte mål. Men fordi der var anvendt ukorrekt fastsatte basislinjer- 
eller målværdier, var der ikke sket faktiske fremskridt i de pågældende sektorer. Jf. 
tekstboks 13 for en nærmere beskrivelse af nogle af disse tilfælde. 

Tekstboks 13 

Mål fastsat på basis af ukorrekte basislinjer - ingen faktiske 
fremskridt 

Indikator 7 i transportkontrakten vedrørende Etiopien (kontrakt 14) vedrører 
procentdelen af lastbiler med overlæs. Målet var at reducere denne procentdel til 
9 % fra en referenceværdi på 11 %. Det opnåede resultat ved udgangen af den 
undersøgte periode var 6 %, og derfor var målet nået, og det tilsvarende beløb 
blev udbetalt i overensstemmelse med bestemmelserne i finansieringsaftalen. 
Men baseret på de leverede oplysninger fra partnerlandet i 
udbetalingsanmodningen var den faktiske referenceværdi 6 %. I realiteten var der 
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ikke sket fremskridt med hensyn til at reducere det faktiske antal lastbiler med 
overlæs. 

Et andet tilfælde, hvor en ukorrekt basislinje førte til udbetaling uden 
tilstrækkelige faktiske fremskridt, er indikator 5 i energikontrakten vedrørende 
Rwanda (kontrakt 19). Denne indikator måler andelen af elektricitet produceret 
ved hjælp af vedvarende energikilder i energimikset. Den referenceværdi, der blev 
anvendt i kontrakten, var på 292 GWh produceret i 2015. Den faktiske værdi for 
referenceåret var forkert. Ifølge data rapporteret af de nationale myndigheder 
skulle tallet være 368 GWh. Det fastsatte mål for den reviderede variable tranche 
var yderligere 14,5 GWh produceret ved hjælp af vedvarende energikilder 
sammenlignet med basislinjen. Det opnåede resultat for denne indikator i den 
reviderede periode var 361,5 GWh, hvilket førte til udbetaling af det tilsvarende 
beløb, selv om der var sket et fald i andelen af elektricitet produceret ved hjælp af 
vedvarende energikilder. 

52 Foruden uoverensstemmelserne, som er kvantificeret i tabel 1, kunne vi ikke 
bekræfte rigtigheden af to udbetalinger af variable trancher på grund af utilstrækkelig 
dokumentation til støtte for de indberettede værdier for fem indikatorer13 (jf. 
eksemplerne i tekstboks 14). Disse indikatorer repræsenterer et udbetalt beløb på 
3,77 millioner euro. 

                                                      
13 Indikator 3 og 6 for kontrakt 22 samt indikator 1.2 og 3 for kontrakt 5. 
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Tekstboks 14 

Mangel på tilstrækkelig dokumentation 

I kontrakt 5 vedrørende støtte til forvaltning af offentlige finanser i Jordan 
vedrørte indikator 1.2 mangler i oplæringen af medarbejdere i interne 
kontrolenheder i forskellige nationale ministerier og styrelser. Målet var at oplære 
medarbejdere fra de interne kontrolenheder, som ikke havde deltaget oplæringen 
i det foregående år (der var ikke fastsat et talbaseret mål). En ekstern ekspert 
ansat af Kommissionen konkluderede, at mere end 85 % af medarbejderne fra alle 
interne kontrolenheder havde deltaget i et ekstra oplæringskursus, som blev 
tilbudt. Derfor konkluderede eksperten, at målet for indikatoren var opfyldt. Da 
ekspertrapporten ikke præciserede, hvordan de 85 % var beregnet, kunne vi ikke 
genudføre beregningen eller bekræfte, om alle mangler i oplæringen var blevet 
dækket. Der var ingen oplysninger eller data til rådighed om, hvad der indgik i de 
85 %. 

Indikator 3 i kontrakten vedrørende programmet for udvikling af lokalsamfund i 
Pakistan (kontrakt 22) målte andelen af budgettildelinger til projekter for 
lokalsamfundsbaseret udvikling ud fra omkostningsestimaterne fra 
distriktsudviklingsstrategierne. Men omkostningsestimaterne for distrikterne 
kunne ikke spores til distriktsudviklingsstrategierne i form af dokumentation. 
Tilsvarende fremlægger den rapport, som blev udarbejdet af den ekspert, som 
Kommissionen ansatte til at vurdere denne indikator, ingen afstemning imellem 
omkostningsestimaterne for distrikterne og distriktsudviklingsstrategierne. Derfor 
kunne vi ikke bekræfte det indberettede resultat. 

Utilstrækkeligt dokumenterede udbetalinger til Moldova 

53 Selv om det ikke er direkte forbundet med verificeringen af resultatindikatorer, 
konstaterede vi, at Kommissionen havde udbetalt tre variable trancher til Moldova, et 
samlet beløb på 26,3 millioner euro, uden tilstrækkelig dokumentation for grundene til 
støtte for disse betalinger (jf. tekstboks 15). 
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Tekstboks 15 

Dokumentation for udbetalinger til Moldova 

Budgetstøttefinansieringsaftalerne giver Kommissionen ret til at suspendere 
finansieringsaftalen, hvis partnerlandet misligholder en forpligtelse vedrørende 
overholdelsen af menneskerettighederne, demokratiske principper og 
retsstatsprincippet samt i alvorlige tilfælde af korruption (artikel 236, stk. 4, i 
finansforordningen vedrørende Unionens almindelige budget, juli 2018). 

På grund af betænkeligheder vedrørende den demokratiske tilstand i landet 
besluttede Kommissionen i juli og oktober 2017 at udskyde udbetalingen af en 
række variable trancher og fastslog, at timingen for udbetalingen ville blive 
nærmere præciseret under hensyntagen til respekten for effektive demokratiske 
mekanismer, retsstatsprincippet og menneskerettigheder i Moldova. 
Hovedårsagen til denne afgørelse var den forestående vedtagelse af en ny valglov i 
Moldova, som ikke var i overensstemmelse med anbefalingerne fra 
Venedigkommissionen, som er et rådgivende organ under Europarådet i 
forfatningsretlige anliggender. 

Alligevel blev der udstedt en godkendelse af betalinger den 11. december 2017. 
Den var ikke understøttet af en vurdering, der viste en forbedring af de 
demokratiske mekanismer og menneskerettighederne i Moldova, hvilket var den 
vigtigste årsag til, at betalingen blev holdt tilbage i første omgang. 
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Konklusioner og anbefalinger 
54 Vi undersøgte, om Kommissionen anvendte relevante og pålidelige resultatdata 
til at udbetale variable trancher af budgetstøtte. Vi konkluderer, at en tredjedel af de 
undersøgte resultatindikatorer var mindre relevante på grund af den måde, hvorpå de 
var udformet, og at de ikke giver mulighed for at måle resultater objektivt, hvilket 
underminerer deres relevans. Desuden var Kommissionens vurderinger af, om målene 
for indikatorerne for variable trancher var nået, ikke altid pålidelige, hvilket førte til 
visse utilstrækkeligt begrundede udbetalinger. 

55 Vi konstaterede, at resultatindikatorerne for variable trancher var tilpasset 
partnerlandenes sektorspecifikke udviklingsstrategier på hensigtsmæssig vis. Men de 
fleste af dem fokuserede på kortsigtede tiltag frem for resultaterne på lang sigt, 
herunder fremskridt hen imod gennemførelse af målene for bæredygtig udvikling. Kun 
13 % af de 248 indikatorer, vi undersøgte, målte udfald eller effekt i de støttede 
sektorer (jf. punkt 22-25). Ved at anvende udfaldsindikatorer vil Kommissionen bedre 
kunne måle resultaterne på lang sigt i de sektorer, der støttes, herunder fremskridt 
hen imod gennemførelse af målene for bæredygtig udvikling. 

Anbefaling 1 - Øget anvendelse af udfaldsindikatorer i variable 
trancher 

Kommissionen bør øge andelen af variable trancher, som udbetales baseret på 
opfyldelse af udfaldsindikatorer. 

Tidsramme: udgangen af 2021 

56 Mere end en tredjedel af indikatorerne var defineret uklart, eller der var 
ukorrekte eller slet ingen basislinjer for dem. Det gav anledning til forskellige 
fortolkninger med hensyn til, om målene var nået, hvilket gjorde analysen af 
betalingsanmodningerne mere kompleks og mindre objektiv (jf. punkt 26-32). 
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Anbefaling 2 - Forbedring af formuleringen af 
resultatindikatorer 

Kommissionen bør forbedre kvalitetskontrolordningerne for at sikre, at 
resultatindikatorer for variable trancher måler de resultater, som partnerlandene har 
opnået, på en objektiv måde. Der bør navnlig lægges vægt på følgende: 

a) anvendelse af resultatindikatorer, som er specifikke og ikke giver mulighed for 
forskellige fortolkninger 

b) anvendelse af referenceværdier og mål. 

Tidsramme: udgangen af 2021 

57 Et vigtigt mål for budgetstøttens variable trancher er at tilskynde partnerlande til 
at gøre fremskridt med deres reformdagsordener. De fleste af de undersøgte variable 
trancher omfattede indikatorer, for hvilke målene havde den rette balance mellem 
ambitioner og realistisk opfyldelse, og vi er af den opfattelse, at de havde den 
tiltænkte tilskyndelsesvirkning. De få undtagelser, vi konstaterede, vedrørte 
indikatorer med mål, der var nemme at nå, ofte fordi der var anvendt ukorrekte 
basislinjer, eller som var nået via arbejde udført af andre donorer eller eksterne 
eksperter betalt af EU (jf. punkt 33-34). 

Anbefaling 3 - Sikring af tilskyndelsesvirkningen af variable 
trancher 

Kommissionen bør: 

a) ajourføre referenceoplysninger inden kontraktunderskrivelsen eller korrigere 
referenceværdier under aftalens løbetid (om nødvendigt) ved at ændre 
budgetstøttekontrakten 

b) undgå situationer, hvor partnerlandet opfylder sine mål udelukkende med EU-
finansieret teknisk bistand. 

Tidsramme: udgangen af 2021 

58 Antallet af anvendte indikatorer for hver variabel tranche var ofte for højt og 
oversteg det anbefalede antal i Kommissionens retningslinjer. Dette komplicerede 
udbetalingsprocessen yderligere (jf. punkt 35). 
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Anbefaling 4 - Forenkling af processen for udbetaling af variable 
trancher 

Kommissionen bør undlade at anvende delindikatorer for at begrænse det faktiske 
antal indikatorer til det maksimale, som beskrevet i retningslinjerne. 

Tidsramme: udgangen af 2021 

59 Anmodninger om udbetaling af variable trancher indeholder resultatdata, som 
viser, i hvilket omfang de aftalte betingelser og mål for resultatindikatorerne er 
opfyldt. Eftersom disse anmodninger udfærdiges af partnerlandene, afhænger 
pålideligheden af de underliggende resultatdata af disse landes evne til at levere dem. 
Vi konstaterede, at Kommissionen generelt vurderede partnerlandenes evne hertil ved 
at undersøge hovedelementerne i deres overvågnings- og evalueringssystemer, som 
påkrævet i Kommissionens retningslinjer for budgetstøtte. Men det var kun i 5 af de 24 
udvalgte kontrakter, at Kommissionen drog konklusioner om, hvorvidt de nødvendige 
resultatdata til beregning af indikatorerne for variable trancher var pålidelige (jf. 
punkt 36-41). Det er vigtigt, at der drages en konklusion om pålideligheden af data 
med henblik på indikatorvalg, overvågning og analyse af udbetalinger. 

Anbefaling 5 - Forbedring af vurderingerne af landenes evne til 
at levere de resultatdata, der anvendes for variable trancher 

Ved udformning af en budgetstøtteaktivitet bør Kommissionen vurdere pålideligheden 
af de resultatdata, der skal anvendes som grundlag for udbetalingen af en variabel 
tranche. Vurderingen bør udmunde i en udtrykkelig konklusion om, hvorvidt de 
systemer, der er anvendt til at udarbejde disse data, er tilstrækkeligt pålidelige, og kan 
baseres på eksisterende vurderinger foretaget af andre anerkendte organer. 

Tidsramme: udgangen af 2021 

60 Vi konstaterede, at EU-delegationerne anvendte forskellige 
verifikationsprocedurer ved analyse af udbetalingsanmodninger. I nogle tilfælde 
foretog EU-delegationernes personale besøg på stedet for at verificere dataene fra 
partnerlande, mens de i andre tilfælde forlod sig fuldt ud på disse data eller på de 
eksterne revisioner, som var foretaget af eksperter på vegne af Kommissionen uden 
yderligere verificering. Dette giver ikke den nødvendige sikkerhed til at kunne berettige 
efterfølgende udbetalinger af variable trancher (jf. punkt 42-46). 
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Anbefaling 6 - Forbedring af verificeringen af de resultatdata, 
der anvendes til at udbetale variable trancher 

Kommissionen bør: 

a) gennemgå den underliggende dokumentation for de resultatdata, som leveres af 
partnerlande i udbetalingsanmodningen, medmindre den allerede udtrykkeligt 
har konkluderet, at disse data er pålidelige 

b) ved brug af eksterne revisioner kræve i mandatet, at pålideligheden af centrale 
resultatdata fra partnerlande skal verificeres. Inden udbetaling af en variabel 
tranche skal det verificeres, at eksperterne har overholdt dette krav. 

Tidsramme: udgangen af 2021 

61 Ved vores genudførelse af Kommissionens vurderinger af indikatoropfyldelsen og 
genberegningen af udbetalingen af variable trancher konstaterede vi 
uoverensstemmelser i forhold til de beløb, som var udbetalt af Kommissionen. Ud af 
de i alt 234 millioner euro i reviderede udbetalinger af variable trancher anslår vi på 
grundlag af de tilgængelige oplysninger om performance, at der samlet set var 
uoverensstemmelser vedrørende 16,7 millioner euro. Af dette beløb var 13,3 millioner 
euro ikke tilstrækkeligt begrundet eller ikke i overensstemmelse med kontraktens 
bestemmelser. Der blev udbetalt et beløb på 3,4 millioner euro uden faktiske 
fremskridt. Desuden blev der udbetalt 26,3 millioner euro til tre variable trancher til 
Moldova uden tilstrækkelig dokumentation for grundene til støtte for disse betalinger 
(jf. punkt 47-53). 

Vedtaget af Afdeling III, der ledes af Bettina Jakobsen, medlem af Revisionsretten, i 
Luxembourg på mødet den 12. november 2019. 

 På Revisionsrettens vegne 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Formand 
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Bilag 

Bilag I - Andel af budgetstøtte i bilaterale ODA-tilsagn 

 
Kilde: Revisionsretten på grundlag af https://stats.oecd.org/ 

  

Lande 2014 2015 2016 2017
Gennemsnit
(2014-2017)

Østrig 0,69 % 1,01 % 0,10 % 1,24 % 0,76 %
Belgien 2,50 % 1,85 % 1,41 % 0,15 % 1,48 %
Tjekkiet 1,52 % 0,00 % 0,00 % 0,44 % 0,49 %
Danmark 3,83 % 0,00 % 0,73 % 0,91 % 1,36 %
Finland 3,75 % 3,89 % 0,00 % 2,98 % 2,65 %
Frankrig 2,86 % 1,86 % 6,11 % 9,30 % 5,03 %
Tyskland 1,29 % 4,55 % 2,12 % 3,42 % 2,84 %
Grækenland 1,04 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,26 %

Ungarn
Ikke 

tilgængelig 0,65 % 0,00 % 0,00 % 0,22 %
Irland 2,30 % 3,76 % 0,00 % 0,00 % 1,52 %
Italien 1,28 % 0,40 % 0,24 % 0,56 % 0,62 %
Luxembourg 3,21 % 0,81 % 2,93 % 1,98 % 2,23 %
Nederlandene 0,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,17 %
Polen 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Portugal 0,55 % 0,71 % 0,52 % 0,58 % 0,59 %
Slovakiet 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Slovenien 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Spanien 1,33 % 1,29 % 0,17 % 0,30 % 0,77 %
Sverige 2,39 % 0,13 % 0,00 % 1,96 % 1,12 %
Det Forenede Kongerige 2,09 % 1,21 % 0,18 % 0,01 % 0,87 %
Europa-Kommissionen 9,31 % 12,71 % 14,67 % 9,08 % 11,45 %

EU-gennemsnit 2,03 % 1,66 % 1,39 % 1,57 % 1,66 %
EU-gennemsnit uden institutione 1,65 % 1,11 % 0,73 % 1,19 % 1,17 %

https://stats.oecd.org/
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Bilag II - Reviderede kontrakter 

 
Kontrakt-
nummer 

Land Sektor, der støttes 

Kontrakt 1 282613 

Jordan 

Uddannelse 

Kontrakt 2 365198 Uddannelse 

Kontrakt 3 377271 Energi 

Kontrakt 4 389306 Energi 

Kontrakt 5 357967 Forvaltning af offentlige finanser 

Kontrakt 6 387662 

Georgien 

Landbrug 

Kontrakt 7 344313 Erhvervsuddannelse 

Kontrakt 8 361908 Reform af offentlig finanspolitik 

Kontrakt 9 363227 

Bolivia 

Narkotikabekæmpelse 

Kontrakt 10 368977 Vand 

Kontrakt 11 337591 Landbrug 

Kontrakt 12 377182 Landbrug 

Kontrakt 13 383001 
Etiopien 

Sundhed 

Kontrakt 14 367551 Transport 

Kontrakt 15 348701 

Moldova 

Handlingsplan for visumliberalisering 

Kontrakt 16 353323 Reform af offentlig finanspolitik 

Kontrakt 17 371907 Landbrug 

Kontrakt 18 376376 

Rwanda 

Landbrug 

Kontrakt 19 375269 Energi 

Kontrakt 20 364033 Miljø 

Kontrakt 21 357701 Vietnam Sundhed 

Kontrakt 22 337112 Pakistan Landbrug 

Kontrakt 23 289807  Uddannelse 

Kontrakt 24 356359  Uddannelse 
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Bilag III - Udbetaling af variable trancher i 2017 til 
performanceorienterede kontrakter om sektorreform 

Lande 

Variable 
trancher i alt 

for 2017  
(i euro) 

 % Reviderede sektorer Reviderede beløb  
(i euro) 

Marokko 120 984 995 18,75 %   

Jordan 69 506 667 10,77 % Uddannelse, energi, reform 
af offentlig forvaltning 45 750 000 

Georgien 37 900 000 5,87 % Landbrug, beskæftigelse, 
offentlige finanser 19 400 000 

Bolivia 32 800 000 5,08 % 
Landbrug, 
narkotikabekæmpelse, 
vand og sanitet 

32 800 000 

Etiopien 29 520 000 4,57 % Sundhed, transport 29 520 000 

Moldova 29 345 111 4,55 % Landbrug, retsvæsen, 
offentlige finanser 26 345 111 

Rwanda 27 667 500 4,29 % Landbrug, energi, miljø 27 667 500 

Vietnam 27 000 000 4,18 % Sundhed 27 000 000 

Pakistan 25 665 625 3,98 % Landbrug, uddannelse 25 665 625 

Tunesien 25 000 000 3,87 %   

Albanien 20 775 000 3,22 %   

Niger 17 850 000 2,77 %   

Bangladesh 16 500 000 2,56 %   

Colombia 15 000 000 2,32 %   

Botswana 14 510 000 2,25 %   

Honduras 12 030 000 1,86 %   

Sydafrika 10 466 458 1,62 %   

Senegal 10 450 000 1,62 %   

Burkina Faso 9 700 000 1,50 %   

Kirgisistan 9 500 000 1,47 %   

Algeriet 9 000 000 1,39 %   
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Lande 

Variable 
trancher i alt 

for 2017  
(i euro) 

 % Reviderede sektorer Reviderede beløb  
(i euro) 

Benin 8 000 000 1,24 %   

Indonesien 7 500 000 1,16 %   

Ukraine 7 500 000 1,16 %   

Cambodja 7 200 000 1,12 %   

Armenien 7 000 000 1,08 %   

Ghana 6 200 000 0,96 %   

Nepal 6 000 000 0,93 %   

Peru 5 880 000 0,91 %   

Grønland 4 634 634 0,72 %   

Laos 4 000 000 0,62 %   

Guyana 3 800 000 0,59 %   

Den Dominikanske 
Republik 2 687 500 0,42 %   

Samoa 2 360 238 0,37 %   

Falklandsøerne 1 000 000 0,15 %   

Tonga 375 000 0,06 %   

I ALT 645 308 728 100 %   

Kilde: Revisionsretten (lande med fed skrift udvalgt til denne revision) 
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Bilag IV - Sammenfattende vurdering 

 

BOLIVIA ETIOPIEN PAKISTAN RWANDA VIETNAM 
Ko

nt
ra

kt
 9

 

Ko
nt

ra
kt

 1
0 

Ko
nt

ra
kt

 1
1 

Ko
nt

ra
kt

 1
2 

Ko
nt

ra
kt

 1
3 

Ko
nt

ra
kt

 1
4 

Ko
nt

ra
kt

 2
2 

Ko
nt

ra
kt

 2
3 

Ko
nt

ra
kt

 2
4 

Ko
nt

ra
kt

 1
8 

Ko
nt

ra
kt

 1
9 

Ko
nt

ra
kt

 2
0 

Ko
nt

ra
kt

 2
1 

Fyldestgørende 
kapacitetsvurdering? N N N D N D N N N D D N D 

Antal indikatorer (pr. 
årlig tranche 2017) 8 10 8 6 6 10 6 8 8 8 7 4 8 

Antal indikatorer 
udbetalt i 2017 i 
forhold til tidligere år 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

Uafhængige mål 24 10 12 12 6 10 6 8 15 8 11 4 12 

Uspecifikke 
indikatorer 1 1 2 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 

Uden basislinje 
(Revisionsretten: der 
bør være en 
basislinje) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Forkert basislinje 1 0 0 0 1 10 0 0 1 0 1 2 0 

For lave mål 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 
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Feltmission foretaget 
af EU-delegationer for 
at vurdere betingelser 
for opfyldelse? 

N N J J N J N N N J N J N 

Eksterne eksperter 
anvendt til at vurdere 
betingelser for 
opfyldelse? 

N N N N N N J J J J N N J 

Regnefejl i 
udbetalinger? N N N N N N N N N N N N N 

Blev metoden til 
beregning af 
udbetalingen anvendt 
rigtigt? 

J J J J N J J N N J J J J 

Uoverensstemmelser i 
forhold til 
Revisionsrettens 
vurdering med hensyn 
til opfyldelse af 
mål/delmål. 

2.2 og 3.3 3.1 og 5 N N N 7 N 5, 6 og 8 4, 6.2 og 6.3 N 5 2 og 4 N 
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Uoverensstemmelser i 
forhold til 
Revisionsrettens 
vurdering med hensyn 
til beløb til udbetaling 

Kun effekt på 
yderligere 
udbetaling 

Ingen effekt 
på 

udbetaling. 
Præstation 

>80 % 

N N N 2 millioner 
euro N 1,5 millioner

 euro 
3,47 millioner

 euro N 1,2 millioner
 euro 

0,57 millioner 
euro N 
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Omfattende 
kapacitetsvurdering? N J J N N J D J J D 

Antal indikatorer (pr. årlig 
tranche 2017) 11 15 14 0 5 9 10 34 12 28 

Antal indikatorer udbetalt 
i 2017 i forhold til 
tidligere år 

0 3 0 2 0 0 0 3 0 0 

Uafhængige mål 12 34 21 2 6 10 20 95 22 39 

Uspecifikke indikatorer 0 7 3 2 0 1 5 35 4 4 

Uden basislinje 
(Revisionsretten: der bør 
være en basislinje) 

1 5 3 0 0 0 0 0 0 6 

Forkert basislinje 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

For lavt mål 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 

Feltmission(er) foretaget 
af EU-delegationer for at 
vurdere betingelser for 
opfyldelse? 

J J J J J N J J J J 
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Metode til beregning af 
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rigtigt? 

J J J J N J N N J J 

Uoverensstemmelser i 
forhold til 
Revisionsrettens 
vurdering med hensyn til 
opfyldelse af mål/delmål. 

Ind. 1.2 og 1.7 N N Ind. 5 N N N J (alle 
indikatorer) N N 

Uoverensstemmelser i 
forhold til 
Revisionsrettens 
vurdering med hensyn til 
beløb til udbetaling 

1 million euro N N 6 millioner 
 euro N N N 5,1 millioner 

euro 
6,4 millioner 

euro 
14,8 millioner

 euro 

BEMÆRK: J: ja - N: nej - D: delvist 
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KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING 

"DATAKVALITET INDEN FOR BUDGETSTØTTE: DER ER SVAGHEDER I 

INDIKATORERNE OG I VERIFICERINGEN AF UDBETALINGEN AF VARIABLE 

TRANCHER" 

 

RESUMÉ 

I. Budgetstøtte betragtes som en pakke, der omfatter finansielle overførsler, politisk dialog, 

kapacitetsopbygning og performanceovervågning. Disse elementer er alle vigtige for instrumentets 

effektivitet. Faste trancher er betinget af, at der gøres fremskridt i forhold til de generelle betingelser, 

der er afledt af kriterierne for berettigelse til budgetstøtte, mens størrelsen af de variable trancher vil 

være proportionel med resultaterne målt i forhold til en række specifikke indikatorer. 

II. Retningslinjerne for budgetstøtte fastlægger de kriterier, der skal anvendes ved fastlæggelsen af 

indikatorer for variable trancher og deres verifikationsproces. Det prioriteres at anvende veldefinerede 

indikatorer i partnerlandenes politikker og rammerne for performanceovervågning. 

III. Da indikatorerne for variable trancher er udformet til at blive målt på årsbasis, er de mål, der skal 

nås, primært af en kortsigtet karakter. Kommissionen skal udpege mål, der med rimelighed kan nås 

fra det ene år til det andet. Dette er ikke til hinder for, at man bestræber sig på i højere grad at støtte 

anvendelsen af udfaldsindikatorer, navnlig i sektorer, der har nydt godt af langsigtet EU-bistand, men 

der skal sikres et mix af forskellige typer af indikatorer.  

Kommissionens database over alle resultatindikatorer, der blev anvendt i kontrakterne vedrørende 

budgetstøtte i perioden 2014-2018, viser, at der anvendes eller er blevet anvendt et afbalanceret mix af 

forskellige typer af indikatorer, nemlig input-, proces- og outputindikatorer samt indikatorer for 

udfald/langsigtede resultater. Den reviderede stikprøve omfattede flere programmer, der var blevet 

godkendt før 2014, og derfor i mindre grad var fokuseret på langsigtede resultater. 

IV. I retningslinjerne for budgetstøtte anbefales mellem tre og ti indikatorer. Kommissionen vil 

forstærke budskabet om, at et stort antal indikatorer kan føre til tab af politisk fokus og en mere 

kompliceret vurdering af udbetalingsanmodningen. I særlige tilfælde kan der dog accepteres mere end 

ti indikatorer, hvis det er berettiget i henhold til politikrammen og partnerlandets præferencer.  

V. Kommissionen mener, at pålideligheden af partnerlandenes statistiske system analyseres i 

forbindelse med vurderingen af, om den offentlige politiks kriterier for berettigelse til budgetstøtte er 

overholdt og også bør indgå i risikostyringsrammen. Den nyligt reviderede model for 

udbetalingsmeddelelsen kræver, at der rapporteres om opdateringer af landets analytiske kapacitet og 

datakvalitet i forbindelse med hver udbetalingsanmodning.   

VI. Kommissionen mener, at der ved udbetalingen til Moldova er taget hensyn til den positive 

udvikling i overholdelsen af effektive demokratiske mekanismer, retsstatsprincippet og 

menneskerettigheder i Moldova på udbetalingstidspunktet, men at dette kunne have været bedre 

dokumenteret. 

VII. Første led: Kommissionen accepterer anbefalingen. 

Andet led: Kommissionen accepterer anbefalingen. 

Tredje led: Kommissionen accepterer anbefalingen. 

Fjerde led: Kommissionen accepterer anbefalingen. 

Femte led: Kommissionen accepterer anbefalingen. 

Sjette led: Kommissionen accepterer anbefalingen. 
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INDLEDNING 

01. Se svaret på afsnit I i resuméet. 

02. Budgetstøtte fremmer ikke blot resultater, men også den nationale ansvarlighed, idet den anvender 

landenes systemer og tilpasses landenes politikker. 

BEMÆRKNINGER 

19. Kommissionen bekræfter, at udbetalingerne af budgetstøtte foretages efterfølgende for at belønne 

gode resultater. Som Revisionsretten med rette påpeger, er generelle betingelser, dvs. fremskridt med 

gennemførelsen af den relevante offentlige politik, reform af forvaltningen af offentlige finanser, 

gennemsigtighed og makroøkonomisk stabilitet i denne sammenhæng alle vigtige for vurderingen af 

resultaterne. 

21. Udformningen af variable trancher skal tilpasses det pågældende land og den politiske situation. 

Indikatorerne bør vælges ud fra deres relevans i denne sammenhæng. Der bør fortrinsvis anvendes 

udfaldsindikatorer, når det er relevant, og der bør generelt tilstræbes en kombination af forskellige 

indikatorer, herunder inputindikatorer.   

Ved fastlæggelsen af indikatorer bør der tages hensyn til hyppigheden af udbetalingen af den årlige 

budgetstøtte samt partnerlandenes mulighed for at kontrollere resultater og virkninger. 

22. En intern vurdering fra Kommissionen af det samlede antal indikatorer, der blev anvendt i 

forbindelse med variable trancher (i alt 3 642 indikatorer) i perioden 2014-2018, viser, at 33,7 % af 

indikatorerne er udfaldsindikatorer, 26,8 % outputindikatorer, 35,4 % procesindikatorer, mens den 

resterende lille andel (4,1 %) består af input- og effektindikatorer. 

Den reviderede stikprøve omfattede flere programmer, der var blevet godkendt før 2014, og 

fokuserede derfor i mindre grad på langsigtede resultater. En mere afbalanceret anvendelse af 

forskellige indikatorer er nu blevet praksis. 

23. Udvælgelsen af indikatorer hænger også sammen med, hvor udviklet den offentlige politik er, og 

en række kontekstspecifikke spørgsmål (tildelingsproblemer, forvaltning af den pågældende sektor, 

arbejdsdeling mellem udviklingspartnerne osv.). 

Det skal bemærkes, at Jordan siden 2017 ikke længere betragtes som et mellemindkomstland i den 

øverste halvdel, men som et mellemindkomstland i den nederste halvdel ifølge Verdensbankens 

klassifikation. 

24. Kommissionen er af den opfattelse, at inputindikatorer kan spille en nyttig rolle i visse tilfælde, og 

at de i de første faser af reformen bidrager til at fastsætte betingelserne for mere langsigtede resultater 

senere. I budgetstøtteprogrammerne siden 2014 er inputindikatorernes andel af de variable trancher 

kun 4 % (se svaret på punkt 22). 

25. Procesindikatorer er vigtige for at vurdere, hvilke fremskridt der er gjort med en sektors kapacitet 

og gode forvaltning. Ved vurderingen af de fremskridt, der er gjort med den overordnede 

gennemførelse af den offentlige politik, tages de kvalitative aspekter også i betragtning. De kan også 

tages op gennem dialog og kapacitetsopbygning, og derfor er det vigtigt ikke at begrænse 

budgetstøttens virkning til kun at gælde for indikatorer for variable trancher. 

Tekstboks 2 — Eksempler på procesindikatorer uden kvalitative specifikationer  

For så vidt angår Moldova (kontrakt 15: handlingsplan for visumliberalisering) 

Handlingsplanen for visumliberalisering har været genstand for en nøje gennemgang i EU-

institutionerne og medlemsstaterne, og der er blevet indført et meget stærkt eksternt EU-

overvågningssystem. Selv om der ingen henvisning er i politikmatricen for den lovgivningsmæssige 
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ramme, der skal vedtages, er rammens kvalitet klart fastlagt i den tilknyttede gældende fællesskabsret, 

så rammen (visumliberaliseringsbenchmarkene) er fastlagt i andre dokumenter. Det bemærkes, at 

Parlamentet og Rådet fik forelagt fem rapporter om visumhandlingsplanen, der viser, at der er gjort 

tilfredsstillende fremskridt. 

For så vidt angår Jordan (kontrakt 4: energistøtte)  

Fokus for dette mål var at sikre, at den politiske dialogstruktur blev etableret og taget i anvendelse 

(hvilket betød, at der skulle holdes møder regelmæssigt, og at den kun blev oprettet administrativt). 

For at sikre ejerskab til forvaltningen har Kommissionen overladt det til partnerlandet at bestemme 

mødernes nøjagtige struktur, sammensætning og hyppighed. 

27. Kommissionen fremhæver, at Revisionsrettens konklusion vedrørende utilstrækkeligt specifikke 

indikatorer skyldes en række underliggende årsager som illustreret ved eksemplerne i punkt 28 og 

tekstboks 3. I de fleste tilfælde førte dette ikke til forskellige konklusioner om Revisionsrettens og 

Kommissionens vurdering af indikatoren. 

Tekstboks 3 — Eksempler på uspecifikke indikatorer/mål  

For så vidt angår Jordan (kontrakt 1)  

Den eksterne ekspert, der analyserede målopfyldelsen, havde ikke fuldt ud udviklet sine egne kriterier 

og baserede sig på kriterier, der allerede var beskrevet i de tekniske og administrative bestemmelser i 

finansieringsaftalen, for at fastslå, at skoleudstyret var tilstrækkeligt, f.eks. den omstændighed, at 

skolerne ville blive opført og udstyret i henhold til retningslinjerne for Jordan fra 2018 og udstyret 

med solcellepaneler til vandvarmere og andre vedvarende energi- og energieffektivitetssystemer. Det 

fremgår også af de tekniske og administrative bestemmelser, at de nyudnævnte lærere i det mindste 

skal have fulgt introduktionskurset til læreruddannelsen.  

Endvidere skulle begrebet "tilstrækkelighed" af midlerne/læringsmiljøet og de menneskelige 

ressourcer i disse skoler vurderes fleksibelt, for at der kunne ske en tilpasning til en meget ustabil 

krisesituation, hvor hundredtusinder af nye elever med flygtningebaggrund havde behov for at komme 

i skole. Endelig blev begrebet "tilstrækkelighed" drøftet i detaljer inden for rammerne af den 

regelmæssige politiske dialog mellem EU-delegationen og undervisningsministeriet. 

For så vidt angår Georgien (kontrakt 8) 

Det specifikke mål med indikatoren var at øge bevidstheden blandt interessenterne om de 

finanspolitiske regler og den finanspolitiske styring. Fortolkningsmidlerne var mødeprotokoller og 

samtaler med de berørte parter. Indikatoren havde til formål at fremme en kultur præget af 

gennemsigtighed og ansvarlighed over for borgerne. Vurderingen var grundig og indebar gennemgang 

af mødereferater og gennemførelse af samtaler med interessenter. 

Tekstboks 4 — Måling af undervisningskvaliteten — et godt eksempel 

Denne praksis med at måle indikatorer for uddannelseskvalitet er afgørende, og den model, der blev 

iværksat med dette budgetstøtteprogram, blev efterfølgende kopieret af andre donorer i Jordan. Den er 

stadig et væsentligt fokus for al støtte til det jordanske uddannelsessystem, som EU har ydet siden.  

Denne indikator er nu en del af den strategiske uddannelsesplan for 2018-2022, og den relevante 

enhed i undervisningsministeriet er blevet oplært i, hvordan vurderingen kan udbygges, så den 

kommer til at omfatte hele landet. 

Det er dog vigtigt at understrege, at indsamling af data vedrørende en indikator bør indgå i landets 

regelmæssige dataindsamling, så man undgår enkeltstående, dyre og langvarige metoder, der kun 

gennemføres inden for rammerne af budgetstøtteprogrammet. 

30. Kommissionen er enig i, at basislinjer bør fastsættes for de indikatorer, som de er relevante for, og 

om nødvendigt opdateres. 
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31. Se Kommissionens svar på punkt 30. 

32. Kommissionen er enig i, at basislinjerne bør opdateres med relevante data, når det er muligt, under 

hensyntagen til transaktionsomkostningerne ved at ændre budgetstøttekontrakter. 

 

Tekstboks 6 — Eksempler på indikatorer med manglende eller ukorrekte basislinjer 

For så vidt angår Georgien (kontrakt 7) 

Kontrakten vedrørende "beskæftigelse og erhvervs- og faguddannelse" omfatter fire indikatorer, der 

omhandler en stigning (f.eks. i antallet af uddannelser) over tid. I to tilfælde henvises der i 

finansieringsaftalen til en basislinje af 31. december 2013, som ikke var tilgængelig på tidspunktet for 

undertegnelsen af finansieringsaftalen.  

For så vidt angår det specifikke tilfælde, der er nævnt her, var der ikke fastsat nogen basislinjer for 

indikatorerne i finansieringsaftalen. Det var derfor nødvendigt at trække på supplerende kilder for at 

vurdere indikator 2.2.1 (stigning på 15 % i antallet af lærere, der modtager grunduddannelse, i 

overensstemmelse med den nye politik for VET-læreres udvikling) og indikator 2.2.2 (15 % af 

lærerne skal deltage i livslang uddannelse). Da indikatorerne ikke byggede på basislinjer, kunne den 

eneste stigende tendens have været anset for tilstrækkelig til at foretage betaling. Derfor vurderede 

evalueringseksperterne og Kommissionen udviklingen i sektoren med henblik på at nå frem til en 

anvendelig konklusion i betragtning af indikatorens karakter. 

For så vidt angår Bolivia (kontrakt 9) 

Det skal bemærkes, at selv om målene for 2016 var mindre ambitiøse sammenlignet med basislinjen, 

var målene for 2017 og 2018 mere krævende og sikrede dermed de ønskede resultater. 

34. Kommissionen påpeger, at EU's kapacitetsopbygning generelt har til formål at bidrage til en 

bæredygtig kapacitetsforøgelse i partnerlandene, selv efter at budgetstøtteprogrammet er ophørt. 

Deres anvendelsesområde er bredere, og de supplerer snarere end erstatter det incitament, som 

indikatorerne skaber. Kommissionen mener, at dette var tilfældet med de tre kontrakter, som 

Revisionsretten nævner. 

Tekstboks 7 — Eksempler på indikatorer med mål, der er nemme at nå 

Det er vigtigt at understrege, at indikator 4 "Styrkelse af det bolivianske overvågningscenter for 

narkotika" og indikator 7 "Institutionel ramme for udvikling af COALTID" (Consejo Nacional de 

lucha contra el tratáfico ilícito de drogas) begge vedrører en styrkelse af CONALTID's rolle med 

hensyn til interinstitutionel koordinering med henblik på at forbedre effektiviteten af den støttede 

strategi. 

I betragtning af den tidligere mangel på interinstitutionel koordinering er denne indikator et nyttigt 

alternativ til måling af regeringens engagement i strategien.  

Selv om indikatoren (i kontrakt 9) kan synes beskeden, er den meget vigtig i den givne sammenhæng, 

da den tilskynder til den nødvendige koordinering mellem de forskellige ministerier, der er involveret 

i bekæmpelsen af ulovlig narkotikahandel og de dermed forbundne forbrydelser. Det er et eksempel, 

hvor EU-delegationen, der havde kendskab til den lokale situation, anerkendte vigtigheden af at 

konsolidere en ny institutions koordineringsfunktion (CONALTID). Ambitionen med en indikator 

skal derfor vurderes i den specifikke sammenhæng. Det samme gælder for indikator 4, der anses for at 

være et bevis på, at CONALTID spillede sin koordinerende rolle, og at overvågningssystemet 

fungerede på en bæredygtig måde. 

35. Antallet af indikatorer under handlingsplanen for visumliberalisering i Moldova er et resultat af 

den politiske dialog og den efterfølgende aftale med partnerlandet. I dette specifikke tilfælde blev det 
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foretrukket at medtage alle indikatorer i regeringens politikmatrice. Myndighederne betragtede dette 

som et yderligere incitament til at gennemføre hele handlingsplanen. 

Tekstboks 8 — Et højt antal indikatorer  

Politikmatricen i Moldova omfatter syv betingelser eller hovedindikatorer (som fastsat i 

finansieringsaftalen) svarende til syv områder i den nationale strategi. Der er så 28 delindikatorer, 

som er specifikke og relevante for en forsvarlig gennemførelse af strategien. 

37. I udformningsfasen vurderer Kommissionen oplysningerne vedrørende dataenes pålidelighed for 

at afgøre, hvilken kontrolkilde der er mest hensigtsmæssig, og hvornår den bliver tilgængelig. 

Svagheder i de støttede sektorers statistiske system kræver afbødende foranstaltninger, f.eks. 

undersøgelser foretaget af eksterne eksperter og EU's (eller andre donorers) supplerende bistand til 

forbedring af den statistiske kapacitet. 

39. Se Kommissionens svar på afsnit V. 

41. Kommissionen mener, at den ved at kombinere analysen af kriteriet om den offentlige politiks 

støtteberettigelse og risikostyringsrammen kan fremskaffe tilstrækkelige oplysninger om kvaliteten af 

partnerlandets overvågnings- og evalueringssystem. 

42. Der anvendes en række kontrolprocedurer for at garantere en grad af sikkerhed, der berettiger de 

efterfølgende betalinger. Se punkt 43.   

43. For hver udbetaling anvender Kommissionen en kombination af de forskellige typer af 

verifikationsprocedurer med henblik på at vurdere overholdelsen. Skrivebordsgennemgangen af alle 

bilagene foretages for hver udbetaling fra delegationerne og hovedkvartererne. Om nødvendigt kan 

der også foretages besøg på stedet. Når oplysningerne er af højt specialiseret karakter, eller når 

opfyldelsen af målene kræver en stærk kvalitativ vurdering, kan der ligeledes gøres brug af eksterne 

eksperter.   

44. Missioner udført af eksterne eksperter skal anvendes som supplement. Deres merværdi ligger i 

deres uafhængighed og supplerende ekspertise, og de bør ikke erstatte delegationens direkte kontrol 

og beslutninger, men give mulighed for at krydstjekke resultaterne. 

45. Kommissionen er enig i Revisionsrettens analyse af, at kvaliteten af data fra partnerlandene bør 

være en vigtig faktor ved anvendelsen af eksperter til kontrol. Brugen af eksterne eksperter kan dog 

være berettiget, selv om landets overvågningssystem er pålideligt. I visse tilfælde har EU brug for stor 

teknisk ekspertise med henblik på at kontrollere specifikke kriterier, der er relevante for beregningen 

af indikatorer. 

46. Budgetstøtte som et instrument for partnerskab og tillid fungerer i flere sektorer, hvor 

udviklingspartnerne har baseret sig på regelmæssig rapportering fra partnerlandene.  

Kommissionen finder, at dokumentationen fra gennemførelsespartneren kombineret med den eksterne 

eksperts vurdering og præciseringer fra myndighederne på anmodning i de givne tilfælde har givet 

tilstrækkelige oplysninger til, at man kan foretage krydskontrol og nå frem til en konklusion om 

dataenes pålidelighed. 

Tekstboks 10 — Eksempler på mangler konstateret i eksterne eksperters arbejde 

a) Udtagningen af stikprøver til kontrakt 2 i Jordan fandt sted i tæt samarbejde med andre relevante 

partnere, herunder UNESCO. Kriterierne for udvælgelse af stikprøver var baseret på en række 

elementer, herunder: 

• Offentlige skoler i byområder henhørende under undervisningsministeriet (herunder lejede 

skoler) 

• Skoler og undervisningslokaler i flygtningelejre 
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• Skoler med undervisning i ét eller to hold (høj belægningsgrad) 

• Tilstedeværelse af uddannelsesforløb på primær- og sekundærtrinnet 

• Repræsentation i EMIS-systemets pilotstikprøve (OpenEMIS, UNESCO) 

• Indbyrdes forbindelse mellem udvalgte skoler med koncentration af syriske flygtninge i 

regionen/byen. 

Der blev således fremsat forslag om inddragelse af skoler med henblik på at tilvejebringe en bred vifte 

af kriterier og sikre, at otte direktorater med en høj koncentration af syriske studerende blev inddraget. 

Undervisningsministeriet var ikke direkte involveret i udvælgelsen af skoler til stikprøven for at 

undgå, at udvælgelsesprocessen blev misvisende. Det var snarere konsulentgruppen i samarbejde med 

UNESCO, der fremsatte forslagene efter deres udvælgelse fra skolernes database (ikke EMIS, der 

ikke var operativ på det pågældende tidspunkt), mens undervisningsministeriet naturligvis skulle 

godkende stikprøven for at lette adgangen til skolerne. 

b) Alle 30 skoler blev medtaget i databasen med henblik på kontrolbesøget på stedet, men den 

tilsvarende missionsrapport omfattede kun 17 skoler (side 14 og 16-17), da der kun forelå 

sammenlignelige EMIS-data for disse 17 skoler på tidspunktet for kontrolbesøget. De konklusioner, 

der blev draget af de eksterne eksperter, var således baseret på den bedste tilgængelige stikprøve på 

det pågældende tidspunkt.  

d) Konsulenterne så på de faktiske skoleregistre og den faktiske indskrivning på dagen for 

kontrolbesøget, og det var det, der blev registreret i databasen i de respektive kolonner. 

Kommissionen mener, at sådanne forskelle må forventes i en meget omskiftelig krisesituation, hvor 

skolepopulationen og fremmødet ændrer sig konstant. 

47. Med hensyn til Pakistan er Kommissionen enig i, at dokumentationen for resultaterne for fire 

indikatorers vedkommende (indikator 5 og 6 i kontrakt 23 og indikator 4 og 6.3 i kontrakt 24) var 

behæftet med svagheder, og vil afhjælpe dette i fremtiden. 

Med hensyn til indikator 8 i kontrakt 23 (Sindh-uddannelsesprogrammet) mener Kommissionen, at 

den fremlagte dokumentation støttede opfyldelsen af målene.  

Med hensyn til indikator 8 blev målet anset for at være opfyldt på grundlag af den årlige arbejdsplan 

for PEACE (Provincial Education Assessment Centre) med et foreslået budget for både PEACE og 

SESLOAF samt den 74 sider lange rapport om gennemførelsen af "Sindh Education SESLOAF", der 

dokumenterede, at SESLOAF blev gennemført for at forbedre elevernes læring. 

Kommissionen erkender, at indikatoren kunne have været klarere formuleret, hvilket har ført til 

forskellige beregninger, som dog kun har ført til marginale forskelle i de opnåede resultater. Uanset 

hvilken metode der anvendes, er de opnåede resultater vigtige med hensyn til opskalering af 

kuponsystemet, hvilket har resulteret i, at langt flere børn går i skole.  

Med hensyn til indikator 4 er Kommissionen enig i, at der er mindre afvigelser i de tilgængelige 

statistikker. Denne svaghed blev allerede konstateret på tidspunktet for fastlæggelsen og 

udformningen af projektet. Kommissionen ydede derfor teknisk bistand til IT-

uddannelsesforvaltningssystemet for at tackle dette problem. Kommissionen traf derfor passende og 

effektive foranstaltninger for at afbøde den risiko, der er forbundet med de konstaterede mangler i 

statistikkerne. 

Med hensyn til Georgien og henvisningen til frøloven, jf. indikator 1.2 (kontrakt 6), anerkender 

Kommissionen den mindre forsinkelse på to måneder. Kommissionen fandt, at den yderligere tid blev 

anvendt til at forbedre kvaliteten af processen (en mere inddragende og inklusiv proces, der involverer 

alle berørte parter) og kvaliteten af resultatet (frøloven overholder nu internationale standarder og EU-

standarder og udgør et solidt grundlag for en velreguleret sektor). Desuden fandt Kommissionen, at 

regeringens beslutning fremskyndede aktiviteter, der skulle kompensere for den forsinkede vedtagelse 
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af loven og sikre en hurtig gennemførelse (udarbejdelse af sekundære retsforskrifter, endog før loven 

blev formelt vedtaget, kortere frist for certificeringen af hvede, kun seks måneder efter ikrafttrædelsen 

af frøloven). Under hensyntagen til alle disse overvejelser besluttede Kommissionen, at en sådan 

indsats skulle belønnes til trods for den mindre forsinkelse. 

Tekstboks 11 — Ukorrekt dokumentation udleveret 

Med hensyn til dokumentationen for indikator 6.3 i KP-uddannelseskontrakten i Pakistan (kontrakt 

24) er det ikke den tekniske bistand, der er afgørende for fortolkningen af den krævede 

dokumentation. 

Finansieringsaftalen præciserer ikke nogen metode for udtagning af stikprøver til måling af 

fremmødefrekvensen. Derfor baserede Kommissionen sig på resultaterne af den allerede målte 

fremmødeprocent, som var højere end målværdien, og vurderede derfor, at målet var nået. 

50. Kommissionen er af den opfattelse, at den mindre forsinkelse på én til tre måneder i overholdelsen 

af fristen i tre af de fem tilfælde (indikator 1.2 i kontrakt 6, indikator 2.1 og 2.2 i kontrakt 16) skyldes 

yderligere kvalitative skridt fra gennemførelsesmyndighedens side for at sikre høj kvalitet (dvs. 

udformning af en lov, der blev vedtaget i overensstemmelse med bedste praksis for offentlig 

forvaltning efter en omfattende høringsprocedure) og ikke havde nogen konsekvenser for de følgende 

faser af reformen.  

Det ville have været uhensigtsmæssigt ikke at anerkende værdien af partnerens ekstra indsats ved at 

insistere på en stram tidsfrist. I det fjerde tilfælde (indikator 5 i kontrakt 1) henvises til svaret 

vedrørende tekstboks 12. 

Tekstboks 12 — Mål nået efter tidsfrister, delvist nået eller ikke nået 

For så vidt angår Jordan (kontrakt 1) 

I 2015 blev kontrakten forlænget indtil udgangen af 2017, navnlig for at gøre det muligt for 

regeringen at færdiggøre opførelsen af seks skoler og opfylde indikator 2.2, jf. de tekniske og 

administrative bestemmelser i finansieringsaftalen, hvori det hedder (artikel 2, stk. 2), at "hvis en del 

af midlerne derefter forbliver uudnyttet, kan modtageren og Europa-Kommissionen tilslutte sig én 

supplerende betaling på grundlag af en vurdering af de ikke nåede mål, der gennemføres efter de 

samme principper som for de foregående to variable trancher. Denne yderligere udbetaling vil, hvis 

det er berettiget, finde sted på datoen for afslutningen af den operationelle gennemførelsesfase og kan 

føjes til den sidste betaling af den variable tranche". Dette var tilfældet. 

• 1/ Den første frist på to år blev fastsat i en politisk kontekst, hvor der blev ydet krisestøtte i en 

ekstraordinær situation. Det var meget ambitiøst i betragtning af de tidsrammer, der kræves for udbud 

af arbejdsopgaver i den offentlige sektor, og den indsats, der kræves for at opføre og udstyre seks 

skoler.  Dette blev anerkendt af de jordanske myndigheder, der proaktivt anmodede om at forlænge 

fristen på det tidspunkt, hvor denne indikator blev indført, samt senere i gennemførelsesfasen. 

Kommissionen overvågede gennemførelsen nøje og foretog de nødvendige forlængelser af 

finansieringsaftalen og tilpassede sig dermed situationen. 

• 2/ Kommissionen havde givet vigtige politiske tilsagn om at hjælpe Jordan med at tackle 

konsekvenserne af krisen i Syrien gennem forskellige donorkonferencer og politiske erklæringer på 

højt plan i hele denne kontrakts løbetid. Tilføjelsen af indikator 5 til denne finansieringsaftale var en 

del af Kommissionens pakke i henhold til disse tilsagn. 

• 3/ Udbetalingen blev kun frigivet på betingelse af, at målene var opfyldt. Med undtagelse af 

én skole, der blev færdigopført i 2017, modtog de andre fem skoler gradvist syriske elever fra 2016, 

og i betragtning af det samlede antal syriske flygtninge, der allerede opholdt sig i Jordan på dette 

tidspunkt, var dette en prisværdig indsats for at give flygtningebørn adgang til skolegang.   
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Med hensyn til Pakistan (kontrakt 23) var målet med indikator 6 i det store og hele opfyldt, da der 

blev udarbejdet et pensum på engelsk og lærebogsmanuskripter. 

For så vidt angår Georgien (kontrakt 6) 

Med hensyn til indikator 1.7 blev målet opfyldt i overensstemmelse med bestemmelserne i 

finansieringsaftalen for så vidt angår fastlæggelsen af målet og dets kontrolkilde, hvori der henvises til 

vedtagelsen af et statsligt program ved dekret. Det statslige program for teplantager og genetablering 

heraf sigtede bl.a. på at øge teproduktionen, herunder økologisk teproduktion. Valget af te blev også 

anset for at være strategisk på grund af dets betydelige potentiale for økologisk produktion. Selv om 

indikatoren kunne have været udformet bedre, ville tilbageholdelse af betalingen have afveget fra 

bestemmelserne i finansieringsaftalen og været et brud på vores forpligtelser over for de georgiske 

myndigheder. 

 

Tekstboks 13 — Mål fastsat på basis af ukorrekte basislinjer — ingen faktiske fremskridt 

For så vidt angår Etiopien (kontrakt 14): I betragtning af de betydelige fremskridt, der er gjort med at 

reducere procentdelen af lastbiler med overlæs i de senere år (jf. nedenstående tabel), fandt 

Kommissionen, at betalingen er berettiget til trods for revurderingen af basislinjen i 2011/2012 som 

led i en sektorgennemgang, der fandt sted tæt på udbetalingsdatoen. De langsigtede mål, der var 

planlagt for 2020, blev nået meget tidligere end forventet. 

 På tidspunktet for finansieringsaftalen fastsatte Kommissionen basislinjen på grundlag af de bedst 

mulige tilgængelige oplysninger, og den var forpligtet til at betale på grundlag af det, begge parter 

havde undertegnet. Kommissionen fastholder, at de retlige argumenter for betalinger baseret på 

indikatoren var til stede. 

Tekstboks 14 — Mangel på tilstrækkelig dokumentation 

For så vidt angår Jordan (kontrakt 5) 

Indikator 1.2 (i kontrakt 5, der understøtter forvaltningen af offentlige finanser i Jordan) blev vurderet 

ved at gennemgå listerne over tilstedeværende, der var underskrevet af deltagerne i de 

uddannelseskurser, der blev tilbudt medarbejderne i de interne kontrolenheder. Det bør fremhæves, at 

oprettelsen af interne kontrolenheder er et af de vigtigste resultater, der for nylig er opnået med 

forvaltningen af offentlige finanser, og som støttes af det nuværende EU-program. 

Med hensyn til indikator 3 i programmet for udvikling af lokalsamfund (kontrakt 22, Pakistan) var 

beregningerne af estimaterne over distriktsomkostninger hverken eksplicitte eller specifikt knyttet til 

distriktsudviklingsstrategierne for betalingen i regnskabsåret 2016/2017. Dette vil blive korrigeret, og 

for regnskabsåret 2018/2019 vil estimaterne for distriktsomkostninger blive knyttet til 

distriktsudviklingsstrategierne for den endelige betaling, der er planlagt for 2020. 

53. Se Kommissionens svar på tekstboks 15. 

Tekstboks 15 — Timing for udbetalinger til Moldova 

Kommissionen fastholder, at betalingen var berettiget, men den positive udvikling i med hensyn til 

effektive demokratiske mekanismer, retsstatsprincippet og menneskerettigheder i Moldova på 

betalingstidspunktet kunne have været bedre dokumenteret. 

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

54. Retningslinjerne for budgetstøtte fastlægger de kriterier, der skal anvendes ved fastlæggelsen af 

indikatorer for variable trancher og deres verifikationsproces. Der gives prioritet til veldefinerede 

indikatorer i partnerlandenes politikker og rammerne for performanceovervågning. 
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55. Kommissionens database over alle resultatindikatorer, der blev anvendt i kontrakterne vedrørende 

budgetstøtte i perioden 2014-2018, viser, at der anvendes eller er blevet anvendt et afbalanceret mix af 

forskellige typer af indikatorer, nemlig input-, proces- og outputindikatorer samt indikatorer for 

udfald/langsigtede resultater. Den reviderede stikprøve omfattede flere programmer, der var blevet 

godkendt før 2014, og fokuserede derfor i mindre grad på langsigtede resultater. En mere afbalanceret 

anvendelse af forskellige indikatorer er nu blevet praksis. 

Anbefaling 1 – Øget anvendelse af udfaldsindikatorer i variable trancher 

 

 

Kommissionen er enig i anbefalingen om at gøre mere brug af udfaldsindikatorer, når det er relevant. 

Udfaldsindikatorer er dog i visse tilfælde ikke forenelige med en årlig tidsplan for udbetalinger, og 

desuden kan der være problemer med tildelingen, dvs. regeringen har ikke kontrol over, om målene 

nås. 

Anbefaling 2 – Forbedring af resultatindikatorer  

Kommissionen accepterer anbefalingen. 

Anbefaling 3 – Sikring af tilskyndelsesvirkningen af variable trancher 

Kommissionen accepterer anbefalingen.  

Med hensyn til litra b) har EU's kapacitetsopbygningskontrakter generelt til formål at bidrage til en 

bæredygtig kapacitetsforøgelse i partnerlandene. Deres anvendelsesområde er bredere, og de 

supplerer snarere end erstatter det incitament, som indikatorerne skaber. 

Anbefaling 4 – Forenkling af processen for udbetaling af variable trancher 

Kommissionen accepterer anbefalingen. 

59. Kommissionen mener, at pålideligheden af partnerlandenes statistiske system analyseres i 

forbindelse med vurderingen af, om den offentlige politiks kriterier for berettigelse til budgetstøtte er 

overholdt, og også bør indgå i risikostyringsrammen. Den nyligt reviderede model for 

udbetalingsmeddelelsen kræver, at der rapporteres om opdateringer af landets analytiske kapacitet og 

datakvalitet i forbindelse med hver udbetalingsanmodning.   

Anbefaling 5 – Forbedring af vurderingerne af landenes evne til at levere de resultatdata, der 

anvendes for variable trancher 

Kommissionen accepterer anbefalingen. 

60. Kommissionen anvender en kombination af kontrolprocedurer for hver udbetalingsanmodning. En 

skrivebordsgennemgang, som delegationens og hovedkvarterets personale foretager af al 

dokumentation, og supplerende udveksling af oplysninger med myndighederne, samt udførelse af 

feltmissioner, hvis det er relevant, og brug af eksterne eksperter, hvis der er behov for specialiseret 

ekspertise. 

Anbefaling 6 – Forbedring af verificeringen af de resultatdata, der anvendes til at udbetale 

variable trancher 

Kommissionen accepterer også anbefaling b). 

Kommissionen accepterer anbefalingen.  

Kommissionen accepterer anbefalingen. 

Kommissionen er enig i litra a), nemlig at den underliggende dokumentation for resultatdata skal 

gennemgås, hvis disse data ikke udtrykkeligt er blevet erklæret pålidelige. 
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61. Som der er redegjort for i svaret vedrørende tekstboks 12, mener Kommissionen, at beløbet på

6 mio. EUR til Jordan ikke bør medregnes i beløbet for den samlede afvigelse, da denne betaling fandt

sted efter opfyldelsen af målet og inden for den tidsfrist, der blev indrømmet ved forlængelsen af

finansieringsaftalen.

Med hensyn til Pakistan, Georgien og Moldova henvises til svaret vedrørende tekstboks 15 og punkt 

47.
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med specifikke budgetområder. Med henblik på at opnå maksimal effekt udvælger og 
udformer Revisionsretten sine revisionsopgaver under hensyntagen til de risici, der 
knytter sig til forvaltningens resultater eller overholdelse af regler, de pågældende 
indtægters eller udgifters omfang, den fremtidige udvikling samt den politiske og 
offentlige interesse. 
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Budgetstøtte er en form for EU-bistand, som indebærer, at der overføres penge til 
et partnerlands statskasse, under forudsætning af at det pågældende land 
overholder de aftalte betingelser for udbetaling. Budgetstøtte udbetales i form af 
enten faste eller variable trancher. De udbetalte beløb i forbindelse med variable 
trancher afhænger af partnerlandenes performance, som måles ved hjælp af 
foruddefinerede resultatindikatorer. Vi undersøgte, om Kommissionen anvendte 
relevante og pålidelige resultatdata til at udbetale variable trancher af 
budgetstøtte. Vi konkluderer, at en tredjedel af de reviderede resultatindikatorer 
havde udformningssvagheder, som tillod forskellige fortolkninger af, om målene var 
opfyldt. Desuden var Kommissionens vurdering af, om indikatorerne for variable 
trancher var opfyldt, ikke altid pålidelig. Vi fremsætter en række anbefalinger med 
henblik på at forbedre formuleringen af indikatorer, øge anvendelsen af 
udfaldsindikatorer og forbedre verificeringen af de resultatdata, der anvendes i 
forbindelse med udbetaling af variable trancher. 

Særberetning fra Revisionsretten udarbejdet i medfør af artikel 287, stk. 4, andet 
afsnit, TEUF. 
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