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Sammanfattning 
I Budgetstöd är en form av EU-bistånd som innebär att pengar förs över till ett 
partnerlands statskassa, förutsatt att landet respekterar de utbetalningsvillkor som 
man har kommit överens om. EU betalar årligen ut i genomsnitt 1,69 miljarder euro 
och är den största givaren av budgetstöd. Budgetstöd betalas ut i form av antingen 
fasta eller rörliga delbetalningar. Omkring 44 % av EU:s utbetalningar av budgetstöd 
sker i form av rörliga delbetalningar. Denna andel uppgår till så mycket som 90 % i 
vissa av EU:s grannländer. Beloppen som betalas ut som rörliga delutbetalningar beror 
på partnerländernas prestationer, vilka mäts med fördefinierade 
prestationsindikatorer. 

II Vi granskade om kommissionen använde relevanta och tillförlitliga 
prestationsuppgifter för utbetalningar av budgetstöd i rörliga delbetalningar. Vi 
konstaterar att en tredjedel av de prestationsindikatorer som vi granskade var 
utformade på ett sätt som gör dem mindre relevanta, och att de inte gör det möjligt 
att mäta prestationer på ett objektivt sätt – vilket undergräver deras relevans. Vidare 
var kommissionens bedömning av om indikatorerna för rörliga delbetalningar hade 
uppfyllts inte alltid tillförlitliga, och detta ledde till att vissa utbetalningar inte var 
tillräckligt styrkta. 

III Prestationsindikatorerna för rörliga delbetalningar var anpassade till 
partnerländernas strategier för sektorutveckling, men merparten av dem var inriktade 
på kortsiktiga åtgärder snarare än långsiktigare resultat, bland annat framstegen över 
tid mot målen för hållbar utveckling. Vidare hade över en tredjedel av indikatorerna 
inte definierats på ett tydligt sätt eller hade felaktiga utgångsvärden eller inga 
utgångsvärden alls. Detta möjliggjorde olika tolkningar av huruvida mål hade uppnåtts, 
vilket ledde till att analysen av utbetalningsansökningar blev mer komplex och mindre 
objektiv. 

IV De flesta av de rörliga delbetalningar som vi granskade förde med sig avsedd 
effekt, det vill säga gav partnerländerna incitament att göra framsteg med sina 
reformagendor med hjälp av tillräckligt ambitiösa mål. De få undantag vi fann rörde 
indikatorer med mål som var enkla att nå eller som hade nåtts via det arbete som 
utfördes av andra givare eller externa experter som betalades av EU. Antalet 
indikatorer som användes inom varje rörlig delbetalning var för stort när det gäller sex 
av de 24 kontrakten, vilket ytterligare komplicerade utbetalningsprocessen. 
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V Ansökningarna om utbetalning av rörliga delbetalningar innehåller en analys av om 
överenskomna villkor och prestationsindikatorer har uppfyllts. De utarbetas av 
partnerländerna, vilket innebär att de underliggande prestationsuppgifternas 
tillförlitlighet beror på ländernas kapacitet att ta fram dem. Vi konstaterade att 
kommissionen endast för fem av de 24 utvalda kontrakten drog tydliga slutsatser om 
huruvida de prestationsuppgifter som behövdes för att beräkna indikatorerna för 
rörliga delbetalningar var tillförlitliga. När EU:s delegationer analyserade 
utbetalningsansökningar genomförde de en rad olika förfaranden för att kontrollera 
uppgifternas tillförlitlighet. Några av förfarandena säkerställer inte att utbetalningarna 
av rörliga delbetalningar bygger på tillförlitliga uppgifter, och delbetalningarna är 
således inte fullständigt styrkta. 

VI Vi gjorde om kommissionens bedömningar av om indikatorerna hade uppfyllts och 
räknade om utbetalningar av rörliga delbetalningar på totalt 234 miljoner euro, och 
konstaterade att det fanns avvikelser på 16,7 miljoner euro. Av detta belopp var 
13,3 miljoner euro inte tillräckligt styrkta eller inte i linje med kontraktsbestämmelser. 
Ett belopp på 3,4 miljoner euro betalades ut utan att det hade skett några faktiska 
framsteg. Dessutom betalades 26,3 miljoner euro ut till Moldavien genom tre rörliga 
delbetalningar utan att skälen till utbetalningarna hade dokumenterats tillräckligt. 

VII Vi lämnar sex rekommendationer till kommissionen i syfte att 

o öka användningen av utfallsindikatorer vid rörliga delbetalningar, 

o förbättra utformningen av prestationsindikatorer, 

o garantera de rörliga delbetalningarnas stimulanseffekt, 

o förenkla utbetalningsprocessen för rörliga delbetalningar, 

o förbättra bedömningarna av ländernas kapacitet att tillhandahålla de 
prestationsuppgifter som används vid rörliga delbetalningar, 

o förbättra kontrollen av de prestationsuppgifter som används för utbetalning av 
rörliga delbetalningar.  
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Inledning 

Begreppet budgetstöd 

01 Budgetstöd är en form av EU-bistånd som innebär att pengar förs över till ett 
partnerlands statskassa, förutsatt att landet respekterar de utbetalningsvillkor som 
man har kommit överens om. Den mottagna finansieringen går in i partnerlandets 
budget och kan användas på det sätt som partnerlandet finner lämpligt. Kommissionen 
beskriver budgetstöd som ett sätt att ge ändamålsenligt bistånd och uppnå hållbara 
resultat till stöd för EU:s partnerländers reforminsatser och målen för hållbar 
utveckling. 

02 Utöver överföringen av finansiella resurser inbegriper budgetstöd i) en dialog 
med partnerlandet om reformer och utvecklingsresultat som budgetstöd kan bidra till, 
ii) en bedömning av de framsteg som uppnåtts och iii) stöd till kapacitetsuppbyggnad. 
Budgetstöd innebär att fokus som traditionellt ligger på verksamheter (t.ex. projekt) 
förflyttas mot resultatorienterat bistånd. 

03 EU (genom både EU:s budget och Europeiska utvecklingsfonden) är världens 
största givare av budgetstöd. Under perioden 2014–2017 gjorde EU åtaganden för 
budgetstöd på omkring 11 % (se bilaga I) av sin budget för bilateralt 
utvecklingsbistånd: ett årligt genomsnitt på omkring 2,13 miljarder euro. År 2017 gav 
EU budgetstöd till 90 länder och territorier som mottog totalt 1,8 miljarder euro. För 
alla pågående budgetstödkontrakt har det gjorts åtaganden på 12,7 miljarder euro. I 
figur 1 visas en uppdelning av beloppen per region för både EU:s allmänna budget och 
Europeiska utvecklingsfonden. 
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Figur 1 – Pågående åtaganden om och utbetalningar av budgetstöd i 
slutet av 2017 per region 

(i miljoner euro) 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av Europeiska kommissionens Budget Support – Trends & Results 
2018 (budgetstöd – tendenser och resultat 2018). 

04 EU:s budgetstöd kräver att mottagarlandet har infört och på ett ändamålsenligt 
sätt genomför relevanta och trovärdiga strategier. Enligt budgetförordningen kan ett 
land anses berättigat till budgetstöd när följande uppfylls1: 

o Partnerlandets förvaltning av de offentliga finanserna är tillräckligt öppen, 
tillförlitlig och ändamålsenlig. 

o Partnerlandet har infört tillräckligt trovärdiga och relevanta åtgärder på 
sektornivå eller nationell nivå. 

o Partnerlandet har infört stabilitetsinriktade makroekonomiska åtgärder. 

o Partnerlandet har infört tillräcklig och snabb tillgång till uttömmande och korrekt 
budgetinformation. 

                                                      
1 Artikel 236.1 i förordningen om finansiella regler för unionens allmänna budget, juli 2018. 
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05 Europeiska kommissionen använder följande tre typer av budgetstödkontrakt: 

1. Kontrakt om målen för hållbar utveckling, som stöder nationella åtgärder och 
strategier för att göra framsteg mot att nå målen för hållbar utveckling. 

2. Prestationsavtal om sektorreformer, som stöder specifika sektorreformer. 

3. Kontrakt om statsbyggande och resiliensuppbyggnad, som erbjuds länder i 
sårbara situationer i syfte att säkerställa viktiga statliga funktioner eller stödja 
processer mot demokratiskt styre. 

06 Merparten av Europeiska kommissionens program för budgetstöd bygger på 
prestationsavtal om sektorreformer (74 % av alla pågående budgetstödsåtaganden 
2017). När det gäller finansiering är utbildning, jordbruk, landsbygdsutveckling, hälso- 
och sjukvård och energi de fyra största sektorerna som får stöd genom 
prestationsavtal om sektorreformer. 

Rörliga delbetalningar som ett incitament för att uppnå resultat 

07 Före varje utbetalning analyserar kommissionen om de allmänna villkoren i 
budgetstödkontraktet har uppfyllts. Villkoren är i de allra flesta fall kopplade till 
kriterierna för berättigande till budgetstöd (se punkt 04). Budgetstöd betalas ut i form 
av antingen fasta eller rörliga delbetalningar. Fasta delbetalningar betalas antingen ut i 
sin helhet (när alla villkor är uppfyllda) eller inte alls (om ett eller flera villkor inte har 
uppfyllts). Rörliga delbetalningar används för att skapa incitament för att 
partnerländerna ska förbättra genomförandet av politiken. De betalas ut på grundval 
av de prestationer som har uppnåtts i förhållande till specificerade 
prestationsindikatorer och mål om samtliga allmänna villkor är uppfyllda. De kan 
betalas ut i sin helhet eller delvis. De prestationsindikatorer som används för rörliga 
delbetalningar kan väljas ut bland de övervakningssystem som redan används av 
partnerlandet eller genom en gemensam ram för prestationsutvärdering som man 
enats om med partnerlandet och andra givare. 
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08 Olika typer av prestationsindikatorer kan användas för offentlig politik (se ruta 1). 
Generellt sett rekommenderar kommissionen att utfallsindikatorer ska användas, men 
andra typer av indikatorer kan också vara lämpliga beroende på den särskilda 
kontexten i partnerlandet eller sektorn. 

Ruta 1 

Typer av prestationsindikatorer med exempel 

 Definition* Belysande exempel på indikatorer från 
de granskade kontrakten** 

Input 

Ekonomiska, personella och 
materiella resurser som 
mobiliseras för 
genomförandet av 
programmet 

o Budget som anslås till projekt som 
särskilt rör kvinnor 

Process 
Politiska åtgärder och 
lagstiftningsåtgärder som 
vidtagits 

o EU-förenliga förordningar om 
gränskontroller av livsmedel som 
antagits 

Output 

Omedelbara och konkreta 
konsekvenser av de resurser 
som använts och åtgärder 
som vidtagits 

o Offentliga byggnader som 
renoverats 

o Nya kommersiella mekanismer på 
lokal nivå 

o Administrativt 
informationssystem för lärare 
som tagits fram 

Utfall 

Resultat på stödmottagarnivå o Utbildning av god kvalitet som 
tillhandahålls syriska elever i 
värdsamhällen och läger 

o Högre procentandel samhällen 
med reguljära tjänster för 
transport av passagerare 

o Sjukförsäkringsskydd för de 
ekonomiskt sämre ställda 

Effekt 

Utfallens konsekvenser i form 
av effekt på det bredare 
målet 

o Minskad spädbarnsdödlighet 
o Minskade områden för 

kokaodling 
o Förbättrad kontroll och 

rapportering av utgifter 
Källa: *Europeiska kommissionens Budget Support Guidelines 2017 (riktlinjer för budgetstöd 2017) 
och **revisionsrätten. 
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09 Varje prestationsindikator har ett tillhörande ekonomiskt värde. Ett sätt som 
kommissionen beräknar de utbetalade beloppen i den rörliga delbetalningen på är att 
den slår ihop det belopp som hör samman med var och en av de prestationsindikatorer 
som landet har uppfyllt. Det innebär att ju fler indikatorer ett partnerland uppfyller, 
desto större andel av den rörliga delbetalningen betalas ut. 

10 År 2017 var 44 % av kommissionens utbetalningar av budgetstöd kopplade till 
rörliga delbetalningar2. Denna andel uppgår till så mycket som 90 % i vissa av EU:s 
grannländer. I figur 2 visas en uppdelning per land av de rörliga delbetalningar som 
betalades ut för prestationsavtal om sektorreformer 2017. 

Figur 2 – Prestationsavtal om sektorreformer, utbetalningar av rörliga 
delbetalningar 2017 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från Europeiska kommissionen. 

                                                      
2 Europeiska kommissionen, Budget Support – Trends and Results (budgetstöd – tendenser 

och resultat), 2018, s. 61. 
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Utbetalning av rörliga delbetalningar 

11 Förfarandet för utbetalning av en rörlig delbetalning inleds när partnerlandet 
lämnar in en utbetalningsansökan. Ansökan innehåller en analys av i vilken 
utsträckning de tillhörande prestationsindikatorindikatorerna har uppfyllts. EU:s 
delegationer analyserar ansökningarna och utarbetar en utvärdering. På grundval av 
utvärderingen, och efter godkännande av styrkommittén för budgetstöd, beslutar 
kommissionen hur stor del av den rörliga delbetalningen som ska betalas ut 
(se figur 3). 

12 Partnerlandets prestationsanalys som åtföljer ansökan om utbetalning bygger på 
uppgifter från de egna övervaknings- och utvärderingssystemen. Dessa system är 
således den främsta informationskällan vid utbetalningar av rörliga delbetalningar. 

Figur 3 – Utbetalningsprocess 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av kommissionens riktlinjer för budgetstöd. 

  

EU meddelar regeringen och 
betalar ut

När godkännandet från högkvarteret har mottagits kan delegationschefen ge sitt godkännande i egenskap av 
utanordnare. Detta bör åtföljas av en formell skrivelse till regeringen om utbetalningen, tillsammans med de 
huvudpunkter rörande bedömningen som ska tas upp i en dialog.

EU:s delegation analyserar om betalningsvillkoren har uppfyllts och lämnar ett motiverat yttrande genom att 
utarbeta ett utbetalningsmeddelande som innehåller en rekommendation om utbetalning bör ske och hur stor den 
bör vara.

EU-delegationens analys 

Statskassan krediteras med 
delbetalningsbeloppet 

Delegationen måste säkerställa att mottagarregeringen lämnar bevis på att relevant konto för statskassan har 
krediterats med lämplig valutakurs.

Partnerland ansöker om 
utbetalning av delbetalning

Ansökan kan lämnas i form av ett följebrev med relevanta styrkande handlingar i bilaga. Brevet bör innehålla bevis 
och en motiverad slutsats om stödberättigande.

Kommissionens huvudkontor 
godkänner och meddelar

EU-delegationen 

Kommissionens personal i Bryssel förbereder betalningsärendet för godkännande av relevant direktör, som 
involverar styrkommittén för budgetstöd/ekonomiskt bistånd i beslutet om utbetalning. Direktören formaliserar 
överenskommelsen och meddelar EU-delegationen, och anger de huvudpunkter som ska tas upp i en dialog med 
partnerlandet. 
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Revisionens inriktning och omfattning 
samt revisionsmetod 
13 I EU:s samförstånd om utveckling, som antogs 2017, erkänns den centrala roll 
som budgetstöd har i fråga om att främja partnerländers insatser för att nå målen för 
hållbar utveckling. Med tanke på de rörliga delbetalningarnas betydelse vid utbetalning 
av budgetstöd, och det faktum att de prestationsuppgifter som utbetalningarna bygger 
på kommer från mottagarländerna, kan felaktiga eller otillförlitliga uppgifter innebära 
att budgetstöd betalas ut utan att de avsedda faktiska resultaten har uppnåtts. Detta 
skulle kraftigt försvaga själva syftet med budgetstöd. Fokus i denna revision låg därför 
på att granska kvantitet och kvalitet (dvs. relevans och tillförlitlighet) när det gäller de 
prestationsindikatorer som används vid rörliga delbetalningar och kommissionens 
analys av betalningsansökningar. 

14 Vår övergripande revisionsfråga var följande: ”Använde kommissionen relevanta 
och tillförlitliga prestationsuppgifter för att betala ut budgetstöd i rörliga 
delbetalningar?” För att få svar på frågan delade vi upp den i följande sex delfrågor: 

a) Innehöll budgetstödkontrakten indikatorer som gör det möjligt att ändamålsenligt 
övervaka relevanta resultat inom de sektorer som får stöd? 

b) Kontrollerade kommissionen på ett ändamålsenligt sätt tillförlitligheten hos 
prestationsuppgifterna i ansökningar om utbetalning av rörliga delbetalningar? 

15 Revisionen omfattade ett urval med 24 prestationsavtal om sektorreformer 
(se bilaga II) för de åtta partnerländer som hade fått de största utbetalningarna av 
rörliga delbetalningar 20173. Dessa länder mottog 43,29 % av de totala 
utbetalningarna av rörliga delbetalningar det året. De rörliga delbetalningar som 
granskades för de utvalda kontrakten omfattade sammanlagt 
248 prestationsindikatorer. I bilaga III finns närmare information om de utbetalningar 
som gjordes 2017 och de sektorer som har granskats. 

                                                      
3 Med undantag för Marocko eftersom landet är föremål för en särskild rapport som 

revisionsrätten kommer att offentliggöra 2020. 
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16 När det gäller de utvalda kontrakten granskade vi kommissionens bedömning av 
kapaciteten hos ländernas system i fråga om att tillhandahålla tillförlitliga 
prestationsuppgifter. Vi kontrollerade även hur bestämmelserna i 
budgetstödkontrakten var utformade, i synnerhet kvaliteten på de 
prestationsindikatorer som användes för de rörliga delbetalningarna. Slutligen 
granskade vi kommissionens kontroller av uppgifterna i ansökningar om utbetalning av 
rörliga delbetalningar. När vi granskade kontrollerna gjorde vi en dokumentgranskning 
av de betalningsakter som tagits fram av kommissionen och en ny bedömning av om 
målen hade uppnåtts och av beräkningen av utbetalningarna av rörliga delbetalningar. 
Därefter jämförde vi våra och kommissionens slutsatser. 

17 Revisionen inbegrep besök i följande tre länder: Jordanien, Georgien och Bolivia. 
Under besöken, som genomfördes i februari och mars 2019, intervjuade vi personal vid 
kommissionen, företrädare för nationella myndigheter och andra givare/berörda 
parter. Utöver de förfaranden som genomfördes för de resterande utvalda länderna 
gjorde vi om kommissionens kontroller av ansökningarna om utbetalning av rörliga 
delbetalningar och tillhörande betalningar i de här tre länderna, och jämförde våra 
resultat med resultaten i kommissionens analys. Dessutom dubbelkontrollerade vi de 
prestationsuppgifter som lämnats av partnerländerna mot andra beviskällor från 
externa experter och andra givare för att bedöma tillförlitligheten. 
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Iakttagelser 

Indikatorerna för de rörliga delbetalningarna var utformade på 
ett sätt som minskade deras relevans 

18 Vi undersökte om i) prestationsindikatorerna är relevanta för uppnåendet av 
målen i budgetstödkontrakten och överensstämmer med landets politik och ii) om de 
utgör en god grund för att övervaka meningsfulla prestationer. 

Indikatorerna är förenliga med ländernas sektorstrategier, men fokus 
ligger främst på kortsiktiga åtgärder och inte långsiktigare resultat 

19 Kommissionen betraktar budgetstöd som ett resultatbaserat sätt att ge bistånd. 
Projektbaserat bistånd betalas ut för stödberättigande kostnader, men budgetstöd i 
rörliga delbetalningar betalas ut när partnerländer uppfyller de allmänna villkoren och 
uppnår resultat som man tidigare kommit överens om, vilket mäts med hjälp av 
utvalda prestationsindikatorer. De rörliga delbetalningarnas relevans beror därför på 
om prestationsindikatorerna mäter meningsfulla resultat. 

20 Såsom visas i ruta 1 finns det fem typer av indikatorer. Inputindikatorer, 
processindikatorer och outputindikatorer är mest relevanta för den dagliga 
förvaltningen av offentliga utgiftsprogram. Utfalls- och effektindikatorer mäter 
långsiktigare effekter, exempelvis framsteg med reformer och program i förhållande 
till fastställda mål, bland annat målen för hållbar utveckling. I figur 4 finns ett exempel 
på olika typer av indikatorer som används för ett av budgetstödprogrammen i Bolivia. 
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Figur 4 – Prestationskedja och olika typer av prestationsindikatorer 

 
Källa: OECD:s biståndskommittés resultatkedja, som används i samband med EU:s yttre åtgärder. 

21 Riktlinjerna för budgetstöd tillåter användning av alla ovannämnda 
indikatortyper. Enligt kommissionen bör dock företräde ges åt utfallsindikatorer, 
eftersom de uppmuntrar till evidensbaserat politiskt beslutsfattande, skyddar 
partnerländernas politiska utrymme att välja sina egna åtgärder och strategier för att 
uppfylla dem och stimulerar efterfrågan på statistisk information av hög kvalitet. Ju 
större förtroendet är för partnerregeringens förmåga att ta fram tillförlitliga uppgifter, 
desto större vikt bör läggas vid utfallsindikatorer. Vi anser även att effektindikatorer är 
användbara för att mäta resultat, i synnerhet när det gäller målen för hållbar 
utveckling. 

RESULTAT

BEHOV
Stöd till den nationella 
strategin för  
övergripande utveckling 
inbegripet koka i Bolivia 

MÅL
• Ökad 

jordbruksproduktion 

• Minskat kokaområde 

INPUT
Indikator 7: Ökat anslag 
av resurser från 
statskassan till sektorn

PROCESSER
Indikator 6: Ram för 
prestationsbedömning 
av sektorpolitik införs 
och övervakas genom ett 
övervaknings- och 
utvärderingssystem

OUTPUT
Indikator 3: Förstärkning 
av projekt för hållbar 
lokal ekonomisk 
utveckling som 
genomförs i skyddade 
områden och 
buffertzoner

EFFEKTER
Indikator 8: Minskade 
områden för kokaodling 

UTFALL
Indikator 1: Ökad 
produktion av sex 
strategiska 
jordbruksprodukter som 
anges i  den nationella 
strategin
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22 Vår analys av 248 indikatorer i de granskade avtalen visar att de är anpassade till 
partnerländernas sektorstrategier. Utbetalningar av rörliga delbetalningar grundas 
dock främst på input-, process- och outputindikatorer, som tillsammans står för 87 % 
av det totala antalet indikatorer. Enbart 33 indikatorer (13 %) mätte utfall och effekt – 
se figur 5. 

Figur 5 – Typ av indikator som användes för rörliga delbetalningar i de 
granskade programmen 

 
Källa: Revisionsrätten. 

23 Vi konstaterade att de flesta utfalls- och effektindikatorerna användes i länder 
med låginkomstekonomier och låg-medelinkomstekonomier. I hög-
medelinkomstländer, som Jordanien och Georgien, som hade bättre kapacitet att ta 
fram prestationsuppgifter, användes endast fyra utfallsindikatorer och inga 
effektindikatorer. Det visar att indikatorvalet inte nödvändigtvis är kopplat till 
ländernas utvecklingsstatus. 
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24 De inputindikatorer som användes för de granskade rörliga delbetalningarna 
rörde främst upphandling av varor (18 fall) och ökade budgetanslag (nio fall). 
Budgetökningar och upphandling av utrustning kan ha potential att leda till 
förändringar inom ett särskilt område av intresse, men de innebär inte automatiskt att 
meningsfulla framsteg kommer att göras. 

25 Processindikatorer kan vara till nytta, i synnerhet när politiken syftar till att få till 
stånd förändringar i den rättsliga ramen. Såsom anges i riktlinjerna bör de dock inte 
enbart vara inriktade på processer utan även mäta kvalitativa aspekter, exempelvis vad 
en enhet som ska inrättas förväntas omfatta och så vidare4. Så var dock inte alltid 
fallet. I ruta 2 ges några exempel på indikatorer som inte preciserar några lägsta 
kvalitetskrav när det gäller innehåll i den information som ska lämnas eller hur 
informationen ska struktureras. Det gör det svårt att säkerställa att rörliga 
delbetalningar gynnar processer av god kvalitet. 

Ruta 2 

Exempel på processindikatorer utan kvalitativa specifikationer 

I kontraktet om Moldaviens handlingsplan för viseringsliberalisering (kontrakt 15) 
rör en indikator antagandet av ett regelverk för obligatorisk registrering av 
rapporterade överträdelser, utan någon hänvisning till regelverkets kvalitet eller 
innehåll. 

I energikontraktet för Jordanien (kontrakt 4) hänvisas det i målet för en indikator 
till inrättandet av en politisk flerpartsdialogstruktur under ledning av ministeriet 
för energi och mineraltillgångar som ska vara operativ och sammanträda 
regelbundet, utan någon närmare information om hur ofta möten ska anordnas. 

En tredjedel av indikatorerna gör det inte möjligt att objektivt mäta 
resultat 

26 De indikatorer som används för att mäta framsteg med genomförandet av 
offentlig politik måste vara specifika, ha kvantifierade och mätbara mål och, i 
tillämpliga fall, tillförlitliga utgångsvärden. I annat fall är det omöjligt att objektivt mäta 
de framsteg som uppnås. Indikatorer, utgångsvärden och mål måste överenskommas 
när budgetstödkontrakt utformas och specificeras i finansieringsöverenskommelsen. 
Trots att det i riktlinjerna anges att man bör undvika att göra ändringar i indikatorerna 

                                                      
4 Budget Support Guidelines 2017 (riktlinjer för budgetstöd 2017), s. 138. 
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kan det vara nödvändigt att ändra mål under genomförandet av kontraktet för att 
återspegla nya förhållanden eller för att rätta till felaktigheter i definitionen av 
utgångsvärden eller beräkningen av indikatorer. 

27 Vår analys visar att 72 indikatorer (dvs. 29 % av vårt urval) inte var tillräckligt 
specifika. Icke-specifika indikatorer är särskilt problematiska under processen då 
utbetalningsansökningar analyseras – det finns en risk för motstridiga bedömningar av 
om målen har uppnåtts. Detta kan i sin tur leda till mycket varierande resultat när 
beloppet för den rörliga delbetalningen som ska betalas ut beräknas. 

28 29 % av indikatorerna var vagt utformade och saknade kvantifierade mål. Ord 
som ”förbättra”, ”öka fokus” och ”lämna bevis” användes. Vi konstaterade att kontrakt 
inom jordbrukssektorn innehöll det största antalet specifika indikatorer (86,5 %), 
medan enbart 60 % av indikatorerna inom förvaltning av de offentliga finanserna var 
specifika. I ruta 3 ges exempel på icke-specifika indikatorer och vilken inverkan de har 
på beräkningen av utbetalningar av rörliga delbetalningar. 

Ruta 3 

Exempel på icke-specifika indikatorer och mål 

o I kontraktet Support to the second phase of education reform in Jordan (stöd 
till den andra etappen av utbildningsreformen i Jordanien) (kontrakt 1) var 
målet för indikator 5  sex nya skolor som är i drift och utrustade med lämpliga 
resurser, lämplig inlärningsmiljö och adekvata personalresurser. 
Efterlevnaden av begreppet ”adekvat” och hur den skulle kvantifieras för 
beräkningen av betalning var inte tillräckligt specificerad i 
finansieringsöverenskommelsen och kunde därför tolkas på olika sätt. Till 
följd av detta blev den externa expert som på uppdrag av kommissionen 
analyserade om målet hade uppnåtts tvungen att ta fram en egen metod för 
att bedöma kriterierna. Det innebär att kriterierna inte hade angetts i förväg i 
finansieringsöverenskommelsen och att man således inte hade enats om dem 
med partnerlandet. 

o Indikator 2.1 i kontraktet Support to public finance policy reform (stöd till 
reform av finanspolitiken) i Georgien (kontrakt 8) anger att finansministeriet 
ska anordna en serie offentliga diskussioner om finanspolitisk styrning. 
Indikatorn preciserar inte hur många möten det rör sig om eller vilken 
karaktär de ska ha. 
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29 Vi fann även goda exempel på att kommissionen hade ansträngt sig för att mäta 
framsteg när indikatorerna var svåra att analysera. I det fall som illustreras i ruta 4 
hade kommissionen visat vägen för hela givarsamfundet på utbildningsområdet. 

Ruta 4 

Mätning av utbildningskvalitet – ett bra exempel 

I kontraktet Budget support to the Jordanian Ministry of Education to deal with the 
Syrian refugee crisis (budgetstöd till Jordaniens utbildningsministerium för att 
hantera den syriska flyktingkrisen) använde kommissionen följande indikator: 
utbildning av god kvalitet erbjuds syriska elever i skolor med ett eller två skift i 
värdsamhällen och läger; utbildningen är jämförbar med jordanska normer och 
främjas i landet. 

Detta var en utfallsindikator som syftade till att mäta kvaliteten på den utbildning 
som tillhandahölls syriska studenter. Indikatorns värde erhölls genom en 
undersökning som genomfördes i ett urval av skolor. I varje skola mättes 
kvaliteten på utbildningen genom att tio olika faktorer bedömdes 
(t.ex. iakttagelser under lektioner, föräldrars och studenters delaktighet, jämn 
fördelning av pojkar, flickor, flyktingar och jordanier) på en fyrgradig skala. 
Poängen (poäng för kvalitetsprestationer) användes för att ge skolorna betyg från 
A+ (bra) till C- (förbättringar krävs). 

Denna indikator var den första som mätte kvaliteten på utbildningen i Jordanien. 
Den har senare använts av andra givare och införlivats i den gemensamma 
resultatramen i Jordanien. 

Vi identifierade dock brister när det gäller kontroll av om indikatorerna hade 
uppfyllts (se ruta 10). 

Felaktiga eller inga utgångsvärden för 41 % av framstegsindikatorerna 

30 Indikatorer som är definierade på ett precist och entydigt sätt är inte den enda 
förutsättningen för att resultat ska mätas på ett ändamålsenligt sätt. Framsteg kan 
enbart mätas om de mål som fastställs kan jämföras med situationen före insatsen: 
med andra ord med utgångsvärden. Bland de 85 analyserade indikatorerna som krävde 
utgångsvärden (dvs. de indikatorer som analyserade framsteg5) fann vi problem inom 

                                                      
5 I vårt urval finns 163 indikatorer med mål som inte kräver några utgångsvärden eftersom de 

inte mäter hur en viss variabel utvecklas (t.ex. ”en lag har antagits” eller ”antal 
sammanträden”). Dessa indikatorer beaktas inte i bedömningen. 
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35 av dem med anknytning till i) brist på nödvändiga utgångsvärden (15) och 
ii) felaktiga eller inaktuella utgångsvärden (20). 

31 Det fanns 15 indikatorer som saknade utgångsvärden. De var utspridda bland fyra 
(kontrakten 6, 7, 8 och 17) av de 24 utvalda budgetstödkontrakten. Den främsta 
anledningen till att det saknades utgångsvärden var att partnerländerna inte hade 
övervakat situationen innan budgetstödkontraktet inleddes. Vi fann dock exempel på 
att kommissionen, i en liknande situation, hade använt den första rörliga 
delbetalningen i budgetstödkontraktet för att be partnerlandet att beräkna 
utgångsvärdet. I andra fall hade kommissionen genomfört det arbete som krävdes 
(t.ex. undersökningar) för att beräkna de saknade utgångsvärdena. Vi anser att detta är 
god praxis. Exempel på det nödvändiga arbete som utförts av kommissionen för att 
korrekt bedöma gjorda framsteg när det gäller den relevanta indikatorn för 
efterföljande delbetalningar beskrivs i ruta 5. 

Ruta 5 

Fastställa utgångsvärden 
Indikator 3 i prestationsavtalet om sektorreformer för att öka prestandan hos 
Rwandas energisektor (kontrakt 19) är ett exempel på god praxis i fråga om att 
fastställa utgångsvärden genom att ersätta uppgifter som saknas med andra 
informationskällor. Denna indikator bedöms under hela kontraktsperioden med 
hjälp av en årlig undersökning. När finansieringsöverenskommelsen upprättades 
var dock inte undersökningen tillgänglig, så det fanns inget utgångsvärde. I syfte 
att fastställa utgångsvärdet genomförde EU:s delegation en omfattande analys 
och dubbelkontrollerade alternativa uppgiftskällor, exempelvis strategin för 
biomassaenergi från 2009, bedömningen från den globala alliansen för 
matlagningsspisar från 2012 och kartläggningsrapporten om en översikt över 
integrerad tillgång och efterfrågan på brännved. På denna grund kunde EU:s 
delegation fastställa ett relevanta utgångsvärde. 

32 Därutöver innehöll 20 indikatorer felaktiga eller inaktuella utgångsvärden. I elva 
av dessa fall blev nya uppgifter som var relevanta för att korrekt beräkna 
utgångsvärdet tillgängliga efter det att budgetstödkontraktet hade undertecknats. 
Trots att det är möjligt att ändra tillhörande finansieringsöverenskommelse för att den 
ska återspegla korrekt utgångsvärde hade kommissionen inte gjort det i dessa fall. 
Användningen av felaktiga eller inaktuella utgångsvärden ledde även till att indikatorer 
hade mål som var lägre än de faktiska utgångsvärdena. I ruta 6 finns några exempel. 
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Ruta 6 

Exempel på indikatorer där utgångsvärden saknas eller är felaktiga 
Utgångsvärden saknas 

När det gäller kontraktet Employment and vocational education and training 
(sysselsättning och yrkesutbildning) i Georgien (kontrakt 7) hade inga utgångsvärden 
fastställts när finansieringsöverenskommelsen undertecknads 2014 för någon av de 
fem indikatorer som mäter framsteg. Till följd av detta var utgångsvärdet för den 
nödvändiga ökningen noll, vilket innebär att alla framsteg som rapporterades kunde 
anses vara tillräckliga för att nå målet. Till exempel inbegrep kontraktet mål om att öka 
det relativa antalet lärare som får grundläggande utbildning och fortbildning. Det fanns 
dock inga tillgängliga uppgifter om det antal lärare som redan fick den typ av utbildning 
som mättes. Vidare togs begreppen ”grundläggande utbildning” och ”fortbildning” fram 
först 2016, så det var inte möjligt att känna till utgångssituationen när målen fastställdes. 
I och med att inga utgångsvärden fanns tillgängliga tog kommissionen hänsyn till den 
bredare utvecklingen inom utvecklingssektorn i stället för indikatorvärdena. 

Utgångsvärdena var inte detaljerade 

I vissa fall tillhandahölls utgångsvärden som inte var inte tillräckligt detaljerade för att 
göra det möjligt att mäta framsteg. Enligt målet för indikator 1 i ett kontrakt med Bolivia 
(kontrakt 9) var specifika institutioner skyldiga att utbilda ett visst antal 
personalmedlemmar 2016. Utgångsvärdet innehöll information om antalet 
utbildningskurser som erbjöds 2013. Det fanns dock ingen information om antalet 
personalmedlemmar som hade utbildats av specifika institutioner, och utgångsvärdet var 
därför inte tillräckligt detaljerat. Ytterligare dokumentation som överlämnades till oss 
visade, beroende på vilket utbildningscenter som beaktades, att antalet 
personalmedlemmar som utbildades 2013 redan översteg de två mål som hade fastställts 
för 2016, i ett fall med 2 % och i det andra med 42 %. I detta fall ledde bristen på 
ordentligt detaljerade utgångsvärden till att blygsamma mål fastställdes. 

Felaktiga utgångsvärden 

I Education Sector Plan Support Programme (stödprogrammet för 
utbildningssektorsplanen) i Pakistan (kontrakt 24) gällde utgångsvärdet för indikator 5 
antalet studenter som omfattades av ett befintligt stipendiesystem. Målet var dock att en 
procentandel av stödberättigade flickor skulle få stipendier inom rimlig tid. Utgångsvärdet 
hade alltså ingen direkt koppling till det fastställda målet. 
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Indikatorer ger generellt sett avsedd stimulanseffekt, men de är för 
många 

33 Ett av de främsta målen med budgetstöd är att ge partnerländer incitament att 
gå vidare med överenskomna reformer. Därför bör de indikatorer som används för 
rörliga delbetalningar innebära att mottagarlandet måste göra meningsfulla insatser. 
Tillhörande mål bör även skapa rätt balans mellan ambitionsnivå och hur enkla de är 
att uppnå6. 

34 Vi konstaterade att de flesta rörliga delbetalningar som vi granskade gav 
partnerländer incitament att genomföra vissa aspekter av sina utvecklingsstrategier. 
De mål som användes för elva av de utvalda indikatorerna var dock mycket enkla att 
nå. I antalet ingår fyra indikatorer vilkas mål var mycket lågt satta på grund av att 
felaktiga utgångsvärden hade använts (se punkterna 31–32). Några exempel på 
indikatorer med begränsad stimulanseffekt ges i ruta 7. När det gäller tolv ytterligare 
indikatorer som berör tre kontrakt – i Moldavien (kontrakt 16), Bolivia (kontrakt 10) 
och Pakistan (kontrakt 23) – uppnåddes målen oftast med stöd av tekniskt bistånd som 
betalades av EU eller andra givare. Enligt vår mening leder sådana indikatorer till 
begränsat egenansvar och en svag stimulanseffekt eftersom de inte kräver något 
större engagemang från partnerländernas sida. 

Ruta 7 

Exempel på indikatorer med mål som var enkla att nå 

I ett kontrakt med Bolivia (kontrakt 9) villkorades en del av den rörliga 
delbetalningen med att en institution som ansvarade för genomförandet av 
strategin mot olaglig narkotikahandel anordnande två plenarsammanträden under 
2015. Regelbundna plenarsammanträden för att övervaka strategin är en del av 
den normala verksamheten och inte någonting som måste uppmuntras genom en 
indikator för rörliga delbetalningar. 

Målet för indikator 4 i samma kontrakt består i utarbetandet av en rapport som 
visar att partnerlandet efterlever EU:s villkor för budgetstöd. Rapporten är dock en 
del av den vanliga processen för att betala ut budgetstöd och borde således inte 
ha använts som indikator för rörliga delbetalningar. 

                                                      
6 Budget support guidelines (riktlinjer för budgetstöd), 2017, s. 139. 
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35 I riktlinjerna rekommenderas att antalet indikatorer för rörliga delbetalningar 
generellt sett bör uppgå till mellan tre och tio stycken. Alltför många indikatorer 
försvagar stimulanseffekten och försvårar övervakning. De granskade kontrakten hade 
mellan fyra och 34 indikatorer per delbetalning7. Indikatorerna var uppdelade i 
delindikatorer, som ofta hade flera mål. Kontraktet för att stödja genomförandet av 
handlingsplanen för viseringsliberalisering i Moldavien (kontrakt 15) innehöll till 
exempel 95 fristående mål. Ett så stort antal indikatorer och mål främjar inte fokus på 
de främsta politiska målen i budgetstödkontrakten. Trots att problem kopplade till det 
stora antalet indikatorer erkändes i interna kommissionsdokument påverkade detta 
inte kontraktens utformning (se ruta 8). 

Ruta 8 

Stort antal indikatorer 

I de förberedande dokumenten för kontraktet Support to agriculture and rural 
development (stöd till jordbruk och landsbygdsutveckling) i Moldavien 
(kontrakt 17) nämns att det är absolut nödvändigt att utforma ett fåtal fokuserade 
villkor för Moldavien, eftersom många och komplexa villkor kan bidra till att 
sektorbudgetstödet inte blir framgångsrikt. Denna aspekt förbisågs under 
utformningen, i och med att det fanns 28 sammansatta villkor/kriterier/åtgärder 
för utbetalning i kontraktet för utbetalning av rörliga delbetalningar 2017. Dessa 
delades upp i ytterligare 39 delvillkor. 

Kvaliteten på kommissionens kontroll av om indikatorer hade 
uppfyllts varierade, vilket ledde till att vissa utbetalningar inte 
var tillräckligt styrkta 

36 De utbetalningsansökningar som lämnas in av mottagarländerna innehåller en 
analys av framsteg inom de sektorer som får stöd genom budgetstödkontrakten samt 
information om huruvida överenskomna villkor och prestationsindikatorer har 
uppfyllts. Handlingarna inbegriper vanligtvis en rapport om framsteg inom ett visst 
område (sektor), separata rapporter om huruvida vart och ett av villkoren har uppfyllts 
samt informationsblad om varje indikator, med styrkande handlingar (t.ex. skrivelser 
från en statistikbyrå, rapporter om undersökningar etc.). Se figur 3 där förfarandet för 
att betala ut budgetstöd beskrivs. 

                                                      
7 Denna siffra inbegriper inte indikatorer från tidigare års delbetalningar. 
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37 Partnerländernas ansökningar bygger på uppgifter från deras egna övervaknings- 
och utvärderingssystem. Dessa system är således en av de främsta 
informationskällorna för utbetalningsbeslut. Länderna har dock varierande kapacitet 
och olika system för att samla in, lagra, analysera och använda uppgifter. Innan 
kommissionen inleder budgetstödsinsatser måste den följaktligen bedöma de 
befintliga systemen för att ta fram prestationsindikatorer för de kommande 
utbetalningarna av rörliga delbetalningar. EU:s delegationer måste i synnerhet bedöma 
om brister när det gäller statistiksystem, uppgifters tillgänglighet och politisk analys på 
ett betydande sätt undergräver giltigheten hos ländernas utbetalningsansökningar. 

38 För de granskade kontrakten undersökte vi om kommissionen hade gjort en 
grundlig bedömning av prestationsuppgifternas tillförlitlighet när den valde ut 
prestationsindikatorer för de rörliga delbetalningarna. Vi undersökte även om 
kommissionen på ett grundligt sätt hade granskat ansökningar om utbetalning av 
rörliga delbetalningar och korrekt beräknat det belopp som skulle betalas ut. 

Kommissionen fastställde inte ländernas kapacitet att ta fram de 
uppgifter som krävdes för indikatorerna 

39 EU:s delegationer ombeds tillhandahålla en översikt över partnerlandets 
övervaknings- och utvärderingssystem (för landet generellt sett och för den särskilda 
sektor som omfattas av prestationsavtal om sektorreformer), bedöma om landets 
offentliga politik överensstämmer med EU-målen och om den institutionella 
kapaciteten anses tillräcklig för att genomföra politiken. Enligt riktlinjerna måste vidare 
uppgifternas tillförlitlighet och tillgänglighet analyseras och bristerna i 
statistiksystemen bedömas innan budgetstödkontrakt upprättas. 

40 Vi analyserade kommissionens bedömningar med hjälp av kriterier som fastställts 
av Eurostat. Eurostat har tagit fram ett verktyg som kallas Snapshot för att hjälpa EU:s 
delegationer att bedöma styrkor och svagheter i de nationella statistiksystemen i 
utvecklingsländer. Vi konstaterade att de centrala kraven för verktyget behandlas i 
kommissionens riktlinjer för budgetstöd. Snapshot är dock mer omfattande och 
innehåller detaljerade förklaringar av hur specifika områden ska mätas8, vilket är 

                                                      
8 Snapshot erbjuder analysmetoder för följande viktiga områden som är nödvändiga för att 

bedöma statistiksystem: i) De rättliga, institutionella och strategiska ramarna till stöd för 
statistikframställning och övervakning på nationell nivå och sektornivå, ii) resursernas 
lämplighet (dvs. kvantitet och kvalitet när det gäller mänskliga resurser, utrustning och 
finansiering), iii) de avgörande faktorerna när det gäller uppgifters kvalitet (dvs. 
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relevant för bedömningen av statistiksystem. Personalen vid delegationerna känner i 
allmänhet inte till detta verktyg. 

41 Vår granskning av kommissionens bedömning av övervaknings- och 
utvärderingssystem visade att kommissionen i praktiken generellt sett beskriver och 
bedömer de faktorer som nämns i riktlinjerna, men att faktorerna är utspridda i flera 
dokument. Trots att vissa sektorspecifika brister nämndes i de allra flesta kontrakten 
(18 av 24 kontrakt) drog kommissionen enbart i de fem kontrakten i Jordanien 
uttryckligen slutsatser om tillförlitligheten hos de prestationsuppgifter som behövdes 
för att beräkna indikatorerna för rörliga delbetalningar9. Det är viktigt att dra slutsatser 
om uppgifters tillförlitlighet för att välja ut indikatorer och övervaka och analysera 
utbetalningar. 

Kommissionen kontrollerade tillförlitligheten hos de uppgifter som låg 
till grund för utbetalningsansökningarna, men inte alltid på ett grundligt 
sätt 

42 EU:s delegationer måste analysera partnerländernas utbetalningsansökningar 
(inbegripet värdet på tillhörande prestationsindikatorer) innan den rörliga 
delbetalningen betalas ut. Vi fann en rad olika kontrollförfaranden, varav vissa inte gav 
nödvändig säkerhet för att styrka de efterföljande betalningarna. 

43 I allmänhet tillämpade kommissionen följande tre olika typer av 
kontrollförfaranden: i) skrivbordsgranskningar och aritmetiska omräkningar av 
indikatorvärden med hjälp av uppgifterna från partnerländer, ii) samma metod 
kompletterad med besök på plats för att kontrollera tillförlitligheten hos de lämnade 
uppgifterna och iii) utläggning till externa experter av beräkningen av 
prestationsindikatorer eller kontrollen av uppgifter från partnerlandet. 

                                                      
kvalitetsåtagande, yrkesmässigt oberoende, opartiskhet, objektivitet, metod och lämpliga 
förfaranden) och iv) förbindelser med användare (dvs. relevans och tillgänglighet). 

9 Kontrakten 1, 2, 3, 4 och 5. 
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44 Tjänstemän vid EU:s delegationer genomförde besök på plats för att komplettera 
analysen och kontrollera vissa uppgifter som lämnats för 14 av de 24 granskade 
kontrakten (se ruta 9) och anlitade, ibland utöver de egna besöken på plats, externa 
experter för att analysera om villkoren för de rörliga delbetalningarna i 16 av 
kontrakten hade uppfyllts. I grannländerna var användes experter systematiskt, men i 
övriga länder som omfattades av revisionen använde delegationerna enbart experter 
för fem av 13 kontrakt. 

45 I riktlinjerna för budgetstöd rekommenderas att experter anlitas för att bistå 
under kontroller när det finns allvarliga tvivel om kvaliteten på de uppgifter som 
lämnats. När det inte finns några tydliga slutsatser om partnerländernas kapacitet att 
ta fram sådana uppgifter (se punkterna 39–41) är det dock svårt att bedöma om sådan 
experthjälp verkligen behövs. För de kontrakt som granskades var den genomsnittliga 
kostnaden för experters kontrolluppdrag omkring 110 000 euro. 

Ruta 9 

Kommissionens kontroll av utbetalningsansökningar 

För att bedöma utbetalningsansökan för kontraktet om sektorreformer som syftar 
till att förbättra jordbrukssektorns resultat i Rwanda (kontrakt 18) genomförde 
EU:s delegation en omfattande analys av den information som lämnats av 
Rwandas regering och kompletterade den med besök på plats samt begäranden 
om klargöranden från nationella myndigheter. När det gäller indikator 5a var 
målet det första året att 80 000 hektar mark skulle användas till skogsjordbruk i 
vissa områden. Delegationen genomförde ett besök på plats som visade att den 
information som hade lämnats inte var korrekt, eftersom verksamheterna i 
området inte var begränsade till skogsjordbruk. Till följd av detta höll 
kommissionen inne utbetalningen med anknytning till den indikatorn. 

46 För sex10 av de 24 utvalda kontrakten konstaterade vi att kommissionen inte 
gjorde ytterligare, ändamålsenliga kontroller av de uppgifter som låg till grund för 
utbetalningarna av rörliga delbetalningar. Det berodde främst på att EU:s delegationer 
helt och hållet antingen litade på att partnerländernas prestationsuppgifter var 
korrekta, eller på det kontrollarbete som genomfördes av externa experter på uppdrag 
av kommissionen, och inte gjorde några ytterligare kontroller av de lämnade 
uppgifterna. I dessa fall är det svårare för kommissionen att identifiera otillförlitliga 
prestationsuppgifter i utbetalningsansökningarna, vilket ökar risken för att 

                                                      
10 Kontrakt nr 2, 5, 13, 14, 23 och 24. 
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utbetalningar av rörliga delbetalningar inte är styrkta. I ruta 10 ges ett exempel på 
brister i en extern granskning som inte upptäcktes av kommissionen. 

Ruta 10 

Exempel på brister som konstaterats i externa experters arbete 

För kontrakt 2, om stöd till Jordaniens utbildningsministerium för att hantera 
den syriska flyktingkrisen, anlitade kommissionen en expert för att bedöma de 
uppgifter som lämnats av utbildningsministeriet för några av indikatorerna för 
rörliga delbetalningar. Experten bekräftade ministeriets uppgifter genom att 
besöka ett urval om 30 skolor. På grundval av expertens rapport betalade 
kommissionen ut den rörliga delbetalningen. 

Vi granskade expertens arbete och besökte några av de utvalda skolorna, och 
identifierade följande problem: 

a) Urvalet av skolor var inte slumpmässigt utan baserades på 
rekommendationer från ett externt konsultteam från Unesco och 
godkändes av utbildningsministeriet. Det fanns risk för att urvalet var 
vinklat. 

b) Trots att experten faktiskt besökte de 30 utvalda skolorna jämfördes enbart 
uppgifterna mellan 17 av dem. Det berodde på att ministeriet inte hade 
någon information om de återstående skolorna. Den externa expertens 
slutsatser om hur tillförlitligt ministeriets it-system var grundades således 
på otillräckliga bevis. 

c) Kontrollerna på plats som rörde personal i skolorna omfattade enbart 
lärare, men målet för indikator 1 hänvisade även till övrig personal. 
Slutsatserna för denna indikator var således ofullständiga. 

d) Experten drog slutsatsen att fältuppgifterna bekräftade ministeriets 
uppgifter. För indikatorerna 1 (personalantal) och 2 (antal studenter) 
nåddes denna slutsats genom att jämföra de totala resultaten för urvalet. 
De enskilda resultaten per skola visar dock på betydande skillnader 
(positiva och negativa) som jämnas ut när totalsummorna beräknas. 

För några rörliga delbetalningar styrkte inte de prestationsuppgifter som 
lämnades av partnerländerna de gjorda utbetalningarna  

47 Vi granskade sammanlagt 234 miljoner euro i utbetalningar av rörliga 
delbetalningar och vår bedömning, för fem av åtta länder, av bevisen för att 
indikatorerna hade uppfyllts utmynnar i andra resultat än dem som godtogs av 
kommissionen när det gäller 13,3 miljoner euro. För ett land (Pakistan) motsvarade 
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skillnaden 19 % av de utbetalda rörliga delbetalningarna. Vidare konstaterade vi även 
att kommissionen betalade ut 3,4 miljoner euro till två länder på grundval av 
indikatorer som var kopplade till felaktiga utgångsvärden. Även om det fanns en 
kontraktsenlig skyldighet att betala, eftersom målvärdet hade uppnåtts, hade inga 
faktiska framsteg skett på det område som mättes med indikatorn. I tabell 1 
sammanfattas dessa belopp för varje besökt land. 

Tabell 1 – Avvikelser från kommissionens bedömningar 

Land 

Granskad 
rörlig 

utbetalning 
(i euro) 

Skillnader 
jämfört med 

vår 
bedömning 

(i euro) 

Hänvisning till 
kontrakt och 

indikator 

Anledning till 
avvikelser  

(per indikator) 

Belopp som 
betalats ut 

utan faktiska 
framsteg 
(i euro) 

Bolivia 32 800 000 0   0 

Etiopien 29 520 000 0   
2 000 000 

(Kontrakt 14: 
indikator 7) 

Georgien 19 400 000 1 000 000 
Kontrakt 6:  

indikator 1.2 och 
1.7 

1.2 Uppfylld 2 
månader efter 

tidsfristen 
1.7 Mål ej 
uppnått 

0 

Jordanien 45 750 000 6 000 000 Kontrakt 1:  
indikator 5 

Uppfylld 2 år 
efter tidsfristen 0 

Moldavien 26 345 111 1 000 000 
Kontrakt 16:  

indikator 2.1 och 
2.2 

2.1 Uppfylld 1 
månad efter 
tidsfristen 

2.2 Uppfylld 3 
månader efter 

tidsfristen 

0 

Pakistan 25 665 625 4 968 750 

Kontrakt 23:  
indikator 5, 6 

och 8 
Kontrakt 24:  

indikator 4, 6.2 
och 6.3 

5, 6 och 8 Mål ej 
uppnådda 
4 och 6.3 

Felaktiga bevis 
6.2 Mål ej 
uppnått 

0 

Rwanda 27 667 500 332 500 Kontrakt 20:  
indikator 2 

Uppfylld 1 år 
efter tidsfristen 

1 437 500 
(Kontrakt 19: 

indikator 5 
Kontrakt 20: 
indikator 4) 

Vietnam 27 000 000 0   0 

TOTALT 234 148 236 13 301 250   3 437 500 

Källa: Revisionsrätten. 
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48 De främsta problemen vi konstaterade var kopplade till i) mål som uppnåddes 
med förseningar efter de fastställda tidsfristerna, ii) mätning av resultat på grundval av 
felaktiga utgångsvärden, iii) felaktiga eller otillräckliga bevis som styrkte att 
indikatorerna hade uppfyllts och iv) mål som inte nåddes alls. I figur 6 visas de olika 
typer av avvikelser som hittades i kommissionens bedömningar och hur betydande 
de är. 

Figur 6 – Typer av avvikelser 

 
Källa: Revisionsrätten. 

Målet uppnått med försening

Mål ej uppnått 

Felaktiga bevis

Felaktigt utgångsvärde/mål

Typ av avvikelser
(16,74 miljoner euro)

7,83 miljoner euro

3,45 miljoner euro 

3,08 miljoner euro

2,38 miljoner euro 
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49 Ett av de fall där vi bedömde att partnerlandet hade lämnat felaktiga bevis 
beskrivs i ruta 11. 

Ruta 11 

Bevis byggde på ett vinklat urval 

Målet för indikator 6.3 i utbildningskontraktet för Pakistan (kontrakt 24) var att 
studenter som fick kuponger skulle ha en skolnärvaro på minst 80 %. Det bevis 
som lämnades av partnerlandet visade en närvaroandel som var högre än 
målvärdet (87 %), så kommissionen ansåg att målet hade uppnåtts. Det bevis som 
lämnades skulle, enligt efterlevnadsrapporten vid tekniskt bistånd, omfatta alla 
studenter under hela året. Vår analys visade dock att de nationella myndigheterna 
enbart hade tagit en fjärdedel av de studenter som fick kuponger i beaktande när 
de beräknade närvaron för alla sådana studenter. Vidare gjordes urvalet i början 
av skolåret, när närvaron är som högst. Vi konstaterade därför att det styrkande 
underlaget inte var tillförlitligt eftersom urvalet var vinklat. 

I ovannämnda fall ansåg kommissionen att målen hade uppnåtts och betalade ut 
hela beloppet. 

50 I fyra kontrakt fann vi fem fall där indikatorernas11 mål hade uppnåtts efter den 
tidsfrist som fastställts i finansieringsöverenskommelsen. Vidare, när det gäller 
ytterligare fem indikatorer12, anser vi att partnerländerna inte uppfyllde målen. 
Kommissionen ansåg dock att de hade uppfyllts. I ruta 12 ges exempel från de båda 
fallen. 

Ruta 12 

Mål uppnåddes efter tidsfristerna, delvis eller inte alls 

Målet uppnåddes efter tidsfristen för indikator 5 i utbildningskontraktet i 
Jordanien (kontrakt 1). Målet för denna indikator var att sex nya skolor skulle 
anläggas senast 2015. Skolorna var färdiga först 2017 och den rörliga 
delbetalningen betalades ut i december 2017. Anledningen till den betydande 

                                                      
11 Indikator 2 i kontrakt 20, indikator 1.2 i kontrakt 6, indikator 5 i kontrakt 1 och indikator 2.1 

och 2.2 i kontrakt 16. 

12 Indikatorerna 5, 6 och 8 i kontrakt 23, indikator 6.2 i kontrakt 24 och indikator 1.7 i 
kontrakt 6. 
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förseningen var de utdragna upphandlingsförfarandena som ledde till att de 
nationella myndigheterna genomförde byggnadsarbetena sent. 

För att ta hänsyn till förseningarna förlängde kommissionen kontraktets 
genomförandeperiod till och med december 2017 men ändrade inte tidsfristen för 
byggandet av skolorna (2015). 

Målet för indikator 6 i utbildningskontraktet i Pakistan (kontrakt 23) inbegrep 
följande två verksamheter: utformning av läroplanen för engelska och 
godkännande av läroböcker för vissa årskurser. Vi konstaterade att enbart hälften 
av läroböckerna hade godkänts vid den tidpunkt då man ansökte om utbetalning 
och anser därför att den andra delen av målet inte borde ha betraktats som 
uppnådd. 

Målet för indikator 1.7 i jordbrukskontraktet i Georgien (kontrakt 6) var att ett 
statligt program för certifieringsordningar för ekologisk produktion skulle antas. 
Regeringen ansåg att indikatorn var uppfylld i och med antagandet av det statliga 
programmet för återställande av teplantager. Det angivna målet med programmet 
är dock att stödja ändamålsenlig användning av teplantager i Georgien, öka 
teproduktionen, däribland ekologisk teproduktion, och att stärka 
självförsörjningen och exportpotentialen – inte ekologiska certifieringsordningar 
som sådana. Vi anser att målet inte har uppnåtts, eftersom programmet inte 
specifikt är inriktat på certifiering av ekologiska produkter. Detta var även den 
externa granskarens ståndpunkt. 

I samtliga ovannämnda fall betalade kommissionen ut hela beloppet. 

51 Vi fann tre fall där kommissionen hade gjort utbetalningar i enlighet med 
bestämmelserna i finansieringsöverenskommelserna, eftersom partnerländerna hade 
nått de mål man enats om. Faktum var dock att oriktiga utgångsvärden eller målvärden 
användes och att det inte hade skett några faktiska framsteg i de berörda sektorerna. 
I ruta 13 finns närmare uppgifter om vissa av fallen: 



 32 

 

Ruta 13 

Mål som fastställts med hjälp av felaktiga utgångsvärden – inga 
faktiska framsteg 

Indikator 7 i transportkontraktet i Etiopien (kontrakt 14) rör procentandelen 
överlastade lastbilar. Målet var att minska procentandelen till 9 % från ett 
utgångsvärde på 11 %. Det resultat som hade uppnåtts i slutet av den period som 
granskades var 6 % – alltså hade målet uppnåtts och motsvarande belopp 
betalades ut i enlighet med bestämmelserna i finansieringsöverenskommelsen. 
Utifrån den information som lämnades av partnerlandet i utbetalningsansökan var 
dock det faktiska utgångsvärdet 6 %. I realiteten hade det inte skett några 
framsteg i fråga om att minska det faktiska antalet överlastade lastbilar. 

Ett andra exempel på ett felaktigt utgångsvärde som leder till utbetalning utan att 
det skett tillräckliga faktiska framsteg är indikator 5 i energikontraktet i Rwanda 
(kontrakt 19). Denna indikator mäter andelen el från förnybara källor i 
energimixen. Utgångsvärdet som användes i kontraktet var de 292 GWh som 
genererades 2015. Det faktiska värdet för referensåret var felaktigt. Enligt 
uppgifter som rapporterades av de nationella myndigheterna borde det ha varit 
368 GWh. Det mål som fastställdes för den granskade rörliga delbetalningen var 
ytterligare 14,5 GWh från förnybara energikällor jämfört med utgångsvärdet. Det 
resultat som uppnåddes för denna indikator under den granskade perioden var 
361,5 GWh, vilket ledde till att motsvarande belopp betalades ut trots att det skett 
en minskning av andelen el från förnybara källor. 
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52 Utöver de avvikelser som kvantifierats i tabell 1 kunde vi inte bekräfta om två 
utbetalningar av rörliga delbetalningar var korrekta på grund av att det saknades 
tillräckliga bevis till stöd för de värden som rapporterades för fem indikatorer13 
(se exempel i ruta 14). Dessa indikatorer motsvarar ett utbetalat belopp på 
3,77 miljoner euro. 

Ruta 14 

Brist på tillräckliga bevis 

I kontrakt 5, till stöd för förvaltning av de offentliga finanserna i Jordanien, rörde 
indikator 1.2 luckor i utbildningen av personal vid enheter för internkontroll inom 
olika nationella ministerier och byråer. Målet var att utbilda personal vid 
enheterna som inte hade deltagit i utbildningen under föregående år (det fanns 
inget siffermål). En extern expert som anlitades av kommissionen konstaterade att 
över 85 % av personalen från alla enheter för internkontroll hade deltagit i en 
extra utbildningskurs. Därför drog han slutsatsen att indikatorn hade uppfyllts. 
Eftersom expertens rapport inte klargjorde på vilket sätt 85 % beräknades kunde 
vi inte göra om beräkningen eller bekräfta att samtliga luckor hade åtgärdats av 
utbildningen. Det fanns ingen tillgänglig information eller tillgängliga uppgifter om 
vad som inbegreps i de 85 %. 

Indikator 3 i kontraktet för samhällsutvecklingsprogrammet i Pakistan 
(kontrakt 22) mätte andelen budgetanslag till projekt för lokalt ledd utveckling vid 
beräkningen av kostnader för distriktsutvecklingsstrategierna. De rapporterade 
kostnadsberäkningarna för distrikten kunde dock inte spåras till 
distriktsutvecklingsstrategierna, som lämnades som styrkande handling. 
Rapporten som utarbetades av den expert som kommissionen anlitade för att 
bedöma indikatorn innehåller inte heller en avstämning mellan 
kostnadsberäkningarna för distrikten och distriktsutvecklingsstrategierna. Därför 
kunde vi inte bekräfta de rapporterade resultaten. 

                                                      
13 Indikatorerna 3 och 6 i kontrakt 22 och indikatorerna 1.2 och 3 i kontrakt 5. 
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Otillräckligt dokumenterade utbetalningar till Moldavien 

53 Även om det inte är direkt kopplat till kontrollen av resultatindikatorer 
konstaterade vi att kommissionen hade betalat ut tre rörliga delbetalningar till 
Moldavien, totalt 26,3 miljoner euro, utan att ha dokumenterat skälen till 
utbetalningarna tillräckligt (se ruta 15). 

Ruta 15 

Dokumentation av utbetalningar till Moldavien 

Enligt finansieringsöverenskommelserna för budgetstöd har kommissionen rätt att 
upphäva finansieringsöverenskommelsen om partnerlandet åsidosätter en 
skyldighet som gäller respekten för mänskliga rättigheter, demokratiska principer 
och rättsstatsprincipen och i allvarliga fall av korruption (artikel 236.4 i 
förordningen om finansiella regler för unionens allmänna budget, juli 2018). 

På grund av oro över det demokratiska läget i landet beslutade kommissionen i juli 
och oktober 2017 att skjuta upp utbetalningen av flera rörliga delbetalningar och 
angav att tidpunkten för betalningen skulle klargöras med beaktande av respekt 
för effektiva demokratiska mekanismer, rättsstatsprincipen och mänskliga 
rättigheter i Moldavien. Den huvudsakliga anledningen till beslutet var det nära 
förestående antagandet av en ny vallag i Moldavien, vilken inte var förenlig med 
rekommendationerna från Venedigkommissionen (ett rådgivande organ vid 
Europarådet i frågor som rör statsrätt). 

Trots detta utfärdades ett betalningsbemyndigande den 11 december 2017. Det 
underbyggdes dock inte av en bedömning som visade att demokratiska 
mekanismer och mänskliga rättigheter i Moldavien hade förbättrats, vilket var den 
främsta anledningen till att utbetalningen hade hållits inne. 

  



 35 

 

Slutsatser och rekommendationer 
54 Vi granskade om kommissionen använde relevanta och tillförlitliga 
prestationsuppgifter för utbetalningar av budgetstöd i rörliga delbetalningar. Vi 
konstaterar att en tredjedel av de prestationsindikatorer som vi granskade var 
utformade på ett sätt som gör dem mindre relevanta, och att de inte gör det möjligt 
att mäta prestationer på ett objektivt sätt – vilket undergräver deras relevans. Vidare 
var kommissionens bedömningar av om indikatorerna för rörliga delbetalningar hade 
uppfyllts inte alltid tillförlitliga, vilket ledde till att vissa utbetalningar inte var 
tillräckligt styrkta. 

55 Vi konstaterade att prestationsindikatorerna för de rörliga delbetalningarna var 
väl anpassade till partnerländernas strategier för sektorutveckling. Merparten av dem 
var dock inriktade på kortsiktiga åtgärder snarare än långsiktigare resultat, exempelvis 
framsteg mot målen för hållbar utveckling. Endast 13 % av de 248 indikatorer som vi 
granskade mätte utfall eller effekter inom de sektorer som fick stöd (se punkterna 22–
25). Användningen av utfallsindikatorer skulle göra det möjligt för kommissionen att 
bättre mäta långsiktiga resultat inom de sektorer som får stöd, inbegripet framsteg 
mot att nå målen för hållbar utveckling. 

Rekommendation 1 – Öka användningen av utfallsindikatorer 
vid rörliga delbetalningar 

Kommissionen bör utöka andelen rörliga delbetalningar som betalas ut om 
utfallsindikatorer uppfylls. 

Tidsram: slutet av 2021 

56 Över en tredjedel av indikatorerna hade inte definierats på ett tydligt sätt eller 
hade felaktiga utgångsvärden eller inga utgångsvärden alls. Detta möjliggjorde olika 
tolkningar av om mål hade uppnåtts, vilket ledde till att analysen av 
utbetalningsansökningar blev mer komplex och mindre objektiv (se punkterna 26–32). 
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Rekommendation 2 – Förbättra utformningen av 
prestationsindikatorer 

Kommissionen bör stärka arrangemangen för kvalitetskontroll i syfte att säkerställa att 
prestationsindikatorerna för rörliga delbetalningar mäter de resultat som uppnås av 
partnerländer på ett objektivt sätt. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt 
användningen av 

a) prestationsindikatorer som är specifika och inte kan tolkas på olika sätt, 

b) utgångsvärden och mål. 

Tidsram: slutet av 2021 

57 Ett viktigt mål med budgetstöd i rörliga delbetalningar är att skapa incitament för 
partnerländerna att göra framsteg med sina reformagendor. De flesta rörliga 
delbetalningar som granskades innehöll indikatorer med mål som hade en god balans 
mellan hur ambitiösa och uppnåbara de var, och vi anser att de hade avsedd 
stimulanseffekt. De få undantag som vi fann rörde indikatorer med mål som var enkla 
att nå, ofta på grund av att felaktiga utgångsvärden användes, eller som uppnåddes via 
arbete som utfördes av andra givare eller externa experter som betalades av EU (se 
punkterna 33–34). 

Rekommendation 3 – Garantera de rörliga delbetalningarnas 
stimulanseffekt 

Kommissionen bör 

a) uppdatera information om utgångsvärdet innan kontrakt undertecknas eller om 
så krävs korrigera utgångsvärden medan kontraktet genomförs genom att ändra 
budgetstödkontraktet, 

b) undvika situationer där partnerlandet enbart uppnår mål tack vare EU-finansierat 
tekniskt bistånd. 

Tidsram: slutet av 2021 

58 Antalet indikatorer som används inom varje rörlig delbetalning var ofta för stort 
och översteg det antal som rekommenderades i kommissionens riktlinjer. Detta 
komplicerade utbetalningsprocessen ytterligare (se punkt 35). 
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Rekommendation 4 – Förenkla utbetalningsprocessen för 
rörliga delbetalningar 

Kommissionen bör avstå från att använda delindikatorer i syfte att begränsa det 
faktiska antalet indikatorer till den högsta gräns som anges i riktlinjerna. 

Tidsram: slutet av 2021 

59 Ansökningar om utbetalning av rörliga delbetalningar innehåller 
prestationsuppgifter som visar i vilken utsträckning de villkor och 
prestationsindikatorer man enats om har uppfyllts. Eftersom ansökningarna utarbetas 
av partnerländerna beror de underliggande prestationsuppgifternas tillförlitlighet på 
ländernas kapacitet att ta fram dem. Vi konstaterade att kommissionen generellt sett 
bedömde partnerländernas kapacitet genom att granska huvuddelarna av deras 
övervaknings- och utvärderingssystem, såsom krävs enligt riktlinjerna för budgetstöd. 
Kommissionen drog dock enbart slutsatser om huruvida prestationsuppgifterna – som 
behövs för att beräkna indikatorerna för rörliga delbetalningar – var tillförlitliga när det 
gällde fem av de 24 utvalda kontrakten (se punkterna 36–41). Det är viktigt att dra 
slutsatser om uppgifters tillförlitlighet för att välja ut indikatorer och övervaka och 
analysera utbetalningar. 

Rekommendation 5 – Förbättra bedömningarna av ländernas 
kapacitet att tillhandahålla de prestationsuppgifter som 
används vid rörliga delbetalningar 

När kommissionen utformar en budgetstödsinsats bör den bedöma tillförlitligheten 
hos de prestationsuppgifter som ska ligga till grund för utbetalning av en rörlig 
delbetalning. Bedömningen bör leda till en tydlig slutsats om huruvida de system som 
används för att ta fram uppgifterna är tillräckligt tillförlitliga, och skulle kunna baseras 
på befintliga bedömningar som utförts av andra erkända organ. 

Tidsram: slutet av 2021 

60 Vi konstaterade att EU:s delegationer genomförde en rad olika 
kontrollförfaranden när de analyserade utbetalningsansökningar. I vissa fall gjorde 
personal vid EU:s delegationer besök på plats för att kontrollera de uppgifter som 
lämnats av partnerländer. I andra fall förlitade de sig fullständigt på uppgifterna eller 
på de externa granskningar som gjorts av experter på uppdrag av kommissionen, och 
gjorde inget ytterligare kontrollarbete. Detta ger inte tillräcklig säkerhet för att styrka 
efterföljande utbetalningar av rörliga delbetalningar (se punkterna 42–46). 
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Rekommendation 6 – Förbättra kontrollen av de 
prestationsuppgifter som används för utbetalning av rörliga 
delbetalningar. 

Kommissionen bör 

a) granska de bevis som ligger till grund för de prestationsuppgifter som lämnas av 
partnerländer i utbetalningsansökan, såvida kommissionen inte redan uttryckligen 
har dragit slutsatsen att uppgifterna är tillförlitliga, 

b) när externa granskningar används, kräva att kontroll av tillförlitligheten i viktiga 
prestationsuppgifter som lämnas av partnerländer ingår i kravspecifikationerna; 
kontrollera att experterna har uppfyllt detta krav innan den rörliga delbetalningen 
betalas ut. 

Tidsram: slutet av 2021 

61 När vi gjorde om kommissionens bedömningar av om indikatorerna hade 
uppfyllts och räknade om utbetalningarna av rörliga delbetalningar hittade vi 
avvikelser i förhållande till de belopp som kommissionen hade betalat ut. 
Sammantaget uppskattar vi utifrån den tillgängliga resultatinformationen att det fanns 
avvikelser på 16,7 miljoner euro inom de totalt 234 miljoner euro i utbetalningar av 
rörliga delbetalningar som granskades. Av detta belopp var 13,3 miljoner euro inte 
tillräckligt styrkta eller inte i linje med kontraktsbestämmelser. Ett belopp på 
3,4 miljoner euro betalades ut utan att det hade skett några faktiska framsteg. 
Dessutom betalades 26,3 miljoner euro ut till Moldavien genom tre rörliga 
delbetalningar utan att skälen till utbetalningarna hade dokumenterats tillräckligt 
(se punkterna 47–53). 

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning III, med ledamoten Bettina 
Jakobsen som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 12 november 2019. 

 För revisionsrätten 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 ordförande  
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Bilagor 

Bilaga I – Andel budgetstöd inom bilaterala åtaganden om 
offentligt utvecklingsbistånd 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av https://stats.oecd.org/ 

  

Länder 2014 2015 2016 2017
Genomsnitt 
(2014–2017)

Österrike 0,69 % 1,01 % 0,10 % 1,24 % 0,76 %
Belgien 2,50 % 1,85 % 1,41 % 0,15 % 1,48 %
Tjeckien 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 %
Frankrike 2,86 % 1,86 % 6,11 % 9,30 % 5,03 %
Tyskland 1,29 % 4,55 % 2,12 % 3,42 % 2,84 %
Grekland 1,04 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,26 %
Ungern ej tillämpligt 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 %
Luxemburg 3,21 % 0,81 % 2,93 % 1,98 % 2,23 %
Nederländerna 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 %
Slovakien 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 %
Förenade kungariket 2,09 % 1,21 % 0,18 % 0,01 % 0,87 %
Europeiska kommissionen 9,31 % 12,71 % 14,67 % 9,08 % 11,45 %

EU-genomsnitt 2,03 % 1,66 % 1,39 % 1,57 % 1,66 %
EU-genomsnitt utan institutioner 1,65 % 1,11 % 0,73 % 1,19 % 1,17 %

https://stats.oecd.org/
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Bilaga II – Granskade kontrakt 

 
Kontraktsnum

mer 
Land Sektor som får stöd 

Kontrakt 1 282 613 

Jordanien 

Utbildning 

Kontrakt 2 365 198 Utbildning 

Kontrakt 3 377 271 Energi 

Kontrakt 4 389 306 Energi 

Kontrakt 5 357 967 Förvaltning av offentliga finanser 

Kontrakt 6 387 662 

Georgien 

Jordbruk 

Kontrakt 7 344 313 Yrkesutbildning 

Kontrakt 8 361 908 Reform av finanspolitiken 

Kontrakt 9 363 227 

Bolivia 

Narkotikabekämpning 

Kontrakt 10 368 977 Vatten 

Kontrakt 11 337 591 Jordbruk 

Kontrakt 12 377 182 Jordbruk 

Kontrakt 13 383 001 
Etiopien 

Hälso- och sjukvård 

Kontrakt 14 367 551 Transporter 

Kontrakt 15 348 701 

Moldavien 

Handlingsplan för viseringsliberalisering 

Kontrakt 16 353 323 Reform av finanspolitiken 

Kontrakt 17 371 907 Jordbruk 

Kontrakt 18 376 376 

Rwanda 

Jordbruk 

Kontrakt 19 375 269 Energi 

Kontrakt 20 364 033 Miljö 

Kontrakt 21 357 701 Vietnam Hälso- och sjukvård 

Kontrakt 22 337 112 Pakistan Jordbruk 

Kontrakt 23 289 807  Utbildning 

Kontrakt 24 356 359  Utbildning 
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Bilaga III – Utbetalningar av rörliga delbetalningar 2017 för 
prestationsavtal om sektorreformer 

Länder 

Total rörlig 
delbetalning 

2017  
(i euro) 

 % Granskade sektorer Granskade belopp  
(i euro) 

Marocko 120 984 995 18,75 %   

Jordanien 69 506 667 10,77 % 
Utbildning, energi, reform 
av den offentliga 
förvaltningen 

45 750 000 

Georgien 37 900 000 5,87 % Jordbruk, sysselsättning, 
offentliga finanser 19 400 000 

Bolivia 32 800 000 5,08 % 
Jordbruk, 
narkotikabekämpning, 
vatten och sanitet 

32 800 000 

Etiopien 29 520 000 4,57 % Hälso- och sjukvård, 
transporter 29 520 000 

Moldavien 29 345 111 4,55 % Jordbruk, rättsväsendet, 
offentliga finanser 26 345 111 

Rwanda 27 667 500 4,29 % Jordbruk, energi, miljö 27 667 500 

Vietnam 27 000 000 4,18 % Hälso- och sjukvård 27 000 000 

Pakistan 25 665 625 3,98 % Jordbruk, utbildning 25 665 625 

Tunisien 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 %   

Kirgizistan 9 500 000 1,47 %   

Algeriet 9 000 000 1,39 %   
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Länder 

Total rörlig 
delbetalning 

2017  
(i euro) 

 % Granskade sektorer Granskade belopp  
(i euro) 

Benin 8 000 000 1,24 %   

Indonesien 7 500 000 1,16 %   

Ukraina 7 500 000 1,16 %   

Kambodja 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 %   

Grönland 4 634 634 0,72 %   

Laos 4 000 000 0,62 %   

Guyana 3 800 000 0,59 %   

Dominikanska 
republiken 2 687 500 0,42 %   

Samoa 2 360 238 0,37 %   

Falklandsöarna 1 000 000 0,15 %   

Tonga 375 000 0,06 %   

TOTALT 645 308 728 100 %   

Källa: Revisionsrätten (länder som valdes ut för revisionen står i fetstil). 
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Bilaga IV – Sammanfattande bedömning 

 

BOLIVIA ETIOPIEN PAKISTAN RWANDA VIETNAM 

Kontrakt 9 Kontrakt 10 Kontrakt 11 Kontrakt 12 Kontrakt 13 Kontrakt 14 Kontrakt 22 Kontrakt 23 Kontrakt 24 Kontrakt 18 Kontrakt 19 Kontrakt 20 Kontrakt 21 

Heltäckande 
kapacitetsbedömning? N N N D N D N N N D D N D 

Antal indikatorer (per 
årlig delbetalning 2017) 8 10 8 6 6 10 6 8 8 8 7 4 8 

Antal indikatorer som 
betalades 2017 från 
tidigare år 

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

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

Icke-specifika 
indikatorer 1 1 2 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 

Utan utgångsvärde 
(revisionsrätten: det 
ska finnas ett 
utgångsvärde) 

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

Felaktigt utgångsvärde 1 0 0 0 1 10 0 0 1 0 1 2 0 

För blygsamt mål 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 



 44 

 

 

BOLIVIA ETIOPIEN PAKISTAN RWANDA VIETNAM 

Kontrakt 9 Kontrakt 10 Kontrakt 11 Kontrakt 12 Kontrakt 13 Kontrakt 14 Kontrakt 22 Kontrakt 23 Kontrakt 24 Kontrakt 18 Kontrakt 19 Kontrakt 20 Kontrakt 21 

Gjorde EU:s 
delegationer besök på 
plats för att bedöma 
om villkoren hade 
uppfyllts? 

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

Användes externa 
experter för att 
bedöma om villkoren 
hade uppfyllts? 

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

Innehöll 
utbetalningarna 
räknefel? 

N N N N N N N N N N N N N 

Tillämpades metoden 
för att beräkna 
utbetalningen korrekt? 

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

Avvikelser jämfört med 
revisionsrättens 
bedömning av om 
mål/delmål var 
uppfyllda. 

2.2 och 3.3 3.1 och 5 N N N 7 N 5, 6 och 8 4, 6.2 och 
6.3 N 5 2 och 4 N 

Avvikelser jämfört med 
revisionsrättens 
bedömning av det 
belopp som ska betalas 

Påverkar 
endast 

ytterligare 
utbetalningar 

Påverkar inte 
utbetalningar 

Prestation 
>80 % 

N N N 2 mn euro N 1,5 mn euro 3,47 mn 
euro N 1,2 mn euro 0,57 mn 

euro N 
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GEORGIEN JORDANIEN MOLDAVIEN 

Kontrakt 6 Kontrakt 7 Kontrakt 8 Kontrakt 1 Kontrakt 2 Kontrakt 3/4 Kontrakt 5 Kontrakt 15 Kontrakt 16 Kontrakt 17 

Heltäckande 
kapacitetsbedömning? N J J N N J D J J D 

Antal indikatorer (per 
årlig delbetalning 2017) 11 15 14 0 5 9 10 34 12 28 

Antal indikatorer som 
betalades 2017 från 
tidigare år 

0 3 0 2 0 0 0 3 0 0 

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

Icke-specifik indikator 0 7 3 2 0 1 5 35 4 4 

Utan utgångsvärde 
(revisionsrätten: det ska 
finnas ett utgångsvärde) 

1 5 3 0 0 0 0 0 0 6 

Felaktigt utgångsvärde 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

För blygsamma mål 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 

Gjorde EU:s delegationer 
besök på plats för att 
bedöma om villkoren 
hade uppfyllts? 

J J J J J N J J J J 

Användes externa 
experter för att bedöma 
om villkoren hade 
uppfyllts? 

J J J J J J J J J J 
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GEORGIEN JORDANIEN MOLDAVIEN 

Kontrakt 6 Kontrakt 7 Kontrakt 8 Kontrakt 1 Kontrakt 2 Kontrakt 3/4 Kontrakt 5 Kontrakt 15 Kontrakt 16 Kontrakt 17 

Innehöll utbetalningarna 
räknefel? N N N J N N N J N N 

Tillämpades metoden för 
att beräkna utbetalningen 
korrekt? 

J J J J N J N N J J 

Avvikelser jämfört med 
revisionsrättens 
bedömning av om 
mål/delmål var uppfyllda. 

indikator 1.2 
och 1.7 N N Indikator 5 N N N J (alla 

indikatorer) N N 

Avvikelser jämfört med 
revisionsrättens 
bedömning av det belopp 
som ska betalas 

1 mn euro N N 6 mn euro N N N 5,1 mn euro 6,4 mn euro 14,8 mn euro 

ANMÄRKNING: J: Ja, N: Nej, D: Delvis. 
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KOMMISSIONENS SVAR PÅ EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS SÄRSKILDA 

RAPPORT 

”UPPGIFTSKVALITET VID BUDGETSTÖD: BRISTER I INDIKATORER OCH 

KONTROLLER INFÖR BETALNING AV RÖRLIGA DELBETALNINGAR” 

 

SAMMANFATTNING 

I. Budgetstöd betraktas som ett paket, som innefattar överföring av pengar, politisk dialog, 

kapacitetsuppbyggnad och resultatövervakning. Alla delar är viktiga för att instrumentet ska få avsedd 

verkan. Fasta delbetalningar förutsätter att allmänna villkor som kan härledas till kriterierna för 

berättigande till budgetstöd är uppfyllda, medan de belopp som delas ut som rörliga delbetalningar 

står i proportion till hur väl man uppfyllt vissa specifika indikatorer. 

II. I riktlinjerna för budgetstöd definieras vilka kriterier som ska tillämpas vid definitionen av 

indikatorer för rörliga delbetalningar och hur dessa ska kontrolleras. Företräde bör ges åt 

väldefinierade indikatorer från partnerländernas ramverk för politik- och resultatövervakning. 

III. Eftersom indikatorerna för de rörliga delbetalningarna är utformade för att mätas på årsbasis är det 

naturligt att de mål som ska uppfyllas är kortsiktiga. Kommissionen måste hitta mål som rimligen kan 

uppfyllas från ett år till nästa. Detta hindrar inte att man försöker främja en ökad användning av 

utfallsindikatorer, särskilt inom sektorer som fått långsiktigt EU-stöd. Det är även viktigt att se till att 

det finns en bra blandning av de olika typerna av indikatorer.  

Kommissionens databas, som fångar upp alla resultatindikatorer som använts under 

budgetstödskontrakten 2014–2018, visar att en balanserad blandning av indikatorer gällande input, 

process, output och utfall/långsiktiga resultat används eller har använts. Det urval som omfattades av 

granskningen innehöll flera program som godkänts före 2014, och som därför i mindre grad var 

inriktade på långsiktiga resultat. 

IV. I riktlinjerna för budgetstöd rekommenderas att man använder mellan tre och tio indikatorer. 

Kommissionen kommer att förtydliga budskapet att ett större antal indikatorer kan leda till ett 

bristande politiskt fokus och till att bedömningen av ansökningarna om utbetalningar blir mer 

komplicerad. Undantagsvis kan dock fler än tio indikatorer godtas, om det är motiverat mot bakgrund 

av den politiska ramen och partnerlandets prioriteringar.  

V. Kommissionen anser att tillförlitligheten i partnerländernas statistiksystem analyseras vid 

bedömningen av hur väl landet uppfyller de allmänna politiska kriterierna för berättigande till 

budgetstöd och att detta även bör finnas med i ramen för riskhantering. Den nyligen reviderade mallen 

för vägledning för utbetalning kräver att man i samband med varje ansökan om utbetalning 

rapporterar om uppdatering av landets analyskapacitet och uppgiftskvalitet.  

VI. Kommissionen anser att det vid utbetalningen till Moldavien togs hänsyn till den positiva 

utvecklingen gällande respekt för ändamålsenliga demokratiska mekanismer, rättsstatsprincipen och 

mänskliga rättigheter i Moldavien vid tidpunkten för utbetalningen, men att detta kunde ha 

dokumenterats bättre. 

VII. Första strecksatsen: Kommissionen godtar rekommendationen. 

Andra strecksatsen: Kommissionen godtar rekommendationen. 

Tredje strecksatsen: Kommissionen godtar rekommendationen. 

Fjärde strecksatsen: Kommissionen godtar rekommendationen. 

Femte strecksatsen: Kommissionen godtar rekommendationen. 
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Sjätte strecksatsen: Kommissionen godtar rekommendationen. 

 

INLEDNING 

01. Se svaret till punkt I i sammanfattningen. 

02. Förutom att främja resultat genom utnyttjandet av ländernas egna system och i linje med ländernas 

egen politik, främjar budgetstödet också inhemsk ansvarighet. 

IAKTTAGELSER 

19. Kommissionen bekräftar att budgetstödet betalas ut ”i efterskott” för att belöna goda resultat. Som 

revisionsrätten mycket riktigt påpekar spelar de allmänna villkoren – exempelvis framsteg i 

genomförandet av den relevanta offentliga politiken, förvaltning av de offentliga finanserna, 

transparens och makroekonomisk stabilitet – en viktig roll för bedömningen av dessa resultat. 

21. Utformningen av rörliga delbetalningar måste vara anpassad till länderna och den politiska 

kontexten. Indikatorerna bör väljas utefter deras relevans i denna kontext. Företräde bör ges åt 

utfallsindikatorer när så är tillämpligt och rent allmänt bör man eftersträva en kombination av olika 

typer av indikatorer, däribland inputindikatorer.  

Den årliga frekvensen av budgetstödutbetalningar, liksom partnerländernas förmåga att kontrollera 

utfall och effekter, bör också beaktas när indikatorerna fastställs. 

22. En intern bedömning som kommissionen gjort av hela uppsättningen indikatorer som används för 

de rörliga delbetalningarna (sammanlagt 3 642 indikatorer) under perioden 2014–2018 visar att 

33,7 % av indikatorerna är utfallsindikatorer, 26,8 % är outputindikatorer, 35,4 % är 

processindikatorer och den lilla del som återstår (4,1 %) består av input- och effektindikatorer. 

Det urval som omfattades av granskningen innehöll flera program som godkänts före 2014, och som 

därför i mindre grad var inriktade på långsiktiga resultat. Nu används en mer balanserad blandning av 

olika indikatorer. 

23. Valet av indikatorer hänger också samman med utvecklingsgraden i landets offentliga politik och 

ett antal kontextspecifika frågor (tilldelningsproblem, styrning av sektorn, arbetsfördelning mellan 

utvecklingspartnerna osv.). 

Det kan noteras att Jordanien enligt Världsbankens klassificering sedan 2017 inte längre anses vara ett 

hög-medelinkomstland utan ett låg-medelinkomstland. 

24. Kommissionen anser att inputindikatorer kan spela en viktig roll i många fall och att de i 

inledningsskedet i en reform kan bidra till förutsättningarna för senare mer långsiktiga resultat. I 

budgetstödprogrammen från 2014 och framåt är andelen inputindikatorer för de rörliga 

delbetalningarna bara 4 % (se svaret på punkt 22). 

25. Processindikatorer är viktiga för att bedöma framsteg gällande kapacitet och gott styre inom en 

sektor. Om man ser till hela budgetstödprogrammet granskas dessutom också de kvalitativa 

aspekterna vid bedömningen av framsteg i det övergripande genomförandet av den offentliga 

politiken. Processindikatorer kan också hanteras via dialog och kapacitetsuppbyggnad, vilket gör det 

viktigt att inte begränsa budgetstödets effekter till enbart indikatorerna för rörliga delbetalningar. 

Ruta 2 – Exempel på processindikatorer utan kvalitativa specifikationer  

Gällande Moldavien (kontrakt 15: Handlingsplan för viseringsliberalisering) 

Handlingsplanen för viseringsliberalisering är en åtgärd som mycket noga granskas av EU-

institutionerna och medlemsstaterna, vilket innebär ett mycket starkt externt övervakningssystem. 

Även om ingen hänvisning finns i åtgärdsmatrisen för det regelverk som ska antas är regelverkets 

kvalitet tydligt definierat i EU:s regelverk, vilket innebär att regelverket (riktmärken för 



 

SV   SV 
3 

 

viseringsliberalisering) är definierat i andra handlingar. Det kan noteras att fem rapporter om 

handlingsplanen för viseringsliberalisering har lämnats till Europaparlamentet och rådet, och att dessa 

visar att tillfredsställande framsteg har gjorts. 

Gällande Jordanien (kontrakt 4: Energistöd)  

Fokus för detta mål var att se till att den politiska dialogstrukturen inrättades och blev operativ (i den 

meningen att möten hålls regelbundet och strukturen inte bara inrättats administrativt). För att 

försäkra sig om egenansvar från regeringens sida överlät kommissionen besluten om den exakta 

strukturen, sammansättningen och mötesfrekvens till partnerlandet. 

27. Kommissionen framhåller att revisionsrättens iakttagelse om att indikatorerna inte var tillräckligt 

specifika härrör från en rad olika underliggande orsaker, vilket exemplen i punkt 28 och ruta 3 visar. I 

de flesta fall ledde inte detta till att revisionsrätten och kommissionen drog olika slutsatser gällande 

bedömningen av indikatorerna. 

Ruta 3 – Exempel på icke-specifika indikatorer och mål  

Gällande Jordanien (kontrakt 1):  

Den externa expert som analyserade måluppfyllelsen tog inte fram helt egna kriterier, utan förlitade 

sig på kriterier som redan fanns i de tekniska och administrativa bestämmelserna i 

finansieringsöverenskommelsen för att fastställa att skolutrustningen var adekvat. Exempel på dessa 

kriterier är att skolorna kommer att byggas och utrustas i enlighet med de jordanska riktlinjerna från 

2018 och förses med solpaneler för varmvattenberedning och andra system för förnybar energi och 

energieffektivitet. I de tekniska och administrativa bestämmelserna föreskrivs också att nyanställda 

lärare ska ha genomgått åtminstone introduktionskursen för lärarutbildningen.  

Dessutom måste begreppet ”adekvat” i fråga om resurser, inlärningsmiljö och personalresurser för 

dessa skolor hållas flexibelt för att kunna anpassas till en mycket instabil krissituation, där 

hundratusentals nya flyktingbarn behövde få börja skolan. Slutligen diskuterades begreppet ”adekvat” 

i detalj inom den regelmässiga politiska dialogen mellan EU-delegationen och utbildningsministeriet. 

Gällande Georgien (kontrakt 8): 

Det specifika syftet med denna indikator var att öka medvetenheten bland de berörda parterna kring 

finanspolitiska regler och finanspolitisk styrning. Metoderna för att mäta detta var mötesprotokoll och 

intervjuer med de berörda parterna. Syftet med indikatorn var att främja en kultur av öppenhet och 

ansvarsskyldighet gentemot medborgarna. En noggrann bedömning gjordes genom granskning av 

mötesprotokoll och intervjuer med berörda parter. 

Ruta 4 – Mätning av utbildningskvalitet – ett bra exempel 

Metoden att mäta indikatorer som gäller utbildningskvalitet är central och den modell som infördes i 

detta budgetstödprogram användes sedan av andra givare i Jordanien. Den är fortfarande en viktig 

faktor i allt stöd till det jordanska utbildningssystemet som EU tillhandahållit sedan dess.  

Indikatorn ingår nu i den strategiska utbildningsplanen för 2018–22 och den berörda enheten vid 

utbildningsministeriet har fått utbildning i metoder för att kunna utföra bedömningar i större skala i 

hela landet. 

Det är dock viktigt att påpeka att insamling av uppgifter för en indikator bör göras till en del av 

landets regelbundna insamling av uppgifter, för att undvika att det blir en dyr och tidskrävande 

engångsföreteelse som endast utförs för budgetstödprogrammet. 

30. Kommissionen instämmer i att utgångsvärden bör fastställas och vid behov uppdateras för de 

indikatorer där detta är relevant. 

31. Se kommissionens svar på punkt 30. 
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32. Kommissionen instämmer i att utgångsvärdena bör uppdateras med berörda uppgifter, när så är 

möjligt med tanke på transaktionskostnaderna för att ändra budgetstödkontrakt. 

 

Ruta 6 – Exempel på indikatorer där utgångsvärden saknas eller är oriktiga 

Gällande Georgien (kontrakt 7): 

Kontraktet om sysselsättning och yrkesutbildning innefattar fyra indikatorer som hänvisar till en 

ökning över tid (av t.ex. utbildningar). I två fall hänvisas i finansieringsöverenskommelsen till ett 

utgångsvärde från den 31 december 2013, som inte fanns tillgängligt då 

finansieringsöverenskommelsen undertecknades.  

När det gäller det specifika fall som nämns här fanns inga fastställda utgångsvärden för indikatorerna i 

finansieringsöverenskommelsen. Man var därför tvungen att använda sig av kompletterande källor för 

att bedöma indikator 2.2.1 (15 % ökning av lärare som får grundläggande utbildning i enlighet med 

den nya politiken om utveckling av yrkesutbildningslärare) och indikator 2.2.2 (15 % deltar i livslångt 

lärande). Eftersom det inte fanns utgångsvärden för indikatorerna skulle enbart en uppåtgående trend 

kunnat anses tillräcklig för utbetalning. Därför beaktade utvärderarna och kommissionen utvecklingen 

inom sektorn för att komma fram till en meningsfull slutsats med tanke på indikatorns karaktär. 

Gällande Bolivia (kontrakt 9): 

Det bör noteras att även om målen för 2016 var mindre ambitiösa i förhållande till utgångsvärdet, var 

målen för 2017 och 2018 mer krävande, vilket ledde till de avsedda resultaten. 

34. Kommissionen påpekar att EU:s insatser för kapacitetsuppbyggnad allmänt syftar till att bidra till 

en kapacitetsuppbyggnad i partnerländerna som ska vara hållbar även efter avslutat 

budgetstödprogram. Insatsernas omfattning är bredare och de snarare kompletterar än ersätter de 

incitament som skapas av indikatorerna. Kommissionen anser att så var fallet för de tre kontrakt som 

revisionsrätten tar upp. 

Ruta 7 – Exempel på indikatorer med mål som var enkla att nå 

Det är viktigt att framhålla att indikator 4 (förstärkning av Bolivias observationscentrum för 

narkotika) och indikator 7 (utveckling av institutionella ramen för Consejo Nacional de lucha contra 

el tráfico ilícito de drogas, Conaltid) båda handlar om att stärka Conaltids roll för samordningen 

mellan institutionerna för att förbättra effektiviteten i den strategi som stöds. 

Med tanke på den tidigare avsaknaden av samordning mellan institutionerna utgör indikatorn en viktig 

måttstock för att indirekt mäta regeringens engagemang för denna strategi.  

Även om indikatorn (i kontrakt 9) kan verka obetydlig är den mycket viktig i det givna 

sammanhanget, eftersom den skapar incitament för den nödvändiga samordningen mellan de olika 

ministerier som är involverade i kampen mot narkotikahandel och därmed sammanhängande 

brottslighet. Detta är ett exempel på hur EU-delegationen, med kännedom om den lokala kontexten, 

såg behovet av att stärka samordningsfunktionen hos en ny institution (Conaltid). Ambitionen för en 

indikator måste alltså bedömas i den specifika kontexten. Detsamma gäller indikator 4 som ses som 

ett bevis på att Conaltid utövade sin samordningsroll och att övervakningssystemet fungerar på ett 

hållbart sätt. 

35. Antalet indikatorer i handlingsplanen för viseringsliberalisering i Moldavien är en följd av den 

politiska diskussionen och efterföljande överenskommelse med partnerlandet. I det specifika fallet 

föredrog man att ta med alla indikatorer i regeringens åtgärdsmatris. Myndigheterna såg detta som ett 

kompletterande incitament att genomföra hela handlingsplanen. 

Ruta 8 – Stort antal indikatorer  
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Moldaviens åtgärdsmatris innehåller sju villkor eller huvudindikatorer (i enlighet med vad som 

fastställs i finansieringsöverenskommelsen), vilka motsvarar sju områden i den nationella strategin. 

Sedan finns det 28 delindikatorer som är specifika och relevanta för ett bra genomförande av 

strategin. 

37. I utformningsskedet bedömer kommissionen informationen om uppgifternas tillförlitlighet för att 

kunna avgöra vilken verifikationskälla som är den lämpligaste och när den kan bli tillgänglig. Brister i 

statistiksystemen hos de sektorer som får stöd föranleder avhjälpande åtgärder, exempelvis externa 

expertgranskningar, eller kompletterande stöd från EU (eller andra givare) för att förbättra 

statistiksystemens kapacitet. 

39. Se kommissionens svar på punkt V. 

41. Kommissionen anser att den genom att analysera de allmänna politiska kriterierna för 

stödberättigande och ramen för riskhantering kan få tillräcklig information om kvaliteten på 

partnerlandets övervaknings- och utvärderingssystem. 

42. Flera olika kontrollförfaranden används för att garantera en nivå av säkerhet som motiverar 

utbetalningarna. Se punkt 43.  

43. För varje utbetalning bedömer kommissionen överensstämmelsen med hjälp av en kombination av 

de olika typerna av kontrollförfaranden. Delegationerna och huvudkontoret gör en 

skrivbordsgranskning av alla stödjande dokument inför varje utbetalning. Vid behov görs även besök 

på plats. När den information som inhämtas är högt specialiserad, eller bedömningen av 

måluppfyllelsen kräver en stark kvalitetsbedömning, kan externa experter anlitas.  

44. Externa experter ska bara användas som komplement. Mervärdet med att anlita experter kommer 

sig av deras oberoende och deras ytterligare expertkunskaper, och de ska inte ersätta delegationens 

direkta kontroller och beslut, utan bara göra det möjligt att dubbelkontrollera resultaten. 

45. Kommissionen instämmer i revisionsrättens analys att kvaliteten på partnerländernas uppgifter bör 

vara en viktig faktor vid anlitandet av experter för kontrollerna. Det kan dock vara befogat att anlita 

experter även om landets övervakningssystem är tillförlitligt. I vissa fall behöver EU avancerad 

teknisk expertis för att kontrollera specifika kriterier som är relevanta för beräkning av indikatorerna. 

46. Budgetstöd fungerar som ett instrument för partnerskap och förtroende inom flera sektorer där 

utvecklingspartnerna har förlitat sig på partnerländernas regelbundna rapportering.  

Kommissionen finner att i de fall som tas upp har de stödjande dokument som lämnats av 

genomförandepartnern, i kombination med den externa expertens bedömning och på begäran 

klargöranden från myndigheterna, gett tillräcklig information för att dubbelkontrollera och dra 

slutsatser om uppgifternas tillförlitlighet. 

Ruta 10 – Exempel på brister som konstaterats i externa experters arbete 

a) Urvalet för kontrakt 2 i Jordanien gjordes i nära samarbete med andra berörda partner, bland andra 

Unesco. Kriterierna för urvalet grundades på olika element, bl.a. 

• utbildningsministeriets allmänna skolor i stadsområden (inbegripet hyrda skolor), 

• skolor och skolområden i flyktingläger, 

• skolor med dubbla och enkla skift (hög elevtäthet) 

• primärskola och sekundärskola ska vara representerade, 

• skolor som deltagit i pilotprojekt inom informationssystemet EMIS (OpenEMIS, Unesco) ska 

vara representerade, 

• de utvalda skolorna ska ha ett samband med koncentrationen av flyktingar från Syrien i 

regionen/staden. 
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Förslagen om vilka skolor som skulle ingå lades alltså för att få en bred variation av kriterier och för 

att se till att få med de åtta rektorsområdena med en hög andel elever från Syrien. För att undvika ett 

vinklat resultat i urvalsprocessen var utbildningsministeriet inte direkt inblandat i urvalet av skolorna. 

Det var i stället konsultteamet som i samarbete med Unesco lade fram förslagen efter att skolorna 

valts ut från skoldatabasen (inte EMIS, då det inte var operativt vid den tidpunkten). 

Utbildningsministeriet måste naturligtvis godkänna urvalet för att underlätta tillgången till skolorna. 

b) Alla 30 skolorna fanns med i databasen för uppdraget att göra kontroller på plats. I rapporten från 

uppdraget nämns dock bara 17 av skolorna (sidorna 14 och 16–17) eftersom det bara fanns jämförbara 

EMIS-uppgifter för dessa 17 vid tiden för uppdraget. De externa experternas slutsatser grundades 

därför på de bästa uppgifter som fanns tillgängliga vid den tidpunkten.  

d) Konsulterna granskade skolornas befintliga register och den faktiska närvaron på besöksdagen, och 

det var vad som registrerades i databasens respektive kolumner. Kommissionen anser att dessa 

skillnader är vad man kan förvänta sig i en mycket instabil kriskontext där både det totala elevantalet 

och närvaron skiftar hela tiden. 

47. När det gäller Pakistan instämmer kommissionen i att bevisen för uppfyllande av fyra indikatorer 

(indikatorerna 5 och 6 i kontrakt 23 och indikatorerna 4 och 6.3 i kontrakt 24) var bristfälliga och 

kommissionen kommer att åtgärda detta i framtiden. 

Gällande indikator 8 i kontrakt 23 (utbildningsprogram i Sindh) anser kommissionen att de bevis som 

presenterades visade att målen uppfyllts.  

Målet för indikator 8 ansågs uppfyllt baserat på den årliga arbetsplanen för Provincial Education 

Assessment Centre (Peace) med en föreslagen budget för både Peace och Sesloaf, samt den 74-sidiga 

rapporten Completion report on implementation of Sindh Education SESLOAF, som gav stöd för att 

Sesloaf hade genomförts för att förbättra elevernas inlärning. 

Kommissionen håller med om att indikatorn kunde ha varit tydligare formulerad, något som har lett 

till olika beräkningar vilka dock bara inneburit marginella skillnader i de resultat som uppnåtts. 

Oavsett vilken metod som används är dock de uppnådda resultaten betydande när det gäller 

utvidgningen av kupongsystemet som har lett till att många fler barn går i skolan.  

När det gäller indikator 4 instämmer kommissionen i att det fanns ett antal mindre avvikelser i den 

tillgängliga statistiken. Bristerna hade redan konstaterats vid tidpunkten för identifiering och 

formulering av projektet. Följaktligen gav kommissionen tekniskt stöd till det administrativa 

informationssystemet för utbildning (EMIS) för att åtgärda detta. Kommissionen vidtog alltså 

lämpliga och effektiva åtgärder för att minska den risk som de identifierade statistikbristerna innebar. 

När det gäller Georgien och hänvisningen till lagen om utsäde, indikator 1.2 (kontrakt 6), medger 

kommissionen en lätt fördröjning på två månader. Kommissionen ansåg att den extra tiden användes 

för att förbättra såväl processkvalitet (en mer deltagarfrämjande och inkluderande process som 

inbegrep alla berörda intressenter) som resultatkvalitet (lagen om utsäde överensstämmer nu med 

internationella standarder och EU-standarder och bildar en solid grund för en välreglerad sektor. 

Dessutom beaktade kommissionen regeringens beslut att påskynda aktiviteter för att kompensera för 

det försenade antagandet av lagen och se till att den genomfördes snabbt (sekundärlagstiftningen 

förbereddes innan lagen antagits formellt, tidsramen för certifiering av vete förkortades till bara sex 

månader efter att lagen om utsäde trätt i kraft). Med beaktande av allt detta beslutade kommissionen 

att ansträngningarna skulle belönas, trots fördröjningen. 

Ruta 11 – Bevis grundades på vinklat urval 

När det gäller de bevis som tillhandahölls för indikator 6.3 i utbildningskontraktet i Pakistan (kontrakt 

24), är det inte det tekniska stödet som avgör hur de erforderliga bevisen ska tolkas. 
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I finansieringsöverenskommelsen specificeras inte någon urvalsmetod för att mäta skolnärvaron. 

Kommissionen förlitade sig därför på resultaten från de närvaromätningar som redan gjorts, vilka 

visade en högre närvaro än målvärdet, och ansåg därför att målet uppnåtts. 

50. Kommissionen anser att i tre av de fem fallen (indikator 1.2 i kontrakt 6, indikatorerna 2.1 och 2.2 

i kontrakt 16) berodde den lätta fördröjningen (mellan en och tre månader) av måluppfyllelsen på att 

den genomförande myndigheter utförde ytterligare kvalitetsarbete för att kunna garantera ett resultat 

av hög kvalitet (dvs. utarbeta en lag som antagits i enlighet med bästa praxis för offentlig förvaltning 

efter en omfattande beredningsprocess). Detta fick inga återverkningar på reformens efterföljande 

skeden.  

Det hade varit kontraproduktivt att inte erkänna fördelarna med partnerns ytterligare ansträngningar 

genom att insistera på att tidsfristen skulle hållas. Beträffande det fjärde fallet (indikator 5 i 

kontrakt 1), se svaret på ruta 12. 

Box 12 – Mål uppnåddes efter tidsfristerna, delvis eller inte alls 

Gällande Jordanien (kontrakt 1): 

Kontraktet förlängdes 2015 fram till slutet av 2017 för att ge regeringen tid att slutföra anläggningen 

av sex skolor och uppfylla indikator 2.2. Detta är tillåtet enligt de tekniska och administrativa 

bestämmelserna i finansieringsöverenskommelsen (artikel 2.2) som föreskriver att ”om en del av 

medlen därefter fortfarande inte är förbrukade kan stödmottagaren och kommissionen enas om 

ytterligare en utbetalning på grundval av en bedömning av de återstående målen, som ska göras enligt 

samma principer som för de föregående två rörliga delbetalningarna. Denna ytterligare utbetalning 

kan, om den är motiverad, göras vid utgången av den operativa genomförandefasen och adderas till 

den sista rörliga delbetalningen.” Detta var vad som hände. 

• 1/ Den ursprungliga tidsfristen på två år fastställdes i ett politiskt sammanhang där man 

tillhandahöll krisstöd i en undantagssituation. Detta var mycket ambitiöst, med tanke på de tidsramar 

som krävs för upphandling av arbeten inom offentlig sektor och de ansträngningar som krävs för att 

bygga och utrusta sex skolor. De jordanska myndigheterna var väl medvetna om detta och begärde 

aktivt att tidsfristen skulle förlängas i samband med att denna indikator infördes, liksom även senare 

under genomförandet. Kommissionen övervakade genomförandet noga och gjorde de nödvändiga 

förlängningarna av finansieringsöverenskommelsen för att anpassa den efter situationen. 

• 2/ Kommissionen hade gjort viktiga politiska åtaganden om att stödja Jordanien i hanteringen 

av konsekvenserna av den syriska krisen, genom flera givarkonferenser och politiska deklarationer på 

hög nivå under hela kontraktets löptid. Att lägga till indikator 5 i finansieringsöverenskommelsen var 

en del av kommissionens paket enligt dessa givaråtaganden. 

• 3/ Utbetalningen gjordes först när målen hade uppfyllts. Med undantag för en skola som 

färdigställdes 2017 tog de övriga fem skolorna efterhand in syriska elever från och med 2016. Med 

tanke på antalet syriska flyktingar som redan fanns i Jordanien var detta en föredömlig insats för att 

tillhandahålla skolgång till flyktingbarn.  

Gällande Pakistan (kontrakt 23) uppfylldes målet för indikator 6 till stor del eftersom en läroplan för 

engelska utformades och manuskripten till läroböckerna utarbetades. 

Gällande Georgien (kontrakt 6): 

När det gäller indikator 1.7 uppfylldes målet i enlighet med bestämmelserna i 

finansieringsöverenskommelsen vad beträffar formuleringen av målet och dess verifikationskälla, i 

vilken hänvisas till antagandet av ett statligt program genom ett dekret. Det statliga programmet för 

plantering och återställande av teplantager syftade bland annat till att öka teproduktionen, däribland 

ekologisk teproduktion. Man ansåg också att valet av te var strategiskt tack vare dess betydande 

potential när det gäller ekologisk odling. Även om indikatorn kunde ha varit bättre formulerad hade 
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ett tillbakahållande av utbetalningen stridit emot finansieringsöverenskommelsens bestämmelser och 

utgjort en överträdelse av våra förpliktelser gentemot de georgiska myndigheterna. 

 

Ruta 13 – Mål som fastställts med hjälp av oriktiga utgångsvärden – inga faktiska framsteg 

Gällande Etiopien (kontrakt 14): Med tanke på de betydande framgångarna med att minska andelen 

överlastade lastbilar under de senaste åren (som visas i tabellen nedan) ansåg kommissionen att 

utbetalningen är motiverad, trots den omvärdering av utgångsvärdet för 2011/2012 som gjordes vid en 

översyn av sektorn nära datum för utbetalningen. I själva verket uppnåddes de långsiktiga målen för 

2020 långt tidigare än beräknat. 

Vid tidpunkten för finansieringsöverenskommelsen fastställde kommissionen utgångsvärdet på 

grundval av den bästa tillgängliga informationen och var tvungen att göra utbetalningen på grundval 

av vad som överenskommits av båda parter. Kommissionen vidhåller att det fanns lagliga argument 

för utbetalningen på grundval av indikatorn. 

Ruta 14 – Brist på tillräckliga bevis 

Gällande Jordanien (kontrakt 5): 

Indikator 1.2 (i kontrakt 5, stöd för förvaltning av de offentliga finanserna i Jordanien) bedömdes 

genom granskning av närvaroförteckningen, som undertecknats av deltagarna i de utbildningar som 

erbjudits personalen vid enheten för internkontroll. Det bör framhållas att inrättandet av enheten för 

internkontroll är ett av de stora framstegen på senare tid inom förvaltningen av de offentliga 

finanserna, som fått stöd av det nuvarande EU-programmet. 

När det gäller indikator 3 i kontraktet för samhällsutvecklingsprogrammet i Pakistan (kontrakt 22) var 

kostnadsberäkningarna för distrikten varken detaljerade eller specifikt kopplade till strategierna för 

distriktsutveckling, för utbetalning under räkenskapsåret 2016/2017. Detta kommer att korrigeras, och 

för räkenskapsåret 2018/2019 kommer kostnadsberäkningarna för distrikten att vara kopplade till 

strategierna för distriktsutveckling för den slutbetalning som planeras till 2020. 

53. Se kommissionens svar på ruta 15. 

Ruta 15 – Dokumentation av utbetalningar till Moldavien 

Kommissionen anser att utbetalningen var motiverad, men att den positiva utvecklingen gällande 

respekt för ändamålsenliga demokratiska mekanismer, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter i 

Moldavien vid tidpunkten för utbetalningen kunde ha dokumenterats bättre. 

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

54. I riktlinjerna för budgetstöd definieras vilka kriterier som ska tillämpas vid definitionen av 

indikatorer för rörliga delbetalningar och hur dessa ska kontrolleras. Företräde bör ges åt 

väldefinierade indikatorer från partnerländernas ramverk för politik- och resultatövervakning. 

55. Kommissionens databas, som fångar upp alla resultatindikatorer som använts under 

budgetstödskontrakten 2014–2018, visar att en balanserad blandning av indikatorer gällande input, 

process, output och utfall/långsiktiga resultat används eller har använts. Det urval som omfattades av 

granskningen innehöll fler program som godkänts före 2014, och som därför i mindre grad var 

inriktade på långsiktiga resultat. Nu används en mer balanserad blandning av olika typer av 

indikatorer. 

Rekommendation 1 – Öka användningen av utfallsindikatorer för rörliga delbetalningar 

 

 
Kommissionen godtar rekommendationen.  
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Kommissionen instämmer i att utfallsindikatorer bör användas i högre grad när så är lämpligt. 

Utfallsindikatorer är dock i vissa fall inte förenliga med ett årligt utbetalningsschema och möter också 

ibland tilldelningsproblem, dvs. att regeringen inte styr över måluppfyllelsen. 

Rekommendation 2 – Förbättra utformningen av resultatindikatorer  

Kommissionen godtar rekommendationen. 

Rekommendation 3 – Garantera de rörliga delbetalningarnas stimulanseffekt 

Kommissionen godtar rekommendationen.  

Beträffande led b syftar EU:s kontrakt om kapacitetsuppbyggnad i allmänhet till att bidra till en 

hållbar kapacitetsuppbyggnad i partnerländerna. Deras omfattning är bredare och de snarare 

kompletterar än ersätter de incitament som skapas av indikatorerna. 

Rekommendation 4 – Förenkla utbetalningsprocessen för rörliga delbetalningar 

Kommissionen godtar rekommendationen. 

59. Kommissionen anser att tillförlitligheten i partnerländernas statistiksystem analyseras vid 

bedömningen av hur väl landet uppfyller de allmänna politiska kriterierna för berättigande till 

budgetstöd och att detta även bör finnas med i ramen för riskhantering. Den nyligen reviderade mallen 

för vägledning för utbetalning kräver att man i samband med varje ansökan om utbetalning 

rapporterar om uppdatering av landets analyskapacitet och uppgiftskvalitet.  

Rekommendation 5 – Förbättra bedömningarna av ländernas kapacitet att tillhandahålla de 

resultatuppgifter som används vid rörliga delbetalningar 

Kommissionen godtar rekommendationen. 

60. Kommissionen använder en kombination av olika kontrollförfaranden för varje ansökan om 

utbetalning. Delegationen och huvudkontoret utför en skrivbordsgranskning av alla stödjande 

dokument och ytterligare informationsutbyte med myndigheterna. Dessutom utförs besök på plats om 

så är relevant och externa experter anlitas om det finns ett behov av specialistkunskaper. 

Rekommendation 6 – Förbättra kontrollen av de resultatuppgifter som används för utbetalning 

av rörliga delbetalningar 

Kommissionen godtar även rekommendation b. 

61. Som förklarats i svaret till ruta 12 anser kommissionen att beloppet på 6 miljoner euro till 

Jordanien inte ska räknas med i det totala avvikelsebeloppet, eftersom denna utbetalning gjordes efter 

att målet uppnåtts och inom den tidsfrist som beviljats genom förlängningen av 

finansieringsöverenskommelsen. 

När det gäller Pakistan, Georgien och Moldavien, se svaren på ruta 15 och punkt 47. 

Kommissionen godtar rekommendationen. 

Kommissionen instämmer i led a, om att granska de bevis som ligger till grund för 

resultatuppgifterna, om inte dessa uppgifter redan uttryckligen befunnits vara tillförlitliga. 



Granskningsteam 
I våra särskilda rapporter redovisar vi resultatet av våra revisioner av EU:s politik och 
program eller av förvaltningsteman kopplade till specifika budgetområden. För att 
uppnå så stor effekt som möjligt väljer vi ut och utformar granskningsuppgifterna med 
hänsyn till riskerna när det gäller prestation eller regelefterlevnad, storleken på de 
aktuella intäkterna eller kostnaderna, framtida utveckling och politiskt intresse och 
allmänintresse. 

Denna effektivitetsrevision utfördes av revisionsrättens avdelning III yttre åtgärder, 
säkerhet och rättvisa. Revisionsarbetet leddes av ledamoten Hannu Takkula med stöd 
av Turo Hentilä (kanslichef), Helka Nykänen (attaché), Alejandro Ballester Gallardo 
(förstechef), Piotr Zych (uppgiftsansvarig) och Eva Coria Paramas, Roberto Ruiz Ruiz, 
Erika Söveges och Nita Tennilä (revisorer). Richard Moore gav språkligt stöd. 

Från vänster till höger: Turo Hentilä, Helka Nykänen, Hannu Takkula,  
Alejandro Ballester Gallardo, Nita Tennilä, Piotr Zych, Erika Söveges, Roberto Ruiz Ruiz. 
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Revisionsplanen antogs/Revisionen inleddes  20.11.2018 

Den preliminära rapporten skickades till kommissionen (eller 
andra revisionsobjekt)  20.9.2019 

Den slutliga rapporten antogs efter det kontradiktoriska 
förfarandet  12.11.2019 

Svaren från kommissionen (eller från ett annat revisionsobjekt) 
hade tagits emot på alla språk  5.12.2019 
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Budgetstöd är en form av EU-bistånd som innebär att pengar förs 
över till ett partnerlands statskassa, förutsatt att landet 
respekterar de utbetalningsvillkor som man har kommit överens 
om. Budgetstöd betalas ut i fasta eller rörliga delbetalningar. 
Beloppen som betalas ut som rörliga delutbetalningar beror på 
partnerländernas prestationer, vilka mäts med fördefinierade 
prestationsindikatorer. Vi granskade om kommissionen använde 
relevanta och tillförlitliga prestationsuppgifter för utbetalningar 
av budgetstöd i rörliga delbetalningar. Vår slutsats är att en 
tredjedel av de granskade prestationsindikatorerna var bristfälligt 
utformade, vilket möjliggjorde olika tolkningar av huruvida mål 
hade uppnåtts. Vidare var kommissionens bedömning av om 
indikatorerna för rörliga delbetalningar hade uppfyllts inte alltid 
tillförlitliga. Vi lämnar ett antal rekommendationer om att 
utforma indikatorer bättre, öka användningen av 
utfallsindikatorer och förbättra kontrollen av de 
prestationsuppgifter som används för utbetalning i rörliga 
delbetalningar. 

Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4 
andra stycket i EUF-fördraget. 
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