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EU's trustfond for Afrika: et fleksibelt, men ufokuseret 
nødinstrument, siger revisorerne  

Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret er EU's Nødtrustfond for Afrika (EUTF) et 
fleksibelt instrument til at yde bistand inden for fødevarehjælp, uddannelse, sundhed, sikkerhed og 
bæredygtig udvikling. Trustfondens mål er dog for brede til effektivt at styre indsatsen i de 
afrikanske regioner, og Europa-Kommissionen er stødt på vanskeligheder med at måle, i hvilket 
omfang trustfonden har nået sine mål. Revisorerne konstaterede også svagheder i gennemførelsen 
og bemærker, at trustfondens projekter oplever de samme forsinkelser som traditionel 
udviklingsbistand. 

EUTF for Afrika blev oprettet som en nødtrustfond i 2015 for at fremme langsigtet stabilitet og 
håndtere de grundlæggende årsager til irregulær migration og til fordrivelse af personer i Afrika. 
Trustfonden råder i øjeblikket over 4,1 milliard euro og støtter aktiviteter i 26 afrikanske lande i tre 
regioner - Sahel og Tchadsøen, Afrikas Horn og Nordafrika. Revisorerne vurderede, om trustfonden er 
hensigtsmæssigt udformet og gennemføres effektivt. De undersøgte projekter i Niger og Libyen - de 
lande, der modtager flest midler i deres respektive regioner.  

"EUTF for Afrika er et særligt nødinstrument til håndtering af migration," siger Bettina Jakobsen, det 
medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "I betragtning af de hidtil 
usete udfordringer og budgettets omfang bør fonden være mere fokuseret og styre støtten i retning af 
specifikke aktioner, der kan skabe en målbar virkning." 

Trustfondens mål blev holdt så brede som muligt, så de fleste aktioner ville være støtteberettigede. 
Dette betød, at dens støtte kunne tilpasses til forskellige og skiftende situationer, men var mindre 
nyttigt til at styre indsatsen på tværs af regionerne og måle virkningen. Kommissionen foretog ikke en 
omfattende analyse og kvantificering af behovene, specificerede ikke, hvilke kriser trustfonden skulle 
håndtere, og angav ikke, hvilke midler den havde til rådighed, hvilket begrænser dens evne til at 
påvise, at de rette prioriteter er blevet identificeret, og at de godkendte aktioner er de mest relevante 
til at adressere dem. Endvidere er sammenlægningen af donorernes ressourcer og kapacitet endnu 
ikke tilstrækkeligt effektiv. 
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Trustfondens projekter iværksættes hurtigere end traditionel udviklingsbistand, og det er generelt 
lykkedes for den at fremskynde indgåelsen af kontrakter og udbetalingen af forskud, selv om der 
kunne forventes større hastighed i forbindelse med et nødinstrument. Den står reelt over for de 
samme udfordringer som traditionelle instrumenter, så projekternes gennemførelse forsinkes. 
Revisorerne bemærkede et mønster af forsinkelser i projekter vedrørende sikkerhed og 
grænseforvaltning. 

Procedurerne for projektudvælgelse varierede fra region til region. Kriterierne for vurdering af forslag 
var ikke tilstrækkeligt klare eller dokumenterede, og den komparative fordel ved at anvende EUTF til 
finansiering af projekter var ikke altid nøje forklaret. Revisorerne fandt eksempler på projekter, der 
adresserede de samme behov som andre EU-instrumenter, og de risikerer således at duplikere andre 
former for EU-støtte. 

Projektmålene var ofte ikke specifikke og målelige, og de indikatorer, der blev anvendt til at måle 
resultater, indeholdt ikke nogen basislinjer. De tre regioner anvender forskellige systemer til 
overvågning af deres resultater, da det fælles system endnu ikke er operationelt. De mange 
informations- og overvågningssystemer betyder, at der ikke findes ét enkelt, omfattende overblik over 
de resultater, der er opnået af EUTF for Afrika som helhed. Med 3,7 milliarder euro i EU-finansiering 
er det væsentligt for ansvarligheden, at resultaterne kan måles. 

De reviderede projekter var i en tidlig gennemførelsesfase, men var begyndt at levere output. 
Trustfonden har bidraget til bestræbelserne på at mindske antallet af irregulære migranter fra Afrika 
til Europa, men dette bidrag kan ikke måles nøjagtigt. 

Revisorerne fremsætter en række anbefalinger til Kommissionen med henblik på at forbedre 
kvaliteten af målene, ændre proceduren for projektudvælgelse og træffe foranstaltninger til at 
fremskynde gennemførelsen og forbedre overvågningen. 

Bemærkninger til redaktører 

EUTF for Afrika er langt den største af EU's fire trustfonde: Den har et samlet budget på 4,1 milliard 
euro, hvoraf 3,7 milliarder euro kommer fra EU-budgettet og de europæiske udviklingsfonde. EU-
medlemsstater, Norge og Schweiz bidrog med 451 millioner euro, hvoraf Tyskland og Italien hver 
bidrog med over 100 millioner euro. 

Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for andre 
interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter for 
civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, vi fremsætter i vores særberetninger, bliver 
gennemført i praksis. Den høje gennemførelsesgrad viser, at vores arbejde kommer EU's borgere til 
gode. 

Særberetning nr. 32/2018 "Den Europæiske Unions Nødtrustfond for Afrika: et fleksibelt, men 
ufokuseret instrument" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 
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