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EU-revisorerne undersøger de data, som ligger 
til grund for budgetstøtte til partnerlande 
Den Europæiske Revisionsret er i gang med at udføre en revision af, om de data, som ligger til 
grund for næsten en femtedel af EU's finansielle bistand til partnerlande uden for EU, er 
pålidelige. Betalingerne er kendt som budgetstøtte og støtter EU's partnerlande i deres 
reformbestræbelser og i at nå FN's mål for bæredygtig udvikling. 

I 2017 udgjorde budgetstøtten 18 % af EU's samlede bistand til tredjelande fra EU-budgettet og 
Den Europæiske Udviklingsfond. Ved udgangen af samme år havde EU indgået 270 
budgetstøttekontrakter for ca. 12,7 milliarder euro. 

Revisorerne har i dag offentliggjort en orientering om kommende revision vedrørende EU's 
budgetstøtte. Hensigten med orienteringer om kommende revisioner (tidligere kaldet 
baggrundspapirer) er, at de skal være en informationskilde for personer med interesse i de 
politikker eller programmer, der revideres. De oplyser om igangværende revisionsopgaver.  

EU's budgetstøtte består af to dele eller "trancher": en fast tranche og en variabel tranche, der 
afhænger af opnåede resultater. For så vidt angår den variable del spiller data om fremskridt en 
afgørende rolle, da de er med til at afgøre, om pengene udbetales.  

Under revisionen vil revisorerne undersøge, om Europa-Kommissionen har adgang til relevante 
og pålidelige resultatdata for at afgøre, om den variable del af budgetstøtten skal udbetales. De 
vil navnlig undersøge, om: 

• Kommissionen grundigt vurderer partnerlandenes kapacitet til at producere relevante og 
pålidelige resultatdata 

• budgetstøttekontrakterne indeholder bestemmelser om effektiv overvågning af fremskridt i 
de sektorer, der støttes 

• Kommissionen effektivt kontrollerer de data, der anvendes som grundlag for udbetaling af 
variable trancher.  
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"Rettidige kvalitetsdata er et vigtigt input for intelligent beslutningstagning," siger Hannu 
Takkula, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen. "Det er 
derfor af allerstørste betydning at anvende relevante og pålidelige resultatdata i forbindelse med 
udbetaling af budgetstøtte."  

 

Bemærkninger til redaktører  

Den Europæiske Revisionsret har allerede offentliggjort to særberetninger om andre aspekter af 
EU's budgetstøtte: særberetning nr. 11/2010 "Kommissionens forvaltning af generel budgetstøtte 
i AVS-stater og lande i Latinamerika og Asien" og særberetning nr. 35/2016 "Anvendelsen af 
budgetstøtte til at forbedre mobiliseringen af indenlandske indtægter i Afrika syd for Sahara".  

Desuden har flere andre beretninger omhandlet budgetstøtte i forskelligt omfang. Denne revision 
vil trække på konklusionerne i disse beretninger. 

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske 
Revisionsrets orientering om kommende revision. Orienteringen i sin helhed kan fås på engelsk 
på www.eca.europa.eu 

 
 

https://www.eca.europa.eu/da/Pages/ecadefault.aspx

