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Pressmeddelande

Luxemburg den 12 februari 2019

EU:s revisorer granskar uppgiftsunderlag för
budgetstöd till partnerländer
Europeiska revisionsrätten genomför en granskning av tillförlitligheten i de uppgifter som ligger
till grund för närmare en femtedel av EU:s finansiella stöd till partnerländer utanför EU. Det
handlar om utbetalningar av budgetstöd som ska stödja EU:s partnerländer i deras arbete med
att genomdriva reformer och uppnå FN:s hållbarhetsmål.
År 2017 motsvarade budgetstödet 18 % av EU:s totala stöd till länder utanför EU från EUbudgeten och Europeiska utvecklingsfonden. I slutet av det året hade EU ingått 270
budgetstödkontrakt till ett uppskattat värde av 12,7 miljarder euro.
Revisorerna offentliggör i dag en förhandsbeskrivning av en revision som gäller EU:s budgetstöd.
Förhandsbeskrivningar av revisioner (tidigare kallade bakgrundsdokument) är en källa till
information för dem som är intresserade av den politik eller de program som granskas. De
innehåller information om en beslutad granskningsuppgift.
EU:s budgetstöd delas upp på två delbetalningar: en fast och en rörlig som är beroende av
uppnådda resultat. För den rörliga delen spelar uppgifter om framsteg en avgörande roll
eftersom de bestämmer om pengarna ska betalas ut eller inte.
Vid revisionen ska revisorerna bedöma om Europeiska kommissionen har tillgång till relevanta
och tillförlitliga uppgifter om uppnådda resultat för att avgöra om den rörliga delen av
budgetstödet ska betalas ut. Framför allt ska de undersöka huruvida
•

kommissionen noggrant bedömer partnerländernas kapacitet att ta fram relevanta och tillförlitliga uppgifter
om resultat,

•

budgetstödkontrakten innehåller bestämmelser om ändamålsenlig övervakning av framstegen inom de
sektorer som stöds,

•

kommissionen på ett ändamålsenligt sätt kontrollerar de uppgifter som ligger till grund för utbetalning av de
rörliga delarna.
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”Uppgifter av hög kvalitet som lämnas in i tid är grundläggande för ett bra beslutsfattande”, sade
Hannu Takkula, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för revisionen. ”Att
relevanta och tillförlitliga uppgifter om resultat används som underlag för utbetalning av
budgetstöd är alltså av yttersta vikt.”

Meddelande till redaktörer
Europeiska revisionsrätten har tidigare offentliggjort två särskilda rapporter om andra aspekter
av EU:s budgetstöd: särskild rapport nr 11/2010 Kommissionens förvaltning av allmänt
budgetstöd i AVS-länder och länder i Latinamerika och Asien och särskild rapport nr 35/2016 Att
använda budgetstöd för att förbättra mobiliseringen av inhemska intäkter i Afrika söder om
Sahara.
Budgetstöd har också behandlats i varierande omfattning inom ramen för flera andra rapporter.
Den här revisionen bygger vidare på de rapporterna.
Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska
revisionsrättens förhandsbeskrivning av en revision. Hela förhandsbeskrivningen finns på
engelska på www.eca.europa.eu.
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