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EU's budgetstøtte til partnerlande bygger ikke 
altid på tilstrækkeligt relevante og solide 
resultatdata, siger revisorerne 
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret er de data, som EU anvender til at yde 
budgetstøtte i variable trancher til partnerlande ikke altid solide nok til at træffe informerede 
beslutninger. Resultatindikatorerne og deres mål er ikke altid relevante, hvilket gør det 
vanskeligt at vurdere, om partnerlandene har opnået de aftalte fremskridt i gennemførelsen af 
reformer. Beslutningerne om at udbetale budgetstøtte har måske derfor ikke altid været 
tilstrækkeligt begrundede, siger revisorerne.  

EU overfører hvert år i gennemsnit 1,7 milliarder euro til partnerlandene, forudsat at de 
overholder de aftalte betingelser for udbetaling. Formålet med denne form for støtte, den 
såkaldte "budgetstøtte", er at hjælpe EU's partnerlande med at gennemføre reformer. Omkring 
44 % af EU's betalinger i form af budgetstøttekontrakter er "variable trancher", som udbetales på 
basis af de opnåede resultater i forhold til specifikke resultatindikatorer. Revisorerne vurderede 
derfor om de data, som Kommissionen havde anvendt i forbindelse med udbetaling af variable 
trancher under budgetstøtte, var relevante og pålidelige. 

"EU er den største yder af budgetstøtte på globalt plan med henblik på at hjælpe partnerlandene 
med deres reformindsats og med at nå FN's mål for bæredygtig udvikling," siger Hannu Takkula, 
det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Men inden 
disse midler udbetales, bør Kommissionen være mere opmærksom på, om den har de korrekte 
data til at afgøre, om der er gjort tilstrækkelige fremskridt." 

Revisorerne konstaterede, at de indikatorer, der blev anvendt i forbindelse med udbetaling af 
budgetstøtte var i overensstemmelse med partnerlandenes strategier og generelt havde den 
tiltænkte tilskyndelsesvirkning. De var imidlertid ikke altid veludformede, og der var for mange af 
dem. Især fokuserede størstedelen snarere på kortsigtede tiltag end på langsigtede resultater. 
Desuden gav en tredjedel af indikatorerne ikke mulighed for en objektiv måling af resultater. 
Nogle var vagt defineret uden kvantificerede mål. Andre havde ingen basislinjer eller ukorrekte 
basislinjer. Dette havde medført situationer, hvor de fastsatte mål var lavere, end de havde 
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været, før EU's indsats startede. Generelt indebar disse mangler forskellige fortolkninger af, om 
målene var nået, hvilket muligvis påvirkede analysen af betalingsanmodningerne. 

Revisorerne konstaterede også, at Kommissionen i de fleste tilfælde ikke drog eksplicitte 
konklusioner om partnerlandenes kapacitet til at udarbejde præcise data. De største problemer, 
de peger på, vedrører mål, som ikke er nået inden den fastsatte tidsfrist, resultater, som er målt 
på basis af ukorrekt fastsatte basislinjer, ukorrekt og ufuldstændig dokumentation om opfyldelse 
af indikatorer samt mål, som slet ikke er nået. 

Endelig genudførte revisorerne Kommissionens vurderinger vedrørende opfyldelsen af de 
indikatorer, som lå til grund for budgetstøttebetalingerne. Af de i alt 234 millioner euro i 
reviderede udbetalte variable trancher konstaterede de uoverensstemmelser vedrørende 
16,7 millioner euro. 13,3 millioner euro var ikke tilstrækkeligt begrundede, mens 
3,4 millioner euro var blevet udbetalt uden, at der var sket reelle fremskridt. Hertil kommer, at 
revisorerne identificerer betalinger på 26,3 millioner til Moldova, som var afholdt uden 
tilstrækkelig dokumentation for, at de nødvendige forbedringer med hensyn til de demokratiske 
principper og retsstatsprincippet var opnået. 

På grundlag af deres revisionsresultater fremsætter revisorerne en række anbefalinger og 
anmoder især Europa-Kommissionen om: 

• at forbedre sin vurdering af landenes kapacitet til at levere pålidelige resultatdata 

• at videreudvikle formuleringen af de indikatorer, der anvendes til budgetstøtte 

• at øge anvendelsen af udfaldsindikatorer 

• at forbedre kontrollen af de resultatdata, der anvendes til at udbetale variable trancher 
af budgetstøtte. 

 

Bemærkninger til redaktører 

I perioden 2014-2017 forpligtede EU (via sit budget og Den Europæiske Udviklingsfond) omkring 
11 % af sit budget til bilateral udviklingsstøtte via budgetstøtte. I 2017 ydede EU budgetstøtte til 
90 lande, som modtog i alt 1,8 milliarder euro.  

For de 270 igangværende budgetstøttekontrakter udgør det samlede forpligtede beløb 
12,7 milliarder euro. De sektorer, der især modtager støtte, er uddannelse, landbrug og udvikling 
af landdistrikter, sundhed og energi. 

Betalingsanmodninger for variable trancher udarbejdes af partnerlandene. Det er derfor 
afgørende, at Kommissionen kan drage konklusioner om pålideligheden af de indsendte data. 

Særberetning nr. 25/2019: "Datakvalitet inden for budgetstøtte: Svagheder i visse indikatorer og i 
verificeringen før udbetaling af variable trancher" foreligger på Revisionsrettens websted 
(eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. Revisionsretten har tidligere udtalt sig om EU's budgetstøtte i 
sine udtalelser om forslaget til finansielle regler for Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) og om 
Instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde, jf. 
Sammenfatning af Revisionsrettens bemærkninger fra februar 2019. 

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. 

https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=49317
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Pressekontakt vedrørende denne beretning 

Vincent Bourgeais - E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu  
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