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Luxemburg den 12 december 2019 

EU:s budgetstöd till partnerländer bygger inte 
alltid på tillräckligt relevanta och tillförlitliga 
prestationsuppgifter, säger EU:s revisorer. 
De uppgifter som EU använder för att bevilja partnerländer utbetalningar av budgetstöd i 
rörliga delbetalningar är inte alltid tillräckligt tillförlitliga för välgrundade beslut, enligt en ny 
rapport från Europeiska revisionsrätten. Prestationsindikatorerna och deras mål är ibland inte 
relevanta, vilket gör det svårt att bedöma om partnerländerna har gjort de framsteg i 
genomförandet av reformer som man har kommit överens om. Beslut om att betala ut 
budgetstöd har därför eventuellt inte alltid varit tillräckligt underbyggda, säger revisorerna.  

Varje år överför EU i genomsnitt cirka 1,7 miljarder euro till partnerländer, förutsatt att de 
uppfyller de överenskomna utbetalningsvillkoren. Syftet med den här formen av stöd, som kallas 
”budgetstöd”, är att hjälpa EU:s partnerländer med att genomföra reformer. Omkring 44 % av 
EU:s budgetstödbetalningar sker i form av ”rörliga delbetalningar” som betalas ut baserat på de 
resultat som uppnåtts i förhållande till specificerade prestationsindikatorer. Revisorerna 
bedömde därför om kommissionen använder relevanta och tillförlitliga uppgifter för att betala ut 
budgetstöd i rörliga delbetalningar. 

”EU är världens största givare av budgetstöd som ska hjälpa partnerländer med att genomföra 
reformer och uppnå FN:s mål för hållbar utveckling”, sade Hannu Takkula, den ledamot av 
revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Men innan några pengar betalas ut bör 
kommissionen vara mer noga med att den har korrekta uppgifter för att kunna fastställa om 
tillräckliga framsteg har gjorts.” 

Revisorerna fann att de indikatorer som användes för att betala ut budgetstöd överensstämde 
med partnerländernas sektorstrategier och i allmänhet gav den avsedda incitamentseffekten. 
Indikatorerna är dock inte alltid väl utformade och det finns för många. I synnerhet är de allra 
flesta fortfarande inriktade på kortsiktiga åtgärder snarare än på långsiktigare resultat. För 
omkring en tredjedel av indikatorerna gick det dessutom inte att mäta resultaten objektivt. Några 
var vagt utformade och saknade kvantifierade mål. Andra hade inga eller felaktiga 
utgångsvärden. Detta hade lett till situationer där de uppställda målen var lägre än de hade varit 
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innan EU-insatsen inleddes. Generellt innebar bristerna att olika tolkningar kunde göras av om 
mål hade uppnåtts, vilket skulle kunna påverka analysen av utbetalningsansökningar. 

Revisorerna fann också att kommissionen, i de flesta fall, inte drog tydliga slutsatser om 
partnerländernas kapacitet att ta fram korrekta uppgifter. De största problem som revisorerna 
pekar på handlar om att mål inte uppnåddes inom de fastställda tidsfristerna, att resultat mättes 
mot felaktiga utgångsvärden, att bevisen för att indikatorer hade uppnåtts var felaktiga eller 
ofullständiga eller att mål inte alls uppnåddes. 

Revisorerna gjorde också om kommissionens bedömningar av om de indikatorer som låg till 
grund för utbetalningarna av budgetstöd hade uppnåtts. Av de totalt 234 miljoner euro i 
utbetalningar av rörliga delbetalningar som de granskade fann de avvikelser på 16,7 miljoner 
euro, varav 13,3 miljoner euro inte var tillräckligt styrkta och 3,4 miljoner euro hade betalats utan 
att verkliga framsteg hade skett. Dessutom lyfter revisorerna fram betalningar på 26,3 miljoner 
euro till Moldavien som hade gjorts utan tillräckliga belägg för att de nödvändiga förbättringarna 
när det gäller demokratiska principer och rättsstaten hade uppnåtts. 

Utifrån sina iakttagelser lämnar revisorerna ett antal rekommendationer och uppmanar 
Europeiska kommissionen att 

• förbättra sin bedömning av ländernas kapacitet att tillhandahålla tillförlitliga 
prestationsuppgifter, 

• förbättra utformningen av de indikatorer som används för budgetstöd, 
• öka användningen av utfallsindikatorer, 
• förbättra kontrollen av de prestationsuppgifter som används för utbetalning av 

budgetstöd i rörliga delbetalningar. 
 
Meddelande till redaktörer 
Under perioden 2014–2017 gjorde EU åtaganden i form av budgetstöd (genom sin budget och 
Europeiska utvecklingsfonden) för omkring 11 % av budgeten för bilateralt utvecklingsbistånd. 
År 2017 gav EU budgetstöd till 90 länder och territorier som mottog totalt 1,8 miljarder euro.  
För de 270 budgetstödkontrakt som pågår har det gjorts åtaganden på totalt 12,7 miljarder euro. 
De sektorer som framför allt får stöd är utbildning, jordbruk och landsbygdsutveckling, hälso- och 
sjukvård och energi. 
Ansökningarna om rörliga delbetalningar sammanställs av partnerländerna. Kommissionen måste 
därför kunna dra slutsatser om tillförlitligheten hos de uppgifter som överlämnas. 

Särskild rapport 25/2019 Uppgiftskvalitet vid budgetstöd: brister i några indikatorer och i 
kontrollen inför utbetalning av rörliga delbetalningar finns på revisionsrättens webbplats 
(eca.europa.eu) på 23 EU-språk. Revisionsrätten har tidigare kommenterat EU:s budgetstöd i sina 
yttranden över förslaget till budgetförordning för Europeiska utvecklingsfonden (EUF) och över 
instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, se 
Sammanfattning av Europeiska revisionsrättens synpunkter från februari 2019. 
Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet samt för 
andra intressenter, såsom nationella parlament, berörda parter inom näringslivet och företrädare 
för det civila samhället. De allra flesta av rekommendationerna i våra rapporter genomförs. 
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