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1. INDLEDNING

1.1. 1 1 974 vedtog Rådet en række resolutioner om ydelse
af finansiel og faglig bistand til ikke-associerede udviklings¬
lande. Siden 1981 har Rådets forordning (EØF) nr. 442/81
af 17. februar 1981 ( *) dannet retsgrundlaget for denne form
for bistand. Fællesskabets finansielle og faglige samarbejde
med Indien påbegyndtes i 1976. Det er siden da blevet stærkt
udvidet og omfatter nu en bistand på ca. 60 mio ECU om
året. Fødevarehjælpen til Indien repræsenterer et nogenlunde
tilsvarende beløb, hvilket betyder, at Fællesskabets årlige
finansielle forpligtelser andrager ca. 120 mio ECU.

1.2. Denne beretning omhandler de projekter, der finan¬
sieres i Indien over budgettets artikel 930 »Finansielt og

, fagligt samarbejde med udviklingslande i Latinamerika og
Asien«. Siden 1976 har Fællesskabet finansieret en snes

projekter (jf. tabel 1) til en samlet forpligtelse på 315 mio
ECU. Det drejer sig udelukkende om selvstændigt finansie¬
rede projekter, idet Fællesskabet i Indien ikke deltager i
samfinansierede projekter med andre bistandsydere. En stor
del af projekterne er endnu ikke afsluttet. Revisionsrettens
undersøgelse har omfattet finansiel bistand på 200 mio ECU
(64 % afden samlede bistand), hvoraf 128,3 mio ECU (41 %
af den samlede forpligtelse) er blevet revideret på stedet i den
nordlige, vestlige og sydlige del af landet. Retten har desuden
benyttet oplysninger i den rapport, som Kommissionens
finansinspektor aflagde i september 1985 vedrørende
bistandsbeløb på 68,5 mio ECU.

1.5. Denne beretning er delt i to afsnit:

(a) de finansierede projekter, og

(b) administrationen af bistanden til Indien.

2. DE FINANSIEREDE PROJEKTER

Kunstgødningsleverancer

2.1. Gennemgangen af dokumentationsmaterialet og
regnskabsførelsen har vist, at kunstgødningsleverancer indtil
nu har tegnet sig for 212 mio ECU i forpligtelser eller 67,3 %
af det finansielle og faglige samarbejde med Indien (jf.
tabeli). Kommissionen har hvert år siden 1979, efter
udtalelse fra udvalget for bistand til ikke-associerede udvik¬
lingslande, truffet afgørelse om at finansiere en kunstgød-,
ningsleverance til Indien. På grundlag af disse afgørelser og
de hertil svarende finansieringsaftaler indleder de indiske
myndigheder Mineral and Metal Trading Corporation of
India (MMTC) normalt en udbudsprocedure i samarbejde
med EF-Kommissionen. De udvælger de lavestbydende
leverandører, af kunstgødning, som er fremstillet i Fællesska¬
bet. MMTC indgår derefter kontrakt med leverandørerne,
og når leverandørerne har opfyldt deres forpligtelser, udbe¬
taler MMTC af købesummen og'sender fakturaerne og/eller
transportdokumenterne til EF-Kommissionen. Kommissio¬
nen godtgør derefter de indiske myndigheder de pågældende
beløb i valuta inden for grænserne af de indgåede forpligtel-

1.3. Undersøgelsen er mundet ud i en generelt positiv
bedømmelse af resultaterne af det finansielle og faglige
samarbejde med Indien. Forholdene i Indien er da også
gunstige i forhold til andre udviklingslande. De myndighe-

; der, som varetager den tekniske forvaltning af kunstvanding,
r vandbygning, vandforsyniNg, osv.l og som i de indiske

delstater har ansvaret for den største del af de EF-finansie-
rede projekter, har vist at være effektive. De har i visse
tilfælde indført særlige administrative strukturer for at
iværksætte fællesskabsprojekterne, hvilket letter opfølgnin¬
gen og kontpollen.

1.4. Til gengæld eå der tages alvorlige forbehold med
hensyn til valget og iværksættelsen af den budget- og
regnskabsforvaltning, som er blevet fastlagt efter aftale
mellem Fællesskabet og Indien, selv om den i begyndelsen har
gjort det muligt hurtigt at etablere samarbejdet med Indien og
fra EF's side at administrere det med et meget begrænset
personale. Det ville dog være uheldigt, hvis man også
fremover uden ændringer skulle følge de retningslinjer, der
blev fastlagt i 1976. '

(*) Fodnoterne er samlet sidst i beretningen.

2.2. Disse udgifter afholdes over budgettets artikel 930,
som siden 1981 udelukkende anvendes til dækning af
udgifter, der er afholdt i henhold til Rådets forordning (EØF)
nr. 442/81 af 17. februar 1981 ('). Det er dog tvivlsomt, om
denne fremgangsmåde er i overensstemmelse med forord¬
ningens regler, idet det i artikel 6, stk. 1, bestemmes, at
»Bistanden kan anvendes til dækning af udgifter i forbindelse
med indførsel ...... der er nødvendige for projekternes og
programmernes gennemførelse«. Af denne centrale bestem¬
melse fremgår det forudsætningsvis, at den finansielle og
faglige bistand går ud på at finansiere »projekter« og
»programmer«. Disse udtryk er ikke nærmere afgrænsede,
men omfatter naturligvis ikke internationale handelstransak¬
tioner. Bestemmelsen åbner kun mulighed for at foretage
indførsler i forbindelse med gennemførelse af projekter og
programmer, der indgår som et led i EF's udviklingsbistand.
Indførsler er imidlertid hovedelementet i kunstgødnings¬
leverancerne, og de er i hvert fald ikke, i forordningens
forstand, nødvendige for gennemførelsen af fællesskabsfi-
nansierede projekter eller programmer.

Forvaltningen af kunstgødningsleverancerne

2.3. Det fremgår af Kommissionens sagsakter, at Indiens
behov for kunstgødning jævnligt undersøges. Undersøgelser-
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Tabel 1 .

EF-finansierede projekter i Indien inden for det finansielle og faglige samarbejde, pr. 31. 12.
: 1985

Projekt
nr.

NA/76/1

NA/77/1

NA/77/2

NA/78/1 ··.

NA/78/2 .''

NA/79/9

NA/79/36..

NA/79/37
NA/80/5

NA/80/34
NA/80/37

NA/81/10

NA/8Ì/13

NA/82/10

NA/82/5

NA/82/6

NA/82/30

NA/83/16

NA/83/18-;

NA/83/26
NA/84/10

NA/84/18

Program

Betegnelse

Tørkeudsatte områder i Uttar Pradesh

Opførelse af lagerrum til brødkorn og kunstgødning (CWC)

Oplagring af korn

Kooperativ oplagring (NCDC)

Orkansikre bygninger i Andhra Pradesh og Tamil Nadu

Kunstgødningsleverancer (*)

Beskyttelse mod orkan og oversvømmelser i Orissa

Beskyttelse mod oversvømmelser i Vestbengalen

Kunstgødningsleverancer (*)

Orkansikre bygninger i Tamil Nadu (fase II)

Orkansikre bygninger i Kerala

Kunstgødningsleverancer (*)

Skovbeplantning og beskyttelse af vandressourcerne i Uttar
Pradesh og Vestbengalen

Kunstgødningsleverancer (*)

Orkansikre bygninger i Andhra Pradesh (fase II)

Orkansikre bygninger i Tamil Nadu (fase III) .

Pilotprojekt for ørredopdræt i landsbyer i Jammu og Kash¬
mir ·

Uddannelsescentre i delstaterne med henblik på udviklingen i
landdistrikterne

Modernisering af reservoir-kunstvandingssystemer i Tamil
Nadu

Kunstgødningsleverancer (*)

Kunstgødningsleverancer (*)

Udvikling af vandkontrolsystemer til differentiering af afgrø-
derne i Maharashtra

lalt

Indgåede
forplig¬
telser

(mio ECU)

6,0

6,4

5,6

15,4

2,0

25,0

1,5

3,0

28,0

0,6

3,8

36,0

7,0

45,0

'3,0
1,0

1,0

6,5

25,0

33,0

45,0

15,0 .

314,8

Betalinger
(mio ECU)

6,0

6,4

5,6

15,1

2,0

25,0 ·

. M
2'7 '

28,0

0,1

3,8

35,9

1,8

45,0

0,3

0,4

_ __

1,3

33,0

6,7

220,1

(*) De samlede indgåede forpligtelser til kunstgødningsleverancer udgør således 212 mio ECU.
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ne foretages af Kommissionen selv eller for dennes regning.
De viser klart, at kunstgødning er en grundlæggende faktor i
Indiens »grønne revolution«, og at landets voksende behov
på dette område ikke kan dækkes af landets egen produktion,
selv om denne er i stadig udvikling. Enhver finansiel bistand i
forbindelse med Indiens importprogram er derfor samtidig
en aflastning for Indiens strukturelle betalingsbalanceunder¬
skud. I denne henseende er Fællesskabets bistand uden tvivl
værdifuld, idet den opfylder et reelt behov.

; - .. . ' . ' : ^ Λ
2.4. De EF-finansierede kunstgødningsleverancer omfat¬
ter imidlertid næsten udelukkende kvælstofgødning (urin¬
stof), selv om de omtalte undersøgelser viser, at der i Indien er
behov for andre kunstgødningsarter, bl.a. kaliumklorid,
som europæiske producenter vil være i stand til at levere.
Retten har i Kommissionens sagsakter fundet tegn på, at der
er udøvet pression fra de europæiske kvælstofproducenters
side. ·

hurtigt, hvilket klart fremgår af tabel 1, som viser, at
kunstgødningsleverancer fra tiden før 1984 er blevet betalt
fuldt ud, mens det for de øvrige projektformer forholder sig
således, at kun de projekter, der er truffet afgørelse om før ;

1978,nuerendeligtafsluttede. Valget af denne bistandsform
kunne på det tidspunkt hvor samarbejdet mellem Indien
og EF påbegyndtes forklares ud fra et politisk krav om en
hurtig indsats og på grund af den nærmest fuldstændige
mangel på administrative ressourcer i generaldirektoratet for
udvikling (GD VIII) (jf. pkt. 3.63.9).

2.10. En anden konsekvens er, at beløbene i EF-valutaer
går til EFs egne eksportører. Sagt på en anden måde er der
tale om en »bunden« bistand. I en situation, der er præget af
indisk protektionisme og konkurrence fra japanske og
nordamerikanske eksportører, sikrer kunstgødningsleveran¬
cerne en eksport af europæiske varer, der svarer til EF-bi-
standen.

2.5. De europæiske producenters oprindelige bud ligger
meget tæt på hinanden, og prisniveauet er forholdsvis højt.
Når resultaterne af udbudsprocedurerne foreligger, har
MMTC hidtil forhandlet sig til prisnedsættelser hos de
lavestbydende leverandører. Denne fremgangsmåde giver
grundlag for at antage, at den internationale udbudsproce¬
dure således som den har udviklet sig på dette område lige
fra begyndelsen ikke i alle tilfælde giver mulighed for at
opnå de laveste priser.

2.6. Mindst én gang har de indiske myndigheder indledt
udbudsproceduren, før Kommissionen havde indhentet
udtalelse fra udvalget for bistand til ikke-associerede udvik¬
lingslande, og dermed før den havde truffet afgørelse om at
finansiere kunstgødningsleverancerne.

Ulemper

2.11. Når kunstgødningen er leveret, er der ikke mulig-
, hed for andre former for overførsler af varer eller teknologi
fra Europa til modtagerlandet. Men i takt med, at Indien
forsigtigt og gradvis beslutter sig for at åbne for samhandelen
på visse områder, viser landet stor interesse for overførsler af
teknologi på de områder, hvor det ikke selv mener at kunne
dække behovet. Denne holdning, som er meget klar på
højeste nationale plan, forekommer mindre overbevisende
på administrativt plan, men genfindes tydeligt blandt de
lokale projektansvarlige.

2.7. Kommissionens tjenestegrene har ikke altid på for¬
hånd fået meddelelse fra de indiske myndigheder om ud¬
budsvilkårene, og i enkelte tilfælde har de end ikke fået
mulighed for at være til stede ved åbningen af buddene.

2.8. I mindst ét tilfælde har en leverandør, hvis hoved¬
virksomhed drives uden for Fællesskabet, kunnet opnå en
fællesskabsleverance på 6,3mio ECU. Ved denne transak¬
tion er hverken europæiske eller indiske interesser blevet
tilgodeset. .

2.12. Kunstgødningsleverancerne medvirker ikke engang
til at skabe en varig forbindelse. Dette ville derimod være
tilfældet for leverancer af andre former for avanceret tekno¬
logi (f.eks. agroindustrielt udstyr) i forbindelse med faglig
bistand, eller hvis leverancen i det mindste indirekte medførte
en sådan overførsel af teknologi. Man kunne således f.eks.
undersøge muligheden for at finansiere anlæg til fremstilling
af vegetabilsk spiseolie, som den indiske befolkning har stort
behov for, og hvor Fællesskabet i begyndelsen kunne levere
råvaren. ·

Fordele og ulemper ved kunstgødningsleverancerne

Fordele

2.9. En af fordelene ved at finansiere kunstgødnings¬
leverancer er, at leverancerne er absolut nødvendige for den
indiske økonomi af hensyn til landbrugets udvikling (jf. pkt.
2.3). Men den største fordel for Fællesskabet er sandsynligvis
af administrativ art, idet disse aktioner er lette at forvalte.

-Det er tilstrækkeligt at føre kontrol med udbudsprocedurer¬
ne og foretage udbetalingerne på grundlag af kontrakterne og
refusionsanmodningerne. Selve pengeoverførslerne foregår

Konklusioner

2.13. Den nuværende politik går således ud på at yde
67,3 % af EF's bistand i form af forbrugsgoder og blandt
alle de mulige forbrugsgoder at begrænse sig til udeluk¬
kende at levere kvælstofgødning. Det ville være ønskeligt
gradvis at begrænse den andel, leverancer af forbrugsgoder
udgør af den samlede bistand til Indien, i det omfang Indien
accepterer det, eller ligefrem ønsker det. Derved ville mulig¬
hederne for at finansiere investeringsprojekter øges. Samtidig
med denne gradvise begrænsning bør Fællesskabet sørge for,
at der både i Bruxelles og New Delhi findes administrative og
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finansielle tjenestegrene, som efter aftale med de indiske
myndigheder kan udarbejde et stigende antal projekter og
programmer, og som på effektiv måde kan bistå ved
gennemførelsen af de vigtigste udviklingsmål i forordning
(EØF) nr. 442/81 ('), dvs. udviklingen i landboområderne
og en forbedring af levnedsmiddelproduktionen til fordel for
de dårligst stillede befolkningsgrupper.

2.14. Fortsætter leverancerne af forbrugsgoder, må der
sørges for en differentiering, således at leverancerne ikke
udelukkende omfatter kunstgødning. Og for så vidt angår
kunstgødning, findes der også andre former end urinstof.

2.18. Som nævnt i punkt 2.1 og 2.15 er der efter analysen
af budget- og regnskabsforvaltningen ingen tvivl om, at der
rent faktisk er tale om kunstgødningsleverancer. EF har
imidlertid opnået, at Den indiske Republik i sit investerings¬
program udpeger de projekter, som rent »politisk« sættes i
forbindelse med kunstgødningsleverancer, og som EF får et
vist indseende med (fremsendelse af gennemførelsesrappor-
ter, modtagelse af besøg og en vis ekspertbistand samt ret til
kontrol fra EFs side). Man kan med rette rejse det spørgs¬
mål, hvilken supplerende bistandseffekt der følger af, at man
udpeger sådanne projekter. De eneste projekter, der forelæg¬
ges for EF, er projekter, som fuldt ud finansieres i rupee, og
dette udelukker i almindelighed enhver form for import af
varer og tjenesteydelser fra Europa (jf. pkt. 2.11). .Den
indiske Republik accepterer dog at være bundet i to hense¬

ender i forbindelse med den bistand, den modtager. Dels kan
Indien kun købe kunstgødning fra et EF-land, og dels påtager
landet sig visse begrænsninger med hensyn til fastlæggelsen af
det nationale udviklingsprogram.

Kunstgødningsleverancer som »counterpart«-midler

Projekter i Indien i forbindelse med kunstgødnings¬
leverancer

Arten og omfanget af den finansielle konstruktion

2.15. Kommissionen har ofte fremstillet kunstgødnings¬
leverancerne . som udviklingsprojekter ved at sætte dem i
forbindelse med fortegnelser over investeringsprojekter, som
de forskellige leverancer skulle svare til. Selv om der ikke er
nogen tvivl om, at forpligtelserne og betalingerne i EF's
regnskaber vedrører kunstgødningsleverancer hvilket
også fremgår af den detaljerede gennemgang af udgiftsbila¬
gene er der en vis uklarhed med hensyn til de afgørelser,
der forelægges for Ministerrådet (udvalget for bistand til
ikke-associerede udviklingslande), og de finansieringsafta-
ler, der indgås med Den indiske Republik.

2.16. " I 1978 1980 fremstillede Kommissionen forhol¬
det som en kunstgødningsleverance, der var betinget af, at
Indien gennemførte bestemte investeringer. Senere blev det
fremstillet som finansiering af investeringer i form af kunst¬
gødningsleverancer. Indtil 1984 fandtes ordlyden »kunst¬
gødningsleverance« dog fortsat i finansieringsafgørelserne og
-aftalerne, og medlemsstaternes bemærkninger i udvalget for
bistand til ikke-associerede udviklingslande har udelukkende
vedrørt behovet for at yde bistand til Indien i form af
forbrugsgoder. Der er aldrig rejst spørgsmål om fordelene
eller manglerne ved de udviklingsprojekter, der sættes i
forbindelse med kunstgødningsleverancerne.

2.17. På grundlag afgennemgangen af sagsakterne er det
ikke muligt at få klarhed over, om Kommissionen med sin
afgørelse har villet finansiere Indiens import af kunstgødning
fra Fællesskabet over EF's budgetbevillinger på betingelse af,
at der på Fællesskabets vegne gennemføres særlige udvik¬
lingsaktioner, der finansieres over det indiske budget, eller
om EF har villet finansiere særlige udviklingsaktioner ved at
give sit bidrag i naturalier, i form af kunstgødning, som
modtageren undgår et betale i udenlandsk valuta.

2.19. Fra et finansielt synspunkt kan Kommissionens
fremstilling af forholdene på ingen måde opfattes som en
»counterpart«-transaktion. Sådanne transaktioner benyttes
derimod i forbindelse med fødevarehjælp:

(a) I forbindelse med fødevarehjælpen sælges de leverede
varer, og provenuet indsættes på en konto, der senere
anvendes til direkte finansiering af projekter vedrørende
udviklingen af den produktionssektor, som ikke har
været i stand til at fremstille de varer, der er leveret som
fødevarehjælp. Fra et regnskabsmæssigt synspunkt er
der tale om en fortsat proces. Det er muligt at følge de
enkelte trin i anvendelsen af fællesskabsmidlerne fra
indgåelsen af forpligtelsen for den oprindelige udgift til
den endelige anvendelse af bevillingerne, dvs. gennem¬
førelsen af den investering, »counterpart<frmidlerne er
blevet brugt til.

(b) I forbindelse med kunstgødningsleverancerne er der
derimod ingen finansiel sammenhæng mellem den
oprindelige forpligtelse for leverancen og gennemførel¬
sen i Indien afdet projekt, der »sættes i forbindelse med«
leverancen. Indtægterne fra salget af kunstgødningen på
det indiske marked krediteres ikke en konto, som senere
skal anvendes til finansiering af bestemte projekter.
Projekterne finansieres i reglen flere år senere i rupee
over det indiske budget.

2.20. Kommissionen fører ikke kontrol med, at modta¬
gerstaten opfylder, sin forpligtelse til at gennemføre de
pågældende projekter, og der foretages heller ingen regn¬
skabsmæssig opfølgning af de betalinger, der i Indien
afholdes for at iværksætte projekterne. Udviklingskonsulen-
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gerstaten opfylder, sin forpligtelse til at gennemføre de
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skabsmæssig opfølgning af de betalinger, der i Indien
afholdes for at iværksætte projekterne. Udviklingskonsulen-



23. 3. 87 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 75/7

ten i New Delhi kan ikke iværksætte finansielle sanktioner,
f.eks. undlade at udbetale de beløb, der er nødvendige for
»projekternes« videre gennemførelse, idet midlerne allerede
for længe siden er brugt til finansiering af kunstgødningsle-
verancerne og oven i købet ikke kan tilbagesøges, da de er
udbetalt til trejdemænd, som har overholdt deres del af
forpligtelserne.

Udviklingskonsulenten stilles derfor i en prekær situation,
når der skal indhentes oplysninger om »projekternes« gen¬

nemførelse og om eventuelle problemer eller forsinkelser i
forbindelse hermed. Da der er tale om kunstgødningsleve¬
rancer, er der i øvrigt intet usædvanligt ved denne situa¬
tion.

modtagerlandenes strukturer, eller programmer, dvs. en
række aktioner med samme formål (f.eks. tilvejebrin¬
gelse af lånemuligheder i landdistrikterne, oprettelse af
forskningsinstitutter osv.) i overensstemmelse med
forordningen (jf. især artikel 6) (')·

(b) Den direkte finansiering i ECU gør det muligt efter
behov at foretage betalinger i lokal eller udenlandsk

. valuta, idet det i visse tilfælde er EF-Kommissionen, der
forestår udbtalingen som derved direkte er underlagt
Kommissionens kontrol til leverandører af udstyr
eller sagkyndig bistand. Herved er der åbnet mulighed
for et virkeligt samarbejde, hvor EF's faglige bistand og
modtagerstatens egne bidrag tilsammen kan bidrage til
projektgennemførelsen.

I 2.21. Selv hvis forholdet som det kunne antages på
grundlag af udformningen af finansiéringsafgørelserne
måtte opfattes som en investeringsfinansiering, ville det være

^^^helt i strid med finansforordningen, at EF's bevillinger stilles
^B til rådighed for modtagermedlemsstaten, før projekterne

påbegyndes.' Kunstgødningsleverancerne måtte i så fald
betragtes som et uhjemlet forskud. Det ville i øvrigt fremgå af
en regnskabsmæssig opfølgning af disse forskud, at en stor
del af de beløb, som for tiden bogføres som udgifter i
forbindelse med samarbejdet med Indien, rent faktisk ikke er
blevet udbetalt til fordel for et bestemt projekt. Retten har
således besigtiget et projekt vedrørende et større kunstvan¬
dingsanlæg i Gujarat Kali Il-projektet som, i forbin¬
delse med en leverance at kunstgødning, NA/83/26, i EF's
regnskaber står opført som en fællesskabsudgift, der er
indgået fuld forpligtelse for, og som har været betalt siden juli
1985 (dvs. datoen for betaling af kunstgødningen). I april
1986 havde det pågældende anlæg i realiteten ikke givet
anledning til nogen 'som helst form for udbetaling, idet
projektet slet ikke var påbegyndt. Dette eksempel er langt fra
det eneste, som kunne nævnes (jf. bilaget med de oplysninger
Retten har indhentet om projekter i forbindelse med kunst¬
gødningsleverancer).

Udviklingsprojekter

2.22. Ud over kunstgødningsleverancerne har de udvik¬
lingsprojekter, som EF klart har godkendt som sådanne,
hidtil kun udgjort 32,7% af det finansielle og faglige
samarbejde med Indien, dvs. et samlet beløb på 103 mio
ECU. Denne forholdsvis lave procentdel er særdeles bekla¬
gelig, for ikke at sige foruroligende. En gennemgang af
regnskaberne fra og med 1975 viser ingen tegn på en gradvis
stigning, selv om disse projekter er det normale anvendel¬
sesområde for artikel 930.

2.23 . Finansiering af udviklingsprojekter er fuldstændig i
overensstemmelse med ordlyden af og hensigten med forord-
ning (EØF) nr. 442/81 (>):

(a) Der er virkelig tale om at finansiere projekter, dvs. i
reglen investeringer med henblik på en forbedring af

(c) Der lægges ikke hindringer i vejen for anvendelsen af
finansforordningens bestemmelser, fordi der mangler et
trin i den finansielle og regnskabsmæssige proces, og det
er fortsat muligt automatisk at foretage en seriøs
opfølgning og kontrol, navnlig af forskuddene. Den
mulighed, Kommissionen har for at undlade at udbetale'
de afsatte beløb !. især saldobeløbet hvis finansie-
ringsaftalen ikke overholdes, ansporer Kommissionen
og de indiske myndigheder til at foretage en forsvarlig
administrativ og teknisk opfølgning af projekterne.

Bemærkningerne i det følgende vedrører 7 projekter til et
samlet beløb af 33,1 mio ECU.

Renovering af kunstvandingsanlxg

2.24. Ifølge finansieringsaftale NA/83/18 af juni 1984
skal EF yde en direkte bistand på indtil 25 mio ECU til den
indiske regering til finansiering af et femårigt renoverings-
program for 150 små kunstvandingsanlæg i Tamil Nadu.
Omkostningerne blev anslået til i alt 41,3 mio ECU. Der er
tale om meget gamle anlæg, (i visse tilfælde flere hundrede år
gamle), hvor monsunregnen opsamles i små dale, der er
afspærret med en jorddæmning. Fra hvert af disse reservoirer
føres vandet ved udnyttelse af terrænets naturlige fald ud
over arealer på ca. 100 ha.

2.25. Kommissionen havde i begyndelsen af 1985
udsendt en ekspert på stedet i en uge. Siden da er programmet
kommet godt i gang, og Tamil Nadu-delstaten har sørget for
den nødvendige administrative og tekniske organisation.
Revisionen foretages efter klare og hensigtsmæssige retnings¬
linjer, og der fores omhyggeligt tilsyn med arbejdets kvali¬
tet.

2.26. , Afde 150 systemer, der er omfattet afprogrammet,
er de 48 blevet bedømt positivt. Disse anlæg har ifølge
Verdensbankens kriterier en rentabilitet omregnet til nutids¬
værdi på 2, eller 2,5 over 25 år, og de er nu ved at blive
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renoverede. Andre seks anlæg er for tiden under evaluering.
Selve arbejdet (på 36 anlæg) er blever udført forholdsvis
langsomt (licitation blandt entreprenører, der bruger sæson¬

landarbejdere) men omhyggeligt. De faktiske omkostninger
har været lidt større end anslået, og programmålerne har
måttet begrænses noget.

2.27. Den fremtidige forvaltning af de overrislede arealer
er blevet tilrettelagt omhyggeligt (fordeling afvandet osv.).
Det står allerede nu klart, at forbedringen af kunstvandings¬
anlæggene vil blive udnyttet fuldt ud af en landbevolkning,
som har brugt kunstvanding i over tusind år.

2.28. Kunstvanding ved udnyttelse af terrænets naturlige
fald er en ældgammel metode, som har den fordel hverken at
kræve pumper eller energi. Metoden bygger derimod på store
og ikke særlig dybe reservoirer, hvorved store dyrkbare
arealer går tabt og der sker en meget stor fordampning. Disse
ulemper kunne afhjælpes ved at grave dybere reservoirer,
hvilket dog igen ville kræve brug af pumper og dermed af
energi. I Tamil Nadu's nuværende økonomiske situation,
hvor udnyttelsen af vandkraft er ret begrænset, og kerne¬
energien er på forsøgsstadiet, må en løsning sandsynligvis
søges ved hjælp af vind- og solenergi. I betagtning af
omkostningerne og fordelene ved disse forskellige alternati¬
ver vil det måske være fordelagtigt at undersøge, om
rentabiliteten ikke kunne forbedres yderligere ved at indføre
sådanne systemer med faglig bistand fra Europa. Et heldigt
resultat vil få stor betydning for udviklingen, da der stadig er
flere hundrede små anlæg, der bør renoveres i Tamil
Nadu.

bistand for at udvikle en lokal ørredproduktion. I fase I skulle
man hvert år nå op på at producere 10 t ørreder og i fase II
400 000 stk. fiskeyngel til 50 landbrugeres produktion af
ørreder.

2.31. Der er her tale om et pilotprojekt, som Komissionen
har taget initiativ til i snævert samarbejde med delstaten
Jammu og Kashmir. Samarbejdet omfatter et meget stort
element af faglig bistand. Trods det ret beskedne beløb, der
er afsat til projektet, har Kommissionens forundersøgelser og
administrative, opfølgning. været meget omfattende.

2.32. Feasibility-studiet blev foretaget af en skotsk
ekspert på grundlag af en underhåndsaftale. Den faglige
bistand, der var nødvendig for projektets gennemførelse^
blev derefter overladt til samme ekspert ved en kontrakt, der
blev undertegnet et par dage efter finansieringsaftalen. I
punkt 6.3 i finansieringsaftalen hedder det imidlertid: »Den
faglige bistand vil blive ydet af en EF-sagkyndig, som
udpeges af Kommissionen efter dennes sædvanlige regler.«

2.33. I punkt 6.1 i samme aftale hedder det videre:
»Udstyr og leverancer fra udlandet vil blive fremskaffet fra
EF-medlemsstater efter indhentelse af pristilbud fra produ¬
center inden for EF.« Denne procedure er imidlertid på intet
tidspunkt blevet fulgt.

2.29. Myndighederne i Tamil Nadu har hidtil afholdt
udgifter på ca. 1 ,6 mio ECU. Kommissionen har på grundlag
af (i øvrigt ufuldstændige (2)) bilag, udbetalt den første rate
på 1 ,32 mio ECU til Indiens forbundsregering. Regeringen
har tilbageholdt 30 % af beløbet og stillet resten til rådighed
for Tamil Nadu med 70 % (eller ca. 0,65 mio ECU) i form af
lån og 30 % (eller ca. 0,27 mio ECU) i form af tilskud. Der
må således konstateres et resultat, som strider mod den
finansieringsaftale, begge parter har undertegnet (jf. pkt.
3.11-3.16).

2.34. Fase I er afsluttet, og målene nået. Det er nu bevist,
at det er teknisk muligt at opdrætte ørreder i Kashmir.
Tilbage står at udbygge teknologioverførslen for at sikre, at
det lokale tekniske personale vil være i stand til at fortsætte
opdrættet, som er ret vanskeligt med hensyn til bl.a. foder til
fiskeynglen og ørrederne. Specielt må erfaringen vise, om der Æk
i større målestok findes et rentabelt marked for ørreder, og ^^
om det er muligt at udvikle passende afsætningsfaciliteter.

Pilotprojekt for ørredopdræt

2.35. Kommissionens delegation i New Delhi fører for¬
svarligt tilsyn med projektet. Udviklingskonsulenten, som
frygtede, at myndighederne i Jammu og Kashmir ville ændre
projektets oprindelige mål (i retning af en halvindustriel
produktion frem for udbredelse af nye teknikker og ressour¬
cer på landsbyplan), fik gennemført, at projektet skulle
midtvejsevalueres, inden fase II kunne finansieres.

2.30. I henhold til finansieringsaftale NA/82/30, der
blev indgået ved udgangen af 1 983 mellem EF og Dén indiske
Republik, yder EF et tilskud på 1 mio ECU til gennemførelse
over 3Vj år af to faser af et projekt, der skal vise, om det er
muligt at opdrætte regnbueørreder i Kashmir. De samlede
omkostninger ved projektet anslås til 1,37 mio ECU.

.Projektet går ud på, at der i et område, hvor der allerede
findes en række forsøgsanlæg for karpeopdræt, skal indføres
nyt udstyr og nye fremgangsmåder med europæisk faglig

2.36. Af de 724 000 ECU, der var afsat til anskaffelse af
udstyr og til faglig bistand, har EF allerede udbetalt 400 000
ECU. Myndighederne i Jammu og Kashmir har derimod ikke
ansøgt om udbetaling àf de 276 000 ECU, de kan gøre krav
på som følge af de udførte anlægsarbejder, der allerede
beløber sig til ca. 300 000 ECU. Årsagen er, at de lokale
myndigheder foretrækker at modtage EF-bidraget alene i
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form af supplerende faglig bistand eller yderligere importeret
udstyr, frem for gennem de indiske finansieringskanaler
(jf. pkt. 3.11 3.16). I det foreliggende tilfælde kunne de
kun modtage 70%. af 276 000 ECU (dvs. 193 200 ECU),
heraf 70% som lån (135 240 ECU) og 30% som tilskud
(57 960 ECU).

2.37. Den videre udvikling afpilotprojektet afhænger af,
at der anskaffes importeret udstyr (måleapparater og ter¬
rængående køretøjer). Myndighederne i Kashmir har allere¬
de måttet betale en betydelig told på 100 300% alt efter
produkternes art. Tolden betales til centralregeringen og har
i alt udgjort 0,140 mio ECU (jf. pkt. 3.29).

tredobling af byggeomkostningerne for de sidste trancher. I
den pågældende periode har inflationen ligget på mellem 5 og
15% p.a. Det er derfor beklageligt, at omkostningerne for
tredje fase oprindelig er anslået blot ved at overtage tallene
for anden fase. Myndighederne i Tamil Nadu, som bærer
ekstraomkostningerne, bør enten skære ned på målsætnin¬
gen eller afsætte yderligere midler til programmet.

2.42. På grundlag af dokumentation for projektgennem¬
førelsen, og de af myndighederne i Tamil Nadu afholdte
udgifter, har de indiske myndigheder modtaget delbeløb på
ca. 1,8 mio ECU. De centrale myndigheder har som en
undtagelse fra den procedure, der er beskrevet i pkt.
3.11 3.16, udbetalt det fulde beløb til myndighederne i
Tamil Nadu. Udbetalingen er dog sket med ca..70 % i form
af lån og kun 30 % i form af tilskud.

Foranstaltninger der skal råde bod på særlige forhold

2.38. Der er blevet gennemført otte projekter til i alt 21,9
mio ECU i Indien for at råde bod på særlige forhold (artikel
3,stk.3,iforordning(EØF)nr.442/81 (')). Revisionen har
omfattet fem af projekterne vedrørende opførelse af
orkansikre bygninger i Tamil Nadu, Orissa og Vestbengalen

og et samlet beløb på 7,1 mio ECU.

2.43. De orkansikre bygninger er af tilfredsstillende
kvalitet; men efter at de er overdraget til landsbymyndighe¬
derne er vedligeholdelsen ikke altid tilstrækkelig. Der er
desuden stor fare forfat bygningerne ikke vil blive anvendt
som planlagt i tilfælde af storm eller orkan, idet de næsten
alle permanent bruges af flygtninge fra Sri Lanka. I enkelte
tilfælde er der opfort egentlige bygninger op imod de
orkansikre bygninger, hvilket tyder på, at flygtningene er ved
at blive fastboende.

Opførelse af orkansikre bygninger i Tamil
Nadu

2.39. EF har i henhold til tre på hinanden følgende
finansieringsaftaler (NA/78/2, NA/80/34 og NA/82/6)
forpligtet sig til at finansiere tre projekter vedrørende
opførelse af 50, 20 og 30 orkansikre bygninger til hen¬

holdsvis 1 mio ECU, 0,6 mio ECU og 1 mio ECU. Der er tale
| om cirkelformede bygninger på ca. 400 m2 fordelt langs
Tamil Nadus kyster, hvor landbefolkningen kan søge tilflugt
under storm eller orkan. Under normale vejrforhold kan
bygningerne anvendes til andre formål (som skoler, polikli-
nikker, mødelokaler osv.), af mere periodisk art, hvilket er
foreneligt med hovedformålet med bygningerne.

2.44. For at bygninSerne kan benyttes i tilfælde af
orkaner, forudsætter det, at beboerne i området advares på
forhånd og er villige til at forlade deres boliger. De advar¬
selssystemer, der hører under fase III, er dog stadig på
forundersøgelsesstadiet og vil ikke blive iværksat foreløbig.
Befolkningen har i visse tilfælde tøvet med at lade deres
ejendele være uden overvågning under de sidste orkaner. I
enkelte tilfælde har lokalpressen dog omtalt, at bygningerne
er blevet brugt.

Beskyttelse mod orkaner og oversvømmelser i
Orissa og Vestbengalen

2.40. I det udsatte område bor der flere millioner indbyg¬
gere, og de 100 bygninger kan i bedste fald rumme 100 000
personer. Bygningerne burde efter planen være færdige, men
kun bygningerne under fase I var næsten færdigopført (44)
eller under opførelse (6). Af bygningerne under fase II var 6
opført og 13 under opførelse. Der var endnu ikke afholdt
udgifter vedrørende fase III, da beliggenheden ikke var
bestemt i alle tilfælde.

2.41. Omkostningerne ved opførelsen af de orkansikre
bygninger under fase I har været ca. 50 % højere end anslået.
For de bygninger, der er under opførelse, ligger de allerede
afholdte udgifter over de anslåede samlede omkostninger. De
resterende bygninger vil blive endnu dyrere, fordi de skal
opføres i vanskeligt tilgængelige områder, hvilket betyder en

2.45. Ifølge finansieringsaftalerne NA/79/36 og NA/
79/37 af februar 1980 var 4,5 mio ECU afsat til opførelse af
omkring hundrede beskyttelsesbygninger og halvtreds heli¬
kopterlandingspladser, anlæggelse af 100 højere liggende
pladser til opførelse af landsbyer, levering af redningsbåde
tillige med visse andre aktioner af samme art.

2.46. De faktiske omkostninger har generelt været meget
større end anslået, hvilket næsten uundgåeligt har medført en
begrænsning af målsætningen. De programmer, som skulle
være afsluttet i begyndelsen af 1983, er blevet forsinkede.
EF-betalingerne (på ca. 3 mio ECU i begyndelsen af 1985) er
kun langsomt nået frem til de lokale myndigheder, der er
ansvarlige for udførelsen af de pågældende arbejder. .
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2.47. Midlerne er fuldt ud blevet overført til de pågæl¬

dende delstater, med 70 % (eller 2 mio ECU) i form af lån og
kun 30 % (eller 1 mio ECU) i form af tilskud.

2.48. Kvaliteten af arbejdet er god, med undtagelse af
visse enkelte, men beklagelige mangler (f.eks. en ikke
afsluttet sluseventil på en dæmning til beskyttelse mod
oversvømmelser).

kvantitative mål). Fejlene skyldes · hovedsagelig, at man
anvender lokale entreprenører, som kun7 driver virksomhed
en del af året, og som derfor ikke er i stand til udføre arbejdet
inden for de fastsatte frister. Det kan ikke kritiseres, at man
foretrækker disse entreprenører, som beskæftiger arbejdsta¬
gere, der ellers i perioder ville være uden beskæftigelse, men
det ville være ønskeligt, at man i planlægningen tog hensyn til
de næsten uundgåelige konsekvenser heraf for arbejdets
gennemførelse. I så fald kunne den bod, der skal betales, i
tilfælde af forsinkelser, men som for øjebblikket så godt som
ikke benyttes, forhøjes og tages i brug.

Generelle bemærkninger om udviklingsprojekterne

2.49. De udviklingsprojekter, der finansieres over artikel
930, er ikke forbundet med nogen form for handelstransak¬
tioner. Når finansieringen næsten udelukkende sker i kon¬
vertible valutaer, burde det have været muligt at gennemføre
egentlige samarbejdsaktioner. De indiske myndigheder har
ikke givet udtryk for, at de er imod en sådan udvikling.

3. ADMINISTRATIONEN AF BISTANDEN TIL
INDIEN (

Projektudvælgelsen er imidlertid hidtil faktisk ikke gået i
denne retning, med en enkelt undtagelse, nemlig pilotprojek¬
tet (jf. punkt 2.30) for ørredopdræt. Hvis delegationens
udviklingskonsulent kunne foreslå aktioner på et afgrænset
område inden for Indiens landbrugsudvikling og forelægge
dem som attraktive projekter, kunne der fremover indledes
en ny fase i samarbejdet med Indien. Der er allerede
udarbejdet forslag i denne retning bl.a. af delegationen i
New Delhi og de fortjener en nærmere behandling. Det
gælder f.eks. forslagene om kortlægning af visse ikke-strate-
giske områder, udvikling af agroindustriel teknologi, forvalt¬
ning af vandressourcerne i forbindelse med kunstvanding og
genetiske og veterinærvidenskabelige metoder i forbindelse
med kvægopdræt. Fællesskabet kunne spille en helt anden
rolle end den passive kapitalindskyder, det alt for ofte nøjes
med at være. Udvælges der derimod bestemte nicher, hvor
EF-bistanden kunne specialiseres, ville det have den fordel
både at virke ansporende i retning af størst mulig koncen¬
tration af EF's personalemæssige, menneskelige, finansielle
og faglige ressourcer til fordel for Indien, og i retning af at
lette opfølgningen af og tilsynet med de pågældende aktio¬
ner. Resultatet må under alle omstændigheder blive større
effektivitet.

2.50. Med hensyn til selve projektgennemførelsen har det
med forbehold af bemærkningerne om bistandsforvalt-

ningen i beretningens andet afsnit vist sig under besøgene
på stedet, at de projekter, der er ydet EF-bistand til, generelt
er blevet forsvarligt forvaltet af de centrale og lokale indiske .

myndigheder. Således vidner efterprøvelsen af de lokale
udbudsprocedurer, entreprenørkontrakterne, de lokale beta¬
linger og de indhentede oplysninger om den stedlige projekt¬
administration om en meget seriøs forvaltning.

Sagsakterne

3.1. De undersøgelser, Retten har foretaget i de forskel¬
lige geografiske, tekniske og finansielle tjenestegrene, som
medvirker i beslutningsprocessen vedrørende EF's bistand og
administrationen af bistanden, har vist, at de oplysninger,
som foreligger hos Kommissionen, ikke videregives regel¬
mæssigt og systematisk. I nogle tilfælde indeholder ingen af
sagsakterne det mindstemål af oplysninger, som er nødven¬
digt af hensyn til opfølgningen af projekterne. I nogle tilfælde
skyldes manglerne den udvikling, som er sket i den admini¬
strative struktur (opdeling af tjenestegrene, sagsbehandler¬
skift etc.), i andre må årsagen søges i de administrative
procedurer eller den valgte finansieringsform.

3.2. Kommissionens geografiske og tekniske afdelinger^
deltager i opfølgningen af projekterne. De skal efterprøve,
om foranstaltningerne gennemføres efter tidsplanerne, og at
de oprindelig opstillede mål realiseres. Af denne grund stilles
der i finansieringsaftalerne ofte krav om, at bistandsmodta¬
gerne indsender foreløbig teknisk dokumentation eller situa¬
tionsrapporter om gennemførelsen som en betingelse for, at
EF's bistand eller en del af bistanden udbetales. Når disse
dokumenter fremsendes til støtte for en udbetalingsanmod¬
ning, videresender den interne posttjeneste den derfor direkte
til GD VIH's finansafdeling. Finansafdelingen sender imid¬
lertid langt fra altid kopi til de geografiske afdelinger, og kun
sjældent til de tekniske afdelinger. Når de to sidstnævnte
afdelinger modtager kopier af støtteanmodninger uden bilag,
anmoder de heller ikke altid finansafdelingen om de væsent¬
lige oplysninger, som findes i bilagene. Retten har således
kunnet konstatere, at en række sagsakter (i de geografiske og
tekniske afdelinger) ikke indeholdt dokumenter, som fandtes
i finansafdelingens akter.

2.51'. De væsentligste kritiske bemærkninger vedrører de
hyppige fejl i forbindelse med overslagene over frister og
omkostninger (hvilket ofte medfører nedskæringer af de

3.3. De tekniske afdelinger har principielt ansvaret for
den tekniske opfølgning af projekterne. Af hensyn hertil er
det bestemt, at de skal spørges til råds om projektforløbet
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om foranstaltningerne gennemføres efter tidsplanerne, og at
de oprindelig opstillede mål realiseres. Af denne grund stilles
der i finansieringsaftalerne ofte krav om, at bistandsmodta¬
gerne indsender foreløbig teknisk dokumentation eller situa¬
tionsrapporter om gennemførelsen som en betingelse for, at
EF's bistand eller en del af bistanden udbetales. Når disse
dokumenter fremsendes til støtte for en udbetalingsanmod¬
ning, videresender den interne posttjeneste den derfor direkte
til GD VIH's finansafdeling. Finansafdelingen sender imid¬
lertid langt fra altid kopi til de geografiske afdelinger, og kun
sjældent til de tekniske afdelinger. Når de to sidstnævnte
afdelinger modtager kopier af støtteanmodninger uden bilag,
anmoder de heller ikke altid finansafdelingen om de væsent¬
lige oplysninger, som findes i bilagene. Retten har således
kunnet konstatere, at en række sagsakter (i de geografiske og
tekniske afdelinger) ikke indeholdt dokumenter, som fandtes
i finansafdelingens akter.

2.51'. De væsentligste kritiske bemærkninger vedrører de
hyppige fejl i forbindelse med overslagene over frister og
omkostninger (hvilket ofte medfører nedskæringer af de

3.3. De tekniske afdelinger har principielt ansvaret for
den tekniske opfølgning af projekterne. Af hensyn hertil er
det bestemt, at de skal spørges til råds om projektforløbet
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forud for hver enkelt udbetaling af støttebeløb. Arbejdet i de
tekniske afdelinger er tilrettelagt på baggrund af denne
rådgivende virksomhed. Visse sager gennemføres imidlertid
på en sådan måde, at Kommissionen ikke selv foretager
udbetalingerne. Det gælder navnlig de »skinprojekter«, som
sættes i forbindelse med kunstgødningsleverancer, og hvor
udbetalingerne til de virksomheder, som skal udføre arbej¬
derne, eller til leverandørerne foretages direkte af de indiske
myndigheder. I det tilfælde rådfører de finansielle afdelinger
sig ikke med de tekniske afdelinger. Heraf følger automatisk,
at sagsakterne i de tekniske afdelinger praktisk talt intet
indeholder om opfølgningen af disse projekter.

andre arbejdsopgaver, og først i december blev der udnævnt
en afløser. Hvor uantagelig denne situation er, fremgår alene
afdet forhold, at Indien med et årligt bistandsbeløb på 130
mio ECU er det udviklingsland, der modtager langt den
største bistand fra EF. Desuden kræver den fremtidige
udvikling i samarbejdet med Indien netop som den har
tegnet sig i de seneste et til to år en større indsats med
hensyn til planlægningen og gode kontakter mellem Bruxel¬
les og delegationen i New Delhi. Det er derfor stærkt
kritisabelt, at der fra udgangen af 1984 ikke har været
udnævnt en ansvarlig sagsbehandler for dette geografiske
område.

3.4. For de projekter, som sættes i forbindelse med
kunstgødningsleverancerne, er det lige som for de projek¬
ter, der finansieres af Fællesskabet bestemt, at de
ansvarlige myndigheder regelmæssigt skal fremsende rappor¬
ter om, hvorledes projekterne skrider frem. For disse projek¬
ters vedkommende udbetales EF-støtten imidlertid meget
hurtigt, idet den tager form af en refusion af prisen for' den
importerede kunstgødning, og udbetalingen sker ofte lang tid
før iværksættelsen af de projekter, som sættes i forbindelse
med leverancerne. Indsendelse af situationsrapporter kan
således ikke længere betragtes som en betingelse for. senere
udbetalinger, fra EF. Det er derfor ikke overraskende at
konstatere, at der med hensyn til projekter, som er sat i
forbindelse med kunstgødningsleverancer, meget ofte over¬
hovedet ikke findes gennemførelsesrapporter i Kommissio¬
nens sagsakter. Dette gælder sagsakterne i de tekniske
afdelinger af den. årsag, som er omtalt i pkt. 3.3, og
sagsakterne i de geografiske og finansielle afdelinger alene af
den årsag, der er behandlet i nærværende punkt.

3.5. De her omtalte svagheder er ikke rent formelle. De
.manglende oplysninger i sagsakterne er årsagen til og
samtidig udtryk for, at selve sagsakterne ikke føres korrekt.
Når sagsakterne ikke føres à jour, er det i sig selv en 'mangel,
fordi man ikke kan afgøre, hvilke projekter der ikke
gennemføres som planlagt, og heller ikke analysere årsagerne
og stille forslag til en eventuel afhjælpning. Det er imidlertid
også en årsag til svagheder med hensyn til, hvilke projekter
der skal gennemføres for fremtiden, og hvorledes forhand¬
lingerne om dem skal føres, idet der ikke indsamles erfaringer

. og kritiske oplysninger, som kunne benyttes som argumenter
mod eller som grundlag for. at ændre indholdet af nye
projekter, der forelægges med anmodning om EF-bistand.

De af Fællesskabet anvendte administrative ressources

3.6. De ressourcer, der af Fællesskabet generaldirek¬
toratet for forbindelser med tredjelande (GD I), TD VIII og
Kommissionens delegation i New Delhi anvendes til at
forberede, udvælge, forhandle, gennemføre og kontrollere
projekterne inden for rammerne af samarbejdet med Indien,
er utilstrækkelige. Dette gælder i en sådan grad, àt det ikke på
nogen måde kan opvejes af den kvalificerede arbejdsindsats,
der præsteres.

3.7. I Bruxelles (GD I) fandtes der i hele 1985 hvor
Rettens revisionsbesøg blev forberedt ikke en sagsbehand¬
ler (Desk Officer), der var ansvarlig for Indien. Den pågæl¬
dende tjenestemand havde ved årets begyndelse fået pålagt

3.8. Kommissionens delegation i Indien blev oprettet i
maj 1983, og den varetager udviklingsspørgsmål i forholdet
til Indien, Nepal og Bhutan. Delegationen er langt fra fuldt
udbygget. Til delegationen er der knyttet en udviklingskon¬
sulent, der i lighed med sine nærmeste medarbejdere aflønnes
over budgettets artikel 930 efter de regler, som følges af Den
europæiske sammenslutning for Samarbejde. Udgifterne
hertil afholdes lige som i andre, lignende tilfælde over
en bevillingsreserve, som udgør ca. 3 % af bevillingerne til
det finansielle og faglige samarbejde med udviklingslande i
Latinamerika og Asien. Disse 3 % er det maksimale beløb,
som hvert år godkendes af Rådet. Over samme reserve
afholdes udgifterne til de bistandseksperter, der som eksterne
rådgivere ansættes til at føre tilsyn med gennemførelsen af
projekterne. Udviklingskonsulenten har tilstrækkelige mid¬
ler til tjenesterejser, medarbejdere m.v.), men har hidtil ikke
gjort brug af muligheden for lokalt at ansætte en universi¬
tetsuddannet assistent. Dette ville fra starten have været
overordentlig hensigtsmæssigt, og det er fuldstændig unor¬
malt, at det efter to år endnu ikke er sket.

3.9. Administrationen afudviklingsbistanden har i virke¬
ligheden udviklet sig meget lidt i de sidste tyve år. Der blev
efterhånden opstillet faste rammer i de sædvanligvis tyndt
befolkede lande, hvor EF var repræsenteret ved hjælp af
delegationer eller underafdelinger af delegationer i næsten
alle modtagerlandene. Tilsynet fra Bruxelles med ordningens
gennemførelse kunne også støttes på hyppige besøg på stedet.
Efter at kredsen af modtagerlande inden for de sidste ti år er
udvidet til at omfatte samtlige udviklingslande, er der opstået
nye aspekter. Rent geografisk omfatter det område, hvor der
skal føres tilsyn, ikke længere et kontinent, men hele. verden
opdelt i en række større områder (Sydøstasien, det indiske
subkontinent, en del af Mellemøsten, middelhavsområdet,
landene i Andesgruppen og i Mellemamerika). Hvert af disse
områder kan i størrelse sammenlignes med Afrika syd for
Sahara, men bortset fra middelhavslandene føres tilsynet i
området af en delegation med et begrænset personale, selv
om EF's bistand rent geografisk ofte er meget spredt (særlig
når bistanden ydes til programmer, som omfatter mange små
projekter). For fremtiden kan besøg på stedet i disse lande -
fra Bruxelles eller fra delegationens hjemsted ikke være så

godt som den eneste form for opfølgning. Besøgene på stedet
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på en sådan måde, at Kommissionen ikke selv foretager
udbetalingerne. Det gælder navnlig de »skinprojekter«, som
sættes i forbindelse med kunstgødningsleverancer, og hvor
udbetalingerne til de virksomheder, som skal udføre arbej¬
derne, eller til leverandørerne foretages direkte af de indiske
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.manglende oplysninger i sagsakterne er årsagen til og
samtidig udtryk for, at selve sagsakterne ikke føres korrekt.
Når sagsakterne ikke føres à jour, er det i sig selv en 'mangel,
fordi man ikke kan afgøre, hvilke projekter der ikke
gennemføres som planlagt, og heller ikke analysere årsagerne
og stille forslag til en eventuel afhjælpning. Det er imidlertid
også en årsag til svagheder med hensyn til, hvilke projekter
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lingerne om dem skal føres, idet der ikke indsamles erfaringer
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mod eller som grundlag for. at ændre indholdet af nye
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3.6. De ressourcer, der af Fællesskabet generaldirek¬
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projekterne inden for rammerne af samarbejdet med Indien,
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3.7. I Bruxelles (GD I) fandtes der i hele 1985 hvor
Rettens revisionsbesøg blev forberedt ikke en sagsbehand¬
ler (Desk Officer), der var ansvarlig for Indien. Den pågæl¬
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til Indien, Nepal og Bhutan. Delegationen er langt fra fuldt
udbygget. Til delegationen er der knyttet en udviklingskon¬
sulent, der i lighed med sine nærmeste medarbejdere aflønnes
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Latinamerika og Asien. Disse 3 % er det maksimale beløb,
som hvert år godkendes af Rådet. Over samme reserve
afholdes udgifterne til de bistandseksperter, der som eksterne
rådgivere ansættes til at føre tilsyn med gennemførelsen af
projekterne. Udviklingskonsulenten har tilstrækkelige mid¬
ler til tjenesterejser, medarbejdere m.v.), men har hidtil ikke
gjort brug af muligheden for lokalt at ansætte en universi¬
tetsuddannet assistent. Dette ville fra starten have været
overordentlig hensigtsmæssigt, og det er fuldstændig unor¬
malt, at det efter to år endnu ikke er sket.

3.9. Administrationen afudviklingsbistanden har i virke¬
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efterhånden opstillet faste rammer i de sædvanligvis tyndt
befolkede lande, hvor EF var repræsenteret ved hjælp af
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alle modtagerlandene. Tilsynet fra Bruxelles med ordningens
gennemførelse kunne også støttes på hyppige besøg på stedet.
Efter at kredsen af modtagerlande inden for de sidste ti år er
udvidet til at omfatte samtlige udviklingslande, er der opstået
nye aspekter. Rent geografisk omfatter det område, hvor der
skal føres tilsyn, ikke længere et kontinent, men hele. verden
opdelt i en række større områder (Sydøstasien, det indiske
subkontinent, en del af Mellemøsten, middelhavsområdet,
landene i Andesgruppen og i Mellemamerika). Hvert af disse
områder kan i størrelse sammenlignes med Afrika syd for
Sahara, men bortset fra middelhavslandene føres tilsynet i
området af en delegation med et begrænset personale, selv
om EF's bistand rent geografisk ofte er meget spredt (særlig
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fra Bruxelles eller fra delegationens hjemsted ikke være så
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er fortsat helt nødvendige, navnlig besøg fra delegationerne,
men de skal indgå som et led i en permanent forvaltnings- og
revisionsordning, som støttes på regnskaber, og bilag. Dette
forudsætter, at forvaltningen foregår efter faste regler, som
omfatter samtlige aspekter af EF's virke i modtagerlandene.
Det er derfor helt nødvendigt, at finans- og regnskabsfor¬
valtningen indrettes således, at der kan føres tilsyn med
bistanden. Hvis dette ikke kan gennemføres, vil Fællesska¬
bets bistand i stadig flere tilfælde få karakter af bloktilskud,
som først og fremmest skal aflaste modtagerlandenes beta¬
lingsbalancer. For eksempel kan man således på grundlag af
det finansielle, administrative og regnskabsmæssige system,
som er etableret i forholdet til Indien lettere opgøre, hvilke
beløb EF har udbetalt, end hvilke beløb der rent faktisk er
afholdt til hvert enkelt projekt. Hvis disse forhold ikke
ændres, vil Fællesskabet selv ikke i store træk kunne
bedømme virkningen af den udviklingsbistand, det yder.

som modtages fra udlandet, skal passere gennem fonden,
også selv om de skal benyttes til bestemte projekter. Den
finansiering, som foretages gennem fonden, sker med visse
undtagelser på følgende måde.

Reglerne om fordelingen og udbetalingsfor¬
men

3.12. For de projekter, som forvaltes centralt af for¬
bundsstaten, udbetaler fonden hele den udenlandske støtte,
der er modtaget til de pågældende projekter. Udbetalingen
kan ske i form af lån eller tilskud.

Udbetalingen af EF-bistanden

3.10. Ordlyden i aftalerne om financieringen af det
finansielle og faglige samarbejde med Indien er forskellig for
de enkelte projekter. Der er dog det fælles træk for aftalerne,
at beløbene udtrykt i ECU stilles til rådighed for den
indiske regering i form af direkte støtte, når der fremlægges
behørige bilag. Regeringen videregiver derefter beløbene (på
engelsk: »to channel«, »to pass on«) til de organer, der har
ansvaret for gennemførelsen af projektet. Retten kunne på
grundlag af de bilag, der forelå til 'støtte for de af Kommis¬
sionen udbetalte beløb, få indtryk af, at de støttebeløb,
Fællesskabet havde betalt til finansiering af projekterne, rent
faktisk var nået frem til de projektudførende organer i
overensstemmelse med de vilkår, der på forhånd var aftalt
mellem Fællesskabet og Den indiske Republik. Under revi¬
sionsbesøgene konstateredes det imidlertid, at forholdene på
stedet på grund af reglerne om »Consolidated Fund of
India«, som alle EF-tilskud passerer igennem afviger
stærkt fra, hvad der er bestemt i finansieringsaftalerne.

3.13. For de projekter, som forvaltes af delstaterne sker
der en efterfølgende refusion efter 'forelæggelse af dokumen¬
tation for udgifterne. Refusionen omfatter med visse undta¬
gelser kun en del af udgifterne. Normalt kan kun 70 % af de
udgifter, der ydes bistand til fra andre lande, refunderes, og
udgifterne skal naturligvis være godkendt inden for planen.
De resterende 30% og eventuelle udgifter ud over de
anslåede beløb skal betales af delstaterne, hvis budgetind¬
tægter dels er delstaternes egne indtægter, dels består af
bloktilskud fra fonden. Bloktilskuddene fastsættes efter en
fordelingsnøgle på grundlag af delstaternes økonomi og
budgetter.

3.14. Endelig er det vigtigt at fastlå, at den del af
bistanden fra udlandet, som ydes til delstaten, aldrig udbe¬
tales fuldt ud i form af tilskud, selv når bistanden som for
EF's vedkommende er en ren gavebistand. I Indien udbetaler
fonden i de fleste tilfælde denne del af bistanden i form af lån
(70%), mens resten (30%) er tilskud. For de delstater, der
betragtes som særlig ugunstigt stillede, kan procentsatserne

være 10 og 90, men en sådan fordeling foretages ikke
automatisk.

Consolidated Fund of India Betydningen for EF-støtten

Reglen om at bistanden skal passere gennem
fonden

3.11. Med hensyn til de investeringer, som skal bidrage til
udviklingen i Indien, gælder der i den indiske forfatning
nogle grundlæggende regler om, at unionens delstater skal
behandles ligeligt, at ressourcerne til finansiering af udvik-
lingsforehavender skal indgå i »Consolidated Fund of India«,
og at ressourcerne skal forvaltes i overensstemmelse med
femårsplaner for udviklingen af landet efter nærmere regler,
som udstedes på forslag af et »planudvalg« og et »finansud-
valgt«. I tidens løb har de to udvalg på dette grundlag fastlagt
de nærmere regler, der omtales i det følgende. Alle midler,

3.15. Af de omtalte forhold følger, at der for størstedelen
af de EF-finansierede projekter for hver ECU, Fællesskabet
har udbetalt, foretages et fradrag på 0,30 ECU til fondens
finansiering af andre udviklingsprojekter eller programmer,
som Fællesskabet end ikke har kendskab til, eller til bidrag til
direkte finansiering af delstaternes budgetter. Hertil kom¬
mer, at 0,49 ECU af hver ECU, Fællesskabet udbetaler,
stilles til rådighed for projekterne i form af lån. Resultatet er,
at kun 0,21 ECU stilles til rådighed for projekterne i form af
tilskud. Disse forhold er fremstillet i skemaform i tabel 2.

3.16. De undtagelser, Retten har konstateret, har for det
første vedrørt forbundsstatspröjekter, som er sat i forbindel¬
se med kunstgødningsleverancer, og som har taget sigte på at
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behørige bilag. Regeringen videregiver derefter beløbene (på
engelsk: »to channel«, »to pass on«) til de organer, der har
ansvaret for gennemførelsen af projektet. Retten kunne på
grundlag af de bilag, der forelå til 'støtte for de af Kommis¬
sionen udbetalte beløb, få indtryk af, at de støttebeløb,
Fællesskabet havde betalt til finansiering af projekterne, rent
faktisk var nået frem til de projektudførende organer i
overensstemmelse med de vilkår, der på forhånd var aftalt
mellem Fællesskabet og Den indiske Republik. Under revi¬
sionsbesøgene konstateredes det imidlertid, at forholdene på
stedet på grund af reglerne om »Consolidated Fund of
India«, som alle EF-tilskud passerer igennem afviger
stærkt fra, hvad der er bestemt i finansieringsaftalerne.

3.13. For de projekter, som forvaltes af delstaterne sker
der en efterfølgende refusion efter 'forelæggelse af dokumen¬
tation for udgifterne. Refusionen omfatter med visse undta¬
gelser kun en del af udgifterne. Normalt kan kun 70 % af de
udgifter, der ydes bistand til fra andre lande, refunderes, og
udgifterne skal naturligvis være godkendt inden for planen.
De resterende 30% og eventuelle udgifter ud over de
anslåede beløb skal betales af delstaterne, hvis budgetind¬
tægter dels er delstaternes egne indtægter, dels består af
bloktilskud fra fonden. Bloktilskuddene fastsættes efter en
fordelingsnøgle på grundlag af delstaternes økonomi og
budgetter.

3.14. Endelig er det vigtigt at fastlå, at den del af
bistanden fra udlandet, som ydes til delstaten, aldrig udbe¬
tales fuldt ud i form af tilskud, selv når bistanden som for
EF's vedkommende er en ren gavebistand. I Indien udbetaler
fonden i de fleste tilfælde denne del af bistanden i form af lån
(70%), mens resten (30%) er tilskud. For de delstater, der
betragtes som særlig ugunstigt stillede, kan procentsatserne

være 10 og 90, men en sådan fordeling foretages ikke
automatisk.

Consolidated Fund of India Betydningen for EF-støtten

Reglen om at bistanden skal passere gennem
fonden

3.11. Med hensyn til de investeringer, som skal bidrage til
udviklingen i Indien, gælder der i den indiske forfatning
nogle grundlæggende regler om, at unionens delstater skal
behandles ligeligt, at ressourcerne til finansiering af udvik-
lingsforehavender skal indgå i »Consolidated Fund of India«,
og at ressourcerne skal forvaltes i overensstemmelse med
femårsplaner for udviklingen af landet efter nærmere regler,
som udstedes på forslag af et »planudvalg« og et »finansud-
valgt«. I tidens løb har de to udvalg på dette grundlag fastlagt
de nærmere regler, der omtales i det følgende. Alle midler,

3.15. Af de omtalte forhold følger, at der for størstedelen
af de EF-finansierede projekter for hver ECU, Fællesskabet
har udbetalt, foretages et fradrag på 0,30 ECU til fondens
finansiering af andre udviklingsprojekter eller programmer,
som Fællesskabet end ikke har kendskab til, eller til bidrag til
direkte finansiering af delstaternes budgetter. Hertil kom¬
mer, at 0,49 ECU af hver ECU, Fællesskabet udbetaler,
stilles til rådighed for projekterne i form af lån. Resultatet er,
at kun 0,21 ECU stilles til rådighed for projekterne i form af
tilskud. Disse forhold er fremstillet i skemaform i tabel 2.

3.16. De undtagelser, Retten har konstateret, har for det
første vedrørt forbundsstatspröjekter, som er sat i forbindel¬
se med kunstgødningsleverancer, og som har taget sigte på at
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..··. Tabel 2

Skematisk fremstilling af hvorledes Fællesskabets bistand til Indien stilles til rådighed

EØF

Den indiske
regering

(Consolidated
Fund of India)

Det project-
udførende

organ

Projektet

I henhold til
aftalen

100
(tilskud)

100
(tilskud)

100
(tilskud)

100

Gennemførelsen
i de fleste
tilfælde

100
(tilskud)

100

(tilskud)

21.

(lån)

Τ

30

(indtægt
for fonden) 30	 ,

	 100

(egne
midler)
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skabe lånefaciliteter i landdistrikterne. Til disse projekter har
man overført hele den ydede EF-bistand, men det er sket i
form af lån og ikke som tilskud, således som det er bestemt i
finansieringsaftalen (jf. oplysningerne i bilaget om Rettens
revision af projekter, som er sat i forbindelse med kunstgød¬
ningsleverancer). For det andet har man til delstatsprojekter,
som går ud på at opføre cyklonsikre bygninger, ganske vist
videregivet hele EF-støtten, men det er i strid med bestem¬

melserne sket således, at kun 30 % er betalt i form af tilskud
i stedet for 100% i henhold til aftalen mens 70% er

ydet i form af lån (jf. pkt. 2.42).

Bemærkninger om fondens virksomhed

3.17. Størstedelen afden bistand, Indien modtager, ydes i
form af lån (fra Verdensbanken, men også i form af statslån
fra en lang række lande). Når en del af lånene omdannes til
tilskud, svarer det rent faktisk til, at der foretages indehol¬
delser i de beløb, som ydes til de enkelte projekter. Den
pågældende delstat modtager beløbsmæssigt mindre, men til
gengæld er bistanden mere fordelagtig. De øvrige delstater,
som ikke er direkte støttemodtagere, modtager også en del af
den udenlandske bistand, men det sker i form af tilskud fra
fonden til deres budgetter eller i form af lån, som ydes ved
hjælp af de indeholdte beløb.

'res rent konkret, navnlig for at det kan skride ind, hvis de
ikke udvikler sig som planlagt. Dette er Fællesskabet kun i
stand til ved hjælp af en finans- og regnskabsforvaltning, som
fungerer kontinuerligt. Fællesskabet skal være i stand til
på grundlag af dokumentation for, hvorledes arbejderne
skrider frem at træffe beslutning om at udbetale eller
nægte at udbetale EF-støtten og dermed føre en reel kontrol
med af projektgennemførelsen. Denne kontinuerlige regn¬

skabsmæssige kontrol skal samtidig sætte Fællesskabet i
stand til at efterprøve, om EF-støtten anvendes korrekt.

3.2Í. Som begrundelse for de konstaterede forhold i
Indien er det ikke tilstrækkeligt at henvise til, at situationen
er uundgåelig som folge af forfatningsbestemmelsen. Forfat¬
ningen tvinger ikke til at benytte reglerne, som ganske enkelt
er valgt af de indiske myndigheder (jf. pkt. 3.11) og
accepteret af EF, selv om de overhovedet ikket omtales i
budgetdokumenterne eller aftalerne med Den indiske Repu¬
blik.

3.22. Det er ikke et holdbart argument, at reglerne for
fonden under alle omstændigheder er accepteret af de øvrige
bistandsydere. De har kun tøvende accepteret en ordning,
som bevirker, at de lån, de yder, bliver nedsat, og det bør ikke
lades ude af betragtning, at midlerne overføres på en
fordelagtig måde, når de til dels stilles til rådighed i form af
tilskud. Det kan ikke udelukkes, at denne mere fordelagtige
udbetalingsform bl.a. kan gennemføres ved hjælp af inde¬
holdelserne i EF's bistand.

3.18. Denne situation har Fællesskabet hidtil accepteret,
selv om den for de enkelte projekter er fuldstændig i strid med
de indgåede finansieringsaftaler. Kommissionen er naturlig¬
vis klar over, at fonden eksisterer, men i almindelighed har
den ikke kendskab til de nærmere regler for dens virksomhed
og specielt ikke til den omdannelse af bistanden, der finder
sted. Under alle omstændigheder omtales den ikke i de
dokumenter, som har være forelagt udvalget for ikke-asso¬
cierede udviklingslande. Når alt kommer til alt finansieres
projekterne ganske vist 100%, og man kan i betragtning
af at de som 'regel til slut iværksættes og i almindelighed
gennemføres udmærket for de dertil afsatte beløb, og i hvert
fald mindst for de oprindelig anslåede beløb rejse det
spørgsmål, hvilken interesse der er i detaljeret at behandle
Den indiske Republiks interne finaniselle bestemmelser.

3.19. Først og fremmest må det dog konstateres, at selve
finansieringsmåden ikke er uden betydning for rentabilite¬
ten, idet der i sidste instans påløber tilbagevendende udgifter,
når en del af midlerne stilles til rådighed i form af lån. Når det
skal afgøres, om et projekt rent finansielt er gennemførligt, er
det i det mindste nødvendigt at have kendskab til dette
aspekt. Disse forudgående oplysninger har på intet tidspunkt
været taget i betragtning af Kommissionen, endsige af de

sagkyndige fra medlemsstaterne i udvalget for ikke-associe¬
rede udviklingslande. Dette er så meget mere beklageligt,
som tyngdepunktet i kritikken af selve projektforvaltningen
rettes mod, at udgifterne anslås alt for lavt (jf. pkt. 2.51).

Mulighederne für at løse problemet inden for fondens
rammer

3.23. Det er ikke i sig selv et problem for Fællesskabet, at
dets bistandmidler passerer gennem Consolidated Fund of
India. Det afgørende er, at Indien allerede fra det
tidspunkt hvor der føres forhandlinger om finansieringsafta- ¿^
1er er i stand til at meddele Fællesskabet, hvorledes det har ^f
til hensigt at benytte bistanden til gennemførelse af udvik-
lingsprojekter, som skal finansieres. På dette stadium kan
landet uden vanskelighed give 'detaljerede oplysninger om,
hvorledes hvert enkelt projekt skal finansieres (midler fra det
projektudførende organ, republikken Indien, Fællesskabet
og andre bistandydere, samt bistandens karakter tilskud,
lån, indtægter fra projektet etc.).

3.24. Hvis disse oplysninger foreligger på forhånd, har
Fællesskabet mulighed for at skønne, hvorledes bistanden vil
blive brugt, og hvorledes projektet kan finansieres. Fælles¬
skabet vil på denne måde ikke alene kunne tage stilling på
grundlag af alle fornødne oplysninger,· men senere når
finansieringsplanen er aftalt vil der heller intet være til
hinder for, at det får tilsendt samtlige oplysninger om den
finansielle gennemførelse af projektet. Fællesskabet vil såle¬

des være i stand til at sammenholde de oprindelig indgåede
forpligtelser og den endelige gennemførelse.

3.20. Det er nødvendigt, at Fællesskabet bevarer en
mulighed for at overvåge, hvorledes projekternegennemfø-

3.25. På grund af den gennemskuelighed, som dermed
opnås, vil man kunne afgøre, hvorledes Fællesskabets
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skabe lånefaciliteter i landdistrikterne. Til disse projekter har
man overført hele den ydede EF-bistand, men det er sket i
form af lån og ikke som tilskud, således som det er bestemt i
finansieringsaftalen (jf. oplysningerne i bilaget om Rettens
revision af projekter, som er sat i forbindelse med kunstgød¬
ningsleverancer). For det andet har man til delstatsprojekter,
som går ud på at opføre cyklonsikre bygninger, ganske vist
videregivet hele EF-støtten, men det er i strid med bestem¬

melserne sket således, at kun 30 % er betalt i form af tilskud
i stedet for 100% i henhold til aftalen mens 70% er

ydet i form af lån (jf. pkt. 2.42).

Bemærkninger om fondens virksomhed

3.17. Størstedelen afden bistand, Indien modtager, ydes i
form af lån (fra Verdensbanken, men også i form af statslån
fra en lang række lande). Når en del af lånene omdannes til
tilskud, svarer det rent faktisk til, at der foretages indehol¬
delser i de beløb, som ydes til de enkelte projekter. Den
pågældende delstat modtager beløbsmæssigt mindre, men til
gengæld er bistanden mere fordelagtig. De øvrige delstater,
som ikke er direkte støttemodtagere, modtager også en del af
den udenlandske bistand, men det sker i form af tilskud fra
fonden til deres budgetter eller i form af lån, som ydes ved
hjælp af de indeholdte beløb.

'res rent konkret, navnlig for at det kan skride ind, hvis de
ikke udvikler sig som planlagt. Dette er Fællesskabet kun i
stand til ved hjælp af en finans- og regnskabsforvaltning, som
fungerer kontinuerligt. Fællesskabet skal være i stand til
på grundlag af dokumentation for, hvorledes arbejderne
skrider frem at træffe beslutning om at udbetale eller
nægte at udbetale EF-støtten og dermed føre en reel kontrol
med af projektgennemførelsen. Denne kontinuerlige regn¬

skabsmæssige kontrol skal samtidig sætte Fællesskabet i
stand til at efterprøve, om EF-støtten anvendes korrekt.

3.2Í. Som begrundelse for de konstaterede forhold i
Indien er det ikke tilstrækkeligt at henvise til, at situationen
er uundgåelig som folge af forfatningsbestemmelsen. Forfat¬
ningen tvinger ikke til at benytte reglerne, som ganske enkelt
er valgt af de indiske myndigheder (jf. pkt. 3.11) og
accepteret af EF, selv om de overhovedet ikket omtales i
budgetdokumenterne eller aftalerne med Den indiske Repu¬
blik.

3.22. Det er ikke et holdbart argument, at reglerne for
fonden under alle omstændigheder er accepteret af de øvrige
bistandsydere. De har kun tøvende accepteret en ordning,
som bevirker, at de lån, de yder, bliver nedsat, og det bør ikke
lades ude af betragtning, at midlerne overføres på en
fordelagtig måde, når de til dels stilles til rådighed i form af
tilskud. Det kan ikke udelukkes, at denne mere fordelagtige
udbetalingsform bl.a. kan gennemføres ved hjælp af inde¬
holdelserne i EF's bistand.

3.18. Denne situation har Fællesskabet hidtil accepteret,
selv om den for de enkelte projekter er fuldstændig i strid med
de indgåede finansieringsaftaler. Kommissionen er naturlig¬
vis klar over, at fonden eksisterer, men i almindelighed har
den ikke kendskab til de nærmere regler for dens virksomhed
og specielt ikke til den omdannelse af bistanden, der finder
sted. Under alle omstændigheder omtales den ikke i de
dokumenter, som har være forelagt udvalget for ikke-asso¬
cierede udviklingslande. Når alt kommer til alt finansieres
projekterne ganske vist 100%, og man kan i betragtning
af at de som 'regel til slut iværksættes og i almindelighed
gennemføres udmærket for de dertil afsatte beløb, og i hvert
fald mindst for de oprindelig anslåede beløb rejse det
spørgsmål, hvilken interesse der er i detaljeret at behandle
Den indiske Republiks interne finaniselle bestemmelser.

3.19. Først og fremmest må det dog konstateres, at selve
finansieringsmåden ikke er uden betydning for rentabilite¬
ten, idet der i sidste instans påløber tilbagevendende udgifter,
når en del af midlerne stilles til rådighed i form af lån. Når det
skal afgøres, om et projekt rent finansielt er gennemførligt, er
det i det mindste nødvendigt at have kendskab til dette
aspekt. Disse forudgående oplysninger har på intet tidspunkt
været taget i betragtning af Kommissionen, endsige af de

sagkyndige fra medlemsstaterne i udvalget for ikke-associe¬
rede udviklingslande. Dette er så meget mere beklageligt,
som tyngdepunktet i kritikken af selve projektforvaltningen
rettes mod, at udgifterne anslås alt for lavt (jf. pkt. 2.51).

Mulighederne für at løse problemet inden for fondens
rammer

3.23. Det er ikke i sig selv et problem for Fællesskabet, at
dets bistandmidler passerer gennem Consolidated Fund of
India. Det afgørende er, at Indien allerede fra det
tidspunkt hvor der føres forhandlinger om finansieringsafta- ¿^
1er er i stand til at meddele Fællesskabet, hvorledes det har ^f
til hensigt at benytte bistanden til gennemførelse af udvik-
lingsprojekter, som skal finansieres. På dette stadium kan
landet uden vanskelighed give 'detaljerede oplysninger om,
hvorledes hvert enkelt projekt skal finansieres (midler fra det
projektudførende organ, republikken Indien, Fællesskabet
og andre bistandydere, samt bistandens karakter tilskud,
lån, indtægter fra projektet etc.).

3.24. Hvis disse oplysninger foreligger på forhånd, har
Fællesskabet mulighed for at skønne, hvorledes bistanden vil
blive brugt, og hvorledes projektet kan finansieres. Fælles¬
skabet vil på denne måde ikke alene kunne tage stilling på
grundlag af alle fornødne oplysninger,· men senere når
finansieringsplanen er aftalt vil der heller intet være til
hinder for, at det får tilsendt samtlige oplysninger om den
finansielle gennemførelse af projektet. Fællesskabet vil såle¬

des være i stand til at sammenholde de oprindelig indgåede
forpligtelser og den endelige gennemførelse.

3.20. Det er nødvendigt, at Fællesskabet bevarer en
mulighed for at overvåge, hvorledes projekternegennemfø-

3.25. På grund af den gennemskuelighed, som dermed
opnås, vil man kunne afgøre, hvorledes Fællesskabets
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bistand reelt benyttes i finansieringen, og navnlig hvordan
bistanden under de nuværende omstændigheder rent faktisk
benyttes til samfinansiering (jf. pkt. 3.22) af de mest
forskelligartede projekter. I så fald er det naturligvis muligt, ·

at Fællesskabets politiske myndigheder vil foretrække andre
af de finansieringsformer, som kan benyttes efter de indiske
regler.

er en hindring for at opstille en realistisk finansieringsplan på
det tidspunkt, hvor beslutningen om projektet træffes. ' '

Behovet for en rammeaftale

3.26. EF kunne vælge at yde bistand til projekter, som
gennemføres på centralt plan af Den indiske Republik. Der er
normalt tale om udviklingsprogrammer (f. eks. det i bilaget
omtalte program for fremskaffelse af lånemuligheder i
landdistrikterne). I disse tilfælde kan midlerne ifølge fondens
regler videregives fuldt ud og skal ikke nødvendigvis udbe¬
tales if form af lån.

3 .27. En anden mulighed ville være af fremhæve forskel¬
len mellem EF's bistand og de øvrige »bistandsyderes« lån
som argument for at gøre brug af fondens undtagelsesbe¬
stemmelser (muligheden for at videregive hele bistanden,
muligheden for undtagelsesvis at udbetale hele beløbet i form
af tilskud). '.. ^

3.28: Disse løsninger, som principielt er den eneste, der
stemmer overens med EF-reglerne, kunne gennemføres på en
sådan måde, at det indiske krav om en ligelig fordeling
mellem delstaterne tilgodeses. Kravet kan uden videre opfyl¬
des for de projekter, der forvaltes på centralt plan, og som er
til gavn for hele forbundsstaten, og det' vil også kunne
opfyldes for de øvrige projekter. Hvis den bilaterale støtte fra
EF's medlemsstater inddrages i beregningen, vil Indien i løbet
af meget få år kunne fordele hele bistanden fra EF-området
ligeligt mellem alle de indiske delstater.

Opkrævning af told

3.29. Det sker meget sjældent, at der til EF-finansierede
aktioner skal importeres udstyr eller materiel fra EF til brug
for et projekt eller et program. 1 de tilfælde, hvor sådanne
indførsler er omtalt i finansieringsaftalerne, har det imidler¬
tid givet anledning til vanskeligheder at overholde bestem¬
melserne i artikel 6, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EØF)
nr. 442/81 {^.hvorefter »Skatter, told og afgifter .. .(ikke)
omfattes ... af fællesskabsfinansieringen«. Denne regel er
med samme ordlyd optaget i finansieringsaftalerne, men de
indiske forbundsmyndigheder henfører importen under
strenge godkendelsesordninger, som medfører store forsin¬
kelser. Desuden opkræver de betydelige toldbeløb, som kan
udgøre intil 300 % af varernes værdi (jf. pkt. 2.37). Tolden
betales ganske vist ikke over EFs budget, men er en tung
byrde for den lokale projektfinansiering. Den omtales ikke i
den oversigt over de anslåede udgifter, som på det forbere¬
dende stadium forelægges for EF-myndighederne til brug for
deres vurdering af, om projektet kan gennemføres. Der kan .

indrømmes toldfritagelse i konkrete tilfælde, men det kræver
månedlange forhandlinger med myndighederne i New Delhi,
og det er på forhånd helt uvist, hvor længe forhandlingerne
vil vare, og hvilket resultat der kan opnås. Også dette forhold

3.30. Det må beklages, at der efter ti års udviklings¬
samarbejde med Indien ikke er ført forhandlinger om eller
indgået en rammeaftale med dette modtagerland. For de
øvrige hovedmodtagerlande har Fællesskabet fastlagt de
retlige, administrative og finansielle regler for samarbejdet i
rammeaftaler. På dette grundlag udarbejdes der for hvert
projekt, EF finansierer i disse land, kun et notat om
finansieringen og den tekniske udformning. Heri redegøres
der dels for de finansielle rammer, dels for projektets rent
tekniske aspekter og de særlige administrative forudsætnin¬
ger for dets gennemførelse. ·

3.31. Herved opnår man, at der ved én enkelt lejlighed
kan føres indgående forhandlinger om de budgetmæssige,
finansielle og administrative regler og om den kontrol der
skal føres med projekter, som EF bidrager til. Derefter kan
der efter en på forhånd aftalt og i princippet klart fastlagt
procedure træffes aftale om hvert enkelt projekt, alene
under hensyn til de finansielle og tekniske forhold, der dér
gør sig gældende.

3.32. Indien er det land, der modtager den største bistand
blandt alle de ikke-associerede udviklingslande i Latiname-,
rika og Asien, og under forhandlingerne om en rammeaftale
med Indien ville det være nødvendigt klart og utvetydigt at
fastlægge,- hvorledes EF's bistand skal behandles på det
finansielle plan, hvilke toldregler der skal gælde for import af
udstyr fra EF, hvordan den finansielle opfølgning skal finde
sted, og hvordan der skal føres kontrol med projekter, som
det besluttes at gennemføre i forbindelse med andre projek¬
ter, der direkte finansieres af EF. På alle disse punkter har der
som følge af den nuværende upræcise regulering rent faktisk .

kunnet udvikle sig en praksis, som vanskeligt kan forenes
med EF's regler for budget- og regnskabsforvaltning og for
kontrollen på disse to områder.

4. KONKLUSIONER

4.1. Hidtil er Fællesskabets finansielle og faglige samar¬
bejde med Indien indgået i en sammenhæng, som er karak¬
teriseret ved planøkonomi og isolation fra verdensmarkedet.
De årlige kunstgødningsleverancer, som giver landet en
betydelig valutabesparelse, og de projekter, som er gennem¬
ført ved hjælp af indisk teknologi og indiske midler, har
været i fuld overensstemmelse med udviklingen i indisk
politik og samfundsøkonomi. Da Fællesskabets administra¬
tive ressourcer er begrænsede, har EF næppe været i stand til
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bistand reelt benyttes i finansieringen, og navnlig hvordan
bistanden under de nuværende omstændigheder rent faktisk
benyttes til samfinansiering (jf. pkt. 3.22) af de mest
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deres vurdering af, om projektet kan gennemføres. Der kan .

indrømmes toldfritagelse i konkrete tilfælde, men det kræver
månedlange forhandlinger med myndighederne i New Delhi,
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samarbejde med Indien ikke er ført forhandlinger om eller
indgået en rammeaftale med dette modtagerland. For de
øvrige hovedmodtagerlande har Fællesskabet fastlagt de
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at forvalte et mere udbygget samarbejde. Men selv om de
iværksatte projekter er gennemført tilfredsstillende på det
praktiske plan, og der derved er ydet et bidrag til gennem¬
førelsen af de opstillede mål, kan man rejse det spørgsmål,
om Fællesskabet har forberedt sig på den fremtidige udvik¬
ling. .

4.2. Der er nu almindelig enighed i Indien om, at stadig
større teknologioverførsler er nødvendige for landets udvik¬
ling, men på den anden side indebærer en åbning over for
andre lande, at der må søges nye afsætningsmuligheder for
eksporten. I denne nye situation kan det ikke være rimeligt,
at EF's samarbejde kun omfatter pengeoverførsler, som skal
bidrage til at bringe betalingsbalancen i ligevægt og være et
tilskud til statsbudgettet. Det er derfor paradoksalt, at
omkring to tredjedele af EF's bistand ydes i form af tilskud til
køb af forbrugsgoder.

4.3. . For at etablere mere varige forbindelser med Indien
er der behov for at tage forholdet op til en samlet vurdering,
hvilket hidtil ikke er blevet gjort. Der må kunne forventes en

række gavnlige virkninger af projekter, som går ud på at lade
Indien nyde godt af den teknologioverførsel, Fællesskabet
kan tilbyde. Man bør heller ikke overse den evne, Indien har
vist til at realisere en selvstændig udvikling med hensyn til
etablering og forbedring af infrastrukturen' i landdistrikter¬
ne. Dette forhold kunne benyttes i form af faglig bistand fra
Indien til udviklingen i andre, mindre udviklede tredjelande.
Man kunne forestille sig, at Fællesskabet over budgettets
kapitel 9 yder finansielle bidrag til en sådan indirekte faglig
bistand.

4.4. En indgående vurdering vil uundgåeligt kunne mun¬
de ud i en mere hensigtsmæssig definition af målsætningen
for EF's udviklingssamarbejde med Indien, og forhandlinger
om en rammeaftale vil nødvendigvis give mulighed for at
afklare situationen med' hensyn til forvaltningen af og
kontrollen med EF's midler. Derefter vil Fællesskabet utvivl- '

somt være bedre rustet til at videreføre et finansielt og fagligt
samarbejde, som er afpasset efter de nye økonomiske og
politiske forhold i Indien.

Vedtaget af Revisionsretten i Luxembourg den 4. december 1986.

På Revisionsrettens vegne

Marcel MART

Formand

(') EFT L 48 af 21. 2. 1981, s, 8.
(2) Jf. punkt 7.3 i de tekniske og administrative gennemførelsesbe¬

stemmelser i aftale NA/83/18.

Nr. C 75/16 : De Europæiske Fællesskabers Tidende · 23. 3. 87

at forvalte et mere udbygget samarbejde. Men selv om de
iværksatte projekter er gennemført tilfredsstillende på det
praktiske plan, og der derved er ydet et bidrag til gennem¬
førelsen af de opstillede mål, kan man rejse det spørgsmål,
om Fællesskabet har forberedt sig på den fremtidige udvik¬
ling. .

4.2. Der er nu almindelig enighed i Indien om, at stadig
større teknologioverførsler er nødvendige for landets udvik¬
ling, men på den anden side indebærer en åbning over for
andre lande, at der må søges nye afsætningsmuligheder for
eksporten. I denne nye situation kan det ikke være rimeligt,
at EF's samarbejde kun omfatter pengeoverførsler, som skal
bidrage til at bringe betalingsbalancen i ligevægt og være et
tilskud til statsbudgettet. Det er derfor paradoksalt, at
omkring to tredjedele af EF's bistand ydes i form af tilskud til
køb af forbrugsgoder.

4.3. . For at etablere mere varige forbindelser med Indien
er der behov for at tage forholdet op til en samlet vurdering,
hvilket hidtil ikke er blevet gjort. Der må kunne forventes en

række gavnlige virkninger af projekter, som går ud på at lade
Indien nyde godt af den teknologioverførsel, Fællesskabet
kan tilbyde. Man bør heller ikke overse den evne, Indien har
vist til at realisere en selvstændig udvikling med hensyn til
etablering og forbedring af infrastrukturen' i landdistrikter¬
ne. Dette forhold kunne benyttes i form af faglig bistand fra
Indien til udviklingen i andre, mindre udviklede tredjelande.
Man kunne forestille sig, at Fællesskabet over budgettets
kapitel 9 yder finansielle bidrag til en sådan indirekte faglig
bistand.

4.4. En indgående vurdering vil uundgåeligt kunne mun¬
de ud i en mere hensigtsmæssig definition af målsætningen
for EF's udviklingssamarbejde med Indien, og forhandlinger
om en rammeaftale vil nødvendigvis give mulighed for at
afklare situationen med' hensyn til forvaltningen af og
kontrollen med EF's midler. Derefter vil Fællesskabet utvivl- '

somt være bedre rustet til at videreføre et finansielt og fagligt
samarbejde, som er afpasset efter de nye økonomiske og
politiske forhold i Indien.

Vedtaget af Revisionsretten i Luxembourg den 4. december 1986.

På Revisionsrettens vegne

Marcel MART

Formand

(') EFT L 48 af 21. 2. 1981, s, 8.
(2) Jf. punkt 7.3 i de tekniske og administrative gennemførelsesbe¬

stemmelser i aftale NA/83/18.



23.3.87 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 75/17'

BILAG:

Eksempel på seks projekter i forbindelse med kunstgødningsleverancer: Oplysninger indhentet af
Retten

23.3.87 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 75/17'

BILAG:

Eksempel på seks projekter i forbindelse med kunstgødningsleverancer: Oplysninger indhentet af
Retten



BILAG

Eksempel på seks projekter i forbindelse med

kunstgødningsleverancer: oplysninger indhentet af Retten

η

Kunstgødnings-
leverance

Reference:

Forpligtelsesbeløb:
dato

Betalinger: .

seneste,
bevægelse

Bemærkning

Projekt i forbindelse
med kunstgødnings-
leverancen

Reference:

Formål:

Anslåede omkost¬
ninger i alt

Den del af finansie-
. ringen, som er sat i

forbindelse med
kunstgødningsleve-
rancen

Bemærkning:
Udbetalingsform
fra Consolidated
Fund of India

udbetalt
procentdel:

heraf: som lån

som tilskud

NA/80/5

28 mio ECU
Begyndelsen af 1981

28 mio ECU

Ikke efterprøvet i detajler

Udvikling af soja¬
dyrkning i Uttar Pra¬
desh
NA/80/5/C

Inden for en projekt¬
periode på 2 år skal
sojadyrkningen,
-forarbejdningen og
-markedsføringen i
Uttar Pradesh for¬
bedres .

3,7 mio ECU

70% (2,6 mio ECU)
49%(l,8mioECU)

21 % (0,8 mio ECU)

Markeder' for land¬
brugsprodukter i Ut¬
tar Pradesh ·

NA/80/5/A

Inden' for en projekt¬
periode på 3 år skal
den traditionelle
markedsføring i Ut¬
tar Pradesh erstattes
af et system, beståen¬
de af 115 markeder,
som skal give en mere
gennemskuelig pris¬
dannelse

30 mio ECU

11,5 mio ECU

70% (8,05 mio ECU)
49% (5,6 mio ECU)

21 % (2,4 mio φ)

NA/79/C1

25 mio ECU
Beg. 1979

25 mio ECU

31. 12. 1981

)

NA/81/10

36 mio ECU
22. 12. 1981

35,895 mio
ECU
30. 9. 1985

NA/82/10

45 mio ECU
19. 5. 1983

45 mio ECU

31. 7. 1984

På grund af sammenblanding af forskellige
kunstgødningsleverancer er samtlige refusio¬
ner under projekt NA/81/10 endnu ikke
foretaget, mens projekt NA/82/10 blev
afsluttet i juli 1984

Kreditfaciliteter for landbruget (ARDC)

NA/79/CI NA/81/10/I NA/82/10/11

ARDC-projektet (Agricultural Refinance and
Development Corporation) går ud på, at
midler udlånes til nedsat rente til banker, som
gennem filialer yder lån til landbrugere til
mindre investeringer i produktionen

Flere milliarder ECU over en periode på ca.
10 år

18 mio ECU 18 mio ECU. 21 ,7 mio ECU
dvs. i alt: 57,7 mio ECU

100%
100% (6,5 eller 7%, overea. 9 år, afhængigt

af formålet)
0%

NA/81/10

36 mio ECU
slutningen af 1981

35,895 mio ECU

30.9.1984

jf. ARDC-projektet

Vandforsyning i
Himachal Pradesh
NA/81/10/11

Inden for en projekt¬
periode på 3 år skal
der anlægges 308
vandforsyningsnet
for 1 427 landsbyer
(346 000 indbygge¬
re) i Himachal Pra¬
desh

18 mio ECU

18 mio ECU

70% (12,6 mio ECU)
49% (8 ,82 mio ECU)

21%(3,8i^kECU)

NA/82/10

45 mio ECU
19. maj 1983

45 mio ECU

31. juli 1984

0,050 mio ECU, som
skulle benyttes til vand-
forsyningsprojektet
(indkøb af materiel for
udenlandsk valuta),
blev i stedet brugt til køb
af kunstgødning

Vandforsyning i
Tamil Nadu
NA/82/10/1

Inden for en projektpe¬
riode på 2 ζ år skal der
anlægges 108 vandfor¬
syningsnet for 726
landsbyer i Coimbatore-
og Periyar-områderne,
hvor vandet har for højt
flourindhold

17 mio ECU

17 mio ECU

70% (11,9 mio ECU)
49% (8,33 mio ECU)

21% (3,57 mio ECU)

NA/ 83/26

33 mio ECU
2. juli 1984

33 mio ECU

juli 1985

Blandt kunstgødnings-
leverandørerne optræder
et firma uden for EF

KALI II
Større kunstvandingspro-
jekter
NA/83/26/III·.

Inden for en projektperio¬
de på 4 år skal der i et
område på 3 000 ha eta¬
bleres kunstvanding af
1 400 ha i en tørkeramt
egn i Gujarat og gennem¬
føres et pilotprojekt
m.h.t. vandfordeling

7 mio ECU

7 mio ECU

70% (4,9 mio ECU)
49% (3,43 mio ECU)

21% (1,47 mio ECU)
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Udbetalt til projek¬
tet fra Consolida¬
ted Fund of India

beløb
dato

Formålsændring

Opnåede resultater

Forventede
resultater

Andre bemærkninger

Ikke oplyst
Ikke oplyst

Udgifterne anslået
27% højere i 1983

Produktionsforøgel-
se på 32%, yj af
anlægget opført
marts 1985

Mere begrænsede
end de oprindelig sat¬
te mål

Godt halvdelen af
de 150 planlagte
kooperativer var
ikke oprettet i
marts 1985.

. Der synes ikke at
være Jagt vægt på
at udvikle dyrk¬
ningsformerne.

Der er fare for, at
forarbejdnings¬
anlægget ikke
bliver rentabelt
p.g.a. for små til¬
førsler.

Ikke oplyst
Ikke oplyst

73 markeder i stedet
for 115

Under færdiggørelse

Lånebeløbet på
5,6 mio ECU og
de 3,45 mio
ECU, regeringen

. har holdt tilbage,
skal tilbagebeta¬
les af de organer,
som forvalter
markederne.

De 3,45 mio ECU
er banklån til høj
rente.

Det udførte arbej-
deer af høj kvali¬
tet, men vedlige¬
holdelsen lader
noget tilbage at
ønske. -

18" mio ECU 16,2 mio ECU 19,3 mio ECU
31.3.1982 30.3.1985 30.3.1985

Ingen ændring '

Den indiske regering mangler at udbetale
beløb på 1,8 og 2,4 mio ECU til det pro-
jektudførende organ

' Hele EF-bistanden udnyttet

Ifølge gennemførelsesrapporterne er de
57,7 mio ECU udnyttet fuldt ud, selv om
dette i 1986 endnu ikke er tilfældet (rest¬
beløb på.4,2 mio ECU).
ARDC-projektet er kompliceret; men
forekommer at være veladministreret.
P.g.a. den komplicerede ordning er admi¬
nistrationsudgifterne store. Lånene til
landbrugerne ydes til ret høj rente ( 1 0 eller
12,5% over 9 eller 15 år).

»Kunstgødnings«-beviIIingerne henføres
ikke til bestemte programmer, i praksis
benyttes de til alle ARCD-programmerne
(f.eks. indkøb af taxavogne, men naturlig¬
vis også til egentlige udviklingsformål i
landdistrikterne).

10,6 mio ECU '

5. 11. 1985

302 forsyningsnet i
stedet for 308, fær- '
diggørelsen udsat til
juni 1986

Anlægsarbejdet un¬
der udførelse for 212
forsyningsnet i marts
1985 .

Færdiggørelsen af de
212 net vil medføre
meromkostninger på
27 mio ECU

For at realisere
den ændrede mål¬
sætning er udgif¬
ter på 40 mio
ECU nødvendi¬
ge.

Myndighederne
har ikke frem¬
sendt periodiske
gennemførelses-
rapporter til
Kommissionen.
Der er konstate¬
ret mindre betyd¬
ningsfulde (tek¬
niske) mangler.

2,12 mio ECU
6. 2. 1985

427 landsbyer tilsluttes i
stedet for 726

Anlægsarbejdet påbe¬
gyndt:

flere forsyningsnet i
drift

De 427 landsbyer vil
måske blive tilsluttet,
hvis resultatet af borin¬
gerne tillader det

Projektet er værdi¬
fuldt, fordi flourind-
holdet volder sund¬
hedsproblemer for
befolkningen.
Der er oprettet særli¬
ge myndigheder til at
forvalte projektet.
Projektforvaltnin¬
gen er veludført (re¬
videres af revisions¬
myndigheden i Ma¬
dras) og de udførte
arbejder er hensigts¬
mæssige.
Omkostningerne er
steget betydeligt.
Importen af måleap¬
parater volder pro¬
blemer, idet:

Kommissionen
fejlagtigt har be¬
nyttet den uden¬
landske valuta til
køb af kunstgød¬
ning,
'den indiske rege¬
ring vil opkræve
en høj told af
instrumenterne.

Ingen udbetaling

Ingen ænddn'ng

Forundersøgelsen er af¬
sluttet og planerne udar¬
bejdet.
Projektet kan iværksæt¬
tes

Som planlagt, men uden
pilotprojektet (fordi et
tilsvarende projekt er fi¬
nansieret af Verdensban¬
ken)

Der vil gå flere måne-
' der, før projektet kan

iværksættes, fordi
miljømyndighederne

. har standset det (på
grund af skovarealer i
det område, som vil
blive oversvømmet).

Projektets værdi er
hævet over enhver
tvivl, selv om rentabi¬
liteten er lav ( 1 , 1 over
50 år).

Forberedelsen er vel¬
udført.
En sagkyndig fra Eu¬
ropa har givet værdi¬
fuld rådgivning (om¬
kostningsbesparel¬
ser). .

Projektet vil medføre
en forøgelse af kunst-
vandingskapaciteten,
men ikke nødvendig¬
vis af de overrislede
arealer (uhensigts¬
mæssig planlægning
af den fremtidige
drift).
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KOMMISSIONENS SVAR

2. DE FINANSIEREDE PROJEKTER

Kunstgødningsleverancer

2.1.-2.8. Hvert år undtagen i 1985 (hvor markedet var
meget dårligt) har de europæiske leverandører solgt til
verdensmarkedspriser. Da ingen producent kan levere hele
den efterspurgte mængde alene finder der en række forhand¬
linger sted under udbudsproceduren. MMTC har ofte
benyttet lejligheden til at supplere det EF-finansierede ind¬
køb med en kommerciel ordre, som de indiske myndigheder
betaler af egne midler, hos samme producent og til samme
pris, hvilket er en yderligere fordel for de europæiske
producenter. En repræsentant for Kommissionen har siden
1984 deltaget i åbningen af tilbuddene. Ganske vist var der i
1983 en leverandør, der havde sit hovedsæde uden for
Fællesskabet, men producenten var et datterselskab, der var
hjemmehørende i EF.

I visse tilfælde er udbudsmeddelelserne vedrørende kunst¬
gødning på grund af tidsplanen for leverancerne blevet
offentliggjort, inden finansieringsaftalen er undertegnet,
men altid med en suspensiv klausul. Der spares således tid, og
denne fremgangsmåde er ikke usædvanlig, f.eks. inden for
AVS.

2.4. 68 % af den kunstgødning, der anvendes i Indien, er
kvælstofgødninger, navnlig urea, mens 10% er kalium og.
22 % fosfatgødninger. Det er således forståeligt, at Indien i
første omgang søger at dække sit behov for kvælstofgødning.
Syv medlemsstater er repræsenteret på markedet for urea.
Desuden er kvælstofgødningerne de eneste, som Europa har
en overskudsproduktion af. Der er dog ifølge finansierings-
aftalerne'mulighed for at sprede indkøbene til andre kunst-
gødningstyper, hvis de indiske myndigheder ønsker det.
Dette er kun sket i 1982, hvor der efter de indiske myndig¬
heders ønske blev leveret kalium.

Konklusioner

2.13. Pågrundaf den særlige betydning, der må tillægges
projekterne vedrørende overførsel af teknologi, mener Kom¬
missionen også, at det vil være at foretrække, at man med
henblik på udviklingen i Indien og med dette lands samtykke
for fremtiden finansierer en aftagende del af Fællesskabets
samlede bistandsprogram for Indien gennem kunstgødnings¬
leverancer, hvilket den agter at gøre.

deligt er i stand til at stille den nødvendige kompetence og det
nødvendige materiel til rådighed for gennemførelsen af
udviklingsprojekterne, navnlig inden for landbrug og social
infrastruktur. Der er i første række behov for finansiering og .

ikke for know-how. Praksis er således ikke principielt baseret
på støtte i form afbasisprodukter, men snarere på bidrag, der
ydes til udviklingen på punkter, hvor europæiske og indiske
interesser mødes. Dette er årsagen til, at leverancerne af
kunstgødning og de dertil svarende udviklingsprojekter altid
figurerer i samme finansieringsaftale, uden at dette betyder,
at selve udvikllingsprojekterne skal opføres på regnskabet
som counterpart-midler for fællesskabsfinansieringen.

Det er ikke korrekt at sige, at denne praksis forenkler ,

forvaltningen af bevillingerne, og at antage, at den er valgt af
denne grund; projekter, der finansieres gennem counter¬
part-midler, får og skal have lige så megen opmærksomhed
som direkte finansierede projekter. Når det er hændt, at et
sådant projekr ikke fik så megen opmærksomhed som
ønskeligt, skyldtes det personalemangel, som også med rette
bemærket af Revisionsretten. afe

""Fi'

Arten og omfanget af den finansielle konstruktion

2.19. 2.20. Revisionsrettens beretning giver. klart det
indtryk, at der er en kvalitetsforskel mellem den kontrol, der
føres med direkte af EF finansierede projekter, og den, som
føres med projekter, der finansieres ved hjælp af kunstgød¬
ningsleverancer. Det er korrekt, at EF råder over mere
detaljerede oplysninger om de direkte finansierede projekter,
og at EF til syvende og sidst kan true med at blokere
udbetalingerne.

Det bør også understreges, at selv for projekter, der finan¬
sieres over counterpart-midler, og som omfatter leverance af
kunstgødning, er projektmyndighederne helt klare over, at
disse projektér finansieres af EF. Myndighederne har således
for visse projekter oprettet »celler til gennemførelse afÀ
EF-projekter«, der er ansvarlige for de dele af projekterne,
som får bistand fra Fællesskabet.

2.21. Af de grunde, der nævnes ovenfor (2.15. 2.18)
kan Kommissionen ikke dele den opfattelse, der gives udtryk
for under dette punkt af Revisionsrettens beretning. Det er i
øvrigt klart, at tilførslen af kunstgødning udgør en konkret
støtte til udviklingen af landbrugsproduktionen og de indiske
landdistrikter.

Kunstgødningsleverancer som counterpart-midler

Projekter i Indien i forbindelse med kunstgødnings¬
leverancer

2.15. 2.18. Praksis med at sammenkæde projekter og
kunstgødningsleverancer er indført, fordi Indien ubestri-

Pilotprojekt for ørredopdræt

2.32. Der er ikke noget modstridende mellem indgåelse af
en underhåndskontrakt med konsulenten og bestemmelserne
i finansieringsaftalens punkt 6.3. En sådan fremgangsmåde
er af alle blevet anset for at være den mest økonomiske og den
mest hensigtsmæssige løsning. Kommissionens regler om
begrænset udbud blev først indført i 1986, mange år efter
indgåelsen af kontrakten om faglig bistand.
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2.33. Det er korrekr, at denne konsultation kunne
udvides, men der skal i dette tilfælde tages hensyn til, at der er
tale om et pilotprojekt, hvor indkøb af det ikke særlig
omfattende materiel var overdraget til konsulenten på
grund af dets særlige tekniske specifikationer.

I realiteten er materiellet fra flere af Fællesskabets medlems¬
stater leveret af et enkelt firma, der er ansvarligt for, at
udstyret passer sammen, hvilket er nødvendigt for at undgå,
at pilotprojektet bliver en fiasko.

naturligvis ikke er tilfældet for de projekter, hvortil der
leveres kunstgødning.

På samme måde er der heller ingen grundlæggende forskel i
opfølgningen af projekterne fra Kommissionens side, uanset ·

finansieringsmetoden:

Betingelserne i finansieringsaftalerne om opfølgning
(hyppigheden af situationsrapporterne, adgangen til

' dokumenterne) er ens.

Bemærkninger, der er fælles for udviklingsprojekterne

2.51. Ganske vist har der tidligere været forsinkelser og
overskridelser i gennemførelsen af mange projekter (hvilket
gælder såvel projekter, der finansieres direkte, som projekter
der finansieres med counterpart-midler). Dette skyldes dels,
at inflationen har været'. højere end forventet, og dels
forsinkelser i de administrative led. Imidlertid skulle de

11 ekspertbesøg, der indgår i projektevalueringen samt de
grundlæggende bestemmelser om uafhængig kontrol og
lobende evaluering, der gælder for de projekter, som er
godkendt i den senere tid, kunne mindske disse problemer for
fremtiden.

De konsulenter, der med visse mellemrum udsendes af
Kommissionen for at følge et projekt, har uden forskel
beskæftiget sig med både direkte og indirekte finansiere¬
de projekter.

Delegationen lægger ikke særlig vægt på opfølgningen af
direkte finansierede projekter frem for andre projekter.

Konkluderende skal det siges, at både fra Kommissionens og
fra de indiske myndigheders side er den afgørende faktor i
kvaliteten af opfølgningen af et projekt ikke så meget
finansieringsmåden som den tid, der er til rådighed til en

'sådan opfølgning, regelmæssigheden i kontrolbesøgene og
kvaliteten af den lokale tjeneste, der foretager opfølgningen,

. og som Revisionsretten har kunnet vurdere i marken.

3. ADMINISTRATIONEN AF BISTANDEN TIL
INDIEN

Kommissionen vil minde de indiske myndigheder om deres
forpligtelser på dette område med henblik på at forbedre
sagsakterne vedrørende gennemførelsen.

Sagsakterne

3.2. Originalerne til betalingsanmodningerne vedrørende
ikke-associerede lande sendes normalt direkte til finanstje¬
nesten, som efter sagéns beskaffenhed holder dem til rådig-

, hed for den tekniske eller den geografiske tjeneste til
I ? udtalelse. Disse afgør selv, om de har brug for fotokopier til

deres sagsakter. Originalerne sendes derefter retur til finans¬
tjenesten til udbetaling for. senere, som foreskrevet, af
finanskontrollen og GD XIX at blive forelagt Revisionsret¬
ten.

3.3, 3.5. Kommissionen kan ikke dele Revisionsrettens
opfattelse af, at finansieringen af et projekt via kunstgød¬
ningsleverancer gør det vanskeligere at følge gennemførelsen
så nøje, som det er tilfældet ved direkte finansiering.

Det er korrekt, at Kommissionen ikke ved denne type
finansiering kan kontrollere, hvor langt projektet er fremme
inden for hver enkelt udbetaling, og dermed ikke kan udøve
en forhåndskontrol med de indiske myndigheder.

Imidlertid er den faglige, administrative og finansielle op¬
følgning, set fra et indisk synspunkt, nøjagtig den samme i de
to tilfælde, fordi alle projekterne falder ind under de samme
indiske budgetprocedurer og administrative procedurer. Den
eneste forskel er, at de indiske myndigheder i tilfælde af
direkte finansiering anmoder Kommissionen om at indfri de
»reimbursement claims«, der indgår fra delstaterne, hvilket

De af Fællesskabet anvendte administrative ressourcer

3.6. 3.9.' Det er korrekt, at personalemangel i både
Bruxelles og i delegationen i New Delhi har begrænset
Kommissionens muligheder for at intervenere og udøve
kontrol. Der er imidlertid truffet foranstaltninger til at
forbedre situationen inden for de grænser, der afstikkes af
budgettet. Der er af Kommissionen i Bruxelles udpeget en
tjenestemand, der skal beskæftige sig med ufviklingsbistan-
den til Indien. Endnu en udviklingsrådgiver vil i begyndelsen
af 1987 blive udsendt til delegationen. Da disse rådgivere
imidlertid er ansvarlige for andre lande end Indien, er
sådanne foranstaltninger stadig ikke tilstrækkelige. Udform¬
ningen af projektrapporterne vil blive standardiseret.

Udbetalingen af EF-bistanden

3.10 3.14 Rapporten udtaler sig meget negativt om
driften af den »konsoliderende fond«. Kommissionen finder
ikke, at der heri tages tilstrækkeligt hensyn til Indiens
størrelse samt de sociale og kulturelle forskelle, der gør sig
gældende mellem landets forskellige dele. Centralregeringen
må naturligvis føre en politik, som ikke blot styrker forbun¬
det, men som også sikrer en rimelig ressourcefordeling
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mellem de forskellige delstater. Ifølge »India Financial
System for External Assistance« anses hovedmodtageren
gennem ordningen for supplerende finansiering at være den
stat, hvori projektet gennemføres. Det forudser imidlertid
også særlige fordele for stater, navnlig de fattigste, som ikke
får direkte bistand fra det internationale samfund.

som gavebistand. Dette gælder også flere andre store dono¬
rer, navnlig Det forenede Kongerige, der yder 100% gave¬

bistand (og dermed er den største bilaterale donor med over
200 mio ECU om året). Også bistanden fra Danmark og
Nederlandene, der ligesom EF-bistanden omfatter de
omkostninger, som skal betales i lokal valuta, er gavebi¬
stand.

Selv om kanaliseringsordningen kritiseres af visse donorer,
kan Kommissionen dog konstatere, at den accepteres af dem
alle, og at det forhold, at EF-bistanden er gavebistand er
uden betydning for de grunde, der får den indiske regering til
at bibeholde de generelle bestemmelser. Under alle omstæn¬
digheder afhænger projekternes kvalitet af deres tekniske og
økonomiske feasability. Den indiske politik, der sigter mod,
at alle projekterne skal være økonomisk levedygtige, selv
dem, der finansieres af gavebistand, kan kun bifaldes.

Mulighederne for at løse problemet inden for Fondens
. rammer

3.23. Det erdog ikke nogetproblem forKommissionen at
forklare systemet i forslagene og finansieringsaftalerne
tydeligere, dette system, som i øvrigt burde være kendt afalle
de medlemsstater, der yder bilateral støtte til Indien. Syste¬

met hverken kan eller bør imidlertid være afgørende for,
hvilke projekter der kan opnå.EF-finansiering.

Betydningen for EF-støtten

3.15. Uanset gyldigheden af den indiske ordning er det
vigtigste spørgsmål, om det strider mod finansieringsaftaler-
nes bogstav og ånd at den anvendes på EF-støtten. Revisions¬
retten finder, at når kun 21 % af EFs gavebistand går til den .

stat, der gennemfører projektet, omdirigeres der ressourcer
til fordel for centralregeringen på bekostning af delstaterne.
Et sådant ræsonnement kan bestrides, idet Indien i henhold
til sin forfatning er et forbund af stater, og forbundssta4en
omfatter centralregeringen og delstatsregeringerne. Støtte-
modtageran er i henhold til finansieringsaftaLerne altid »Den
indiske Rapublik«, dvs. forbundsstaten og andrig en bestemt
delstat. Endvidere fedrører hovedparten af de EF-finansiere¬
de projekter an,g af grundlæggenda infrastrukturer
kunstig vanding, vandforsyning der på lokalt plan
gennemføres af de statslige myndigheder som led i udvik¬
lingsplanen for senere at blive overført gratis til landbe¬
folkningen (private eller landsbysamfund), som i realiteten er
de sidste og egentlige modtagere af bistanden. For hver 100
ECU, der ydes ifølge en finansieringsaftale, overføres der
således anlæg til en værdi af 100 ECU (eller modværdien i
rupees) til de modtagende befolkningsgrupper i fuld overens¬
stemmelse med hovedformålet med EF's udviklingsbi¬
stand. -

Opkrævning af told

3.29. Problemet er først opstået for nylig i forbindelse
med projekt NA/82/30 fiskeopdræt i Kashmir da det
her for første gang blev nødvendigt at importere 'udstyr. Selv
om skatter og afgifter ikke finansieres via EF-bistanden, øger
de projektomkostningerne og bevirker, at der kan ydes færre
supplerende midler til projektér, som EF yder gavebistand til .

På det sidste årlige møde blev de indiske myndigheder derfor
kraftigt opfordret til at overveje generel toldfrihed. Kommis¬
sionen følger nøje dette spørgsmål.

Behovet for en rammeaftale

3.30. 3.32. Princippet om samarbejde vedrørende ud¬

viklingsbistand er klart nedfældet i Fællesskabets aftale med
Indien (nr. 3246/81 af 26. oktober 1981) om handelsmæs¬
sigt og økonomisk samarbejde med dette land.

Bemærkninger om Fondens virksomhed

3.17. Revisionsretten må vide, at Kommissionen er for¬
pligtet til at acceptere de institutionelle regler, Den indiske
Republik har fastsat vedrørende fordeling og overførsel af
den bistand, landet modtager fra Fællesskabet. Det er ikke
rimeligt at mene, at Fællesskabets stilling adskiller sig
fundamentalt fra de andre donorers, fordi bistanden ydes

Det skal imidlertid bemærkes, at rammeaftalerne med andre
lande, som f.eks. Indonesien, omfatter generelle betingelser,
der ligner dem, der er indeholdt i finansieringsaftalerne med
Indien. Indgåelse af en rammeaftale af denne type med dette
land vil således ikke tilføje noget væsentligt. Det kunne til
gengæld have mening at indlede drøftelser om en rammeaf¬
tale, hvis den kunne indeholde mere væsentlige punkter,
f.eks. bestemmelser om et mere dynamisk samarbejde base¬

ret på en større overførsel af know-how.

Det er således Kommissionens hensigt at iværksætte en
ændring i Fællesskabets samarbejde med Indien (ligesom i
øvrigt med andre lande), der i første omgang simpelthen blev
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betragtet som et handels- og bistandssamarbejde, således at
det kommer til at omfatte samarbejde på følgende områder:
industri, videnskab og teknologi, energi, fiskeri og som følge
deraf uddannelse, forskning, fremme af samarbejdet mellem
virksomheder og af teknologioverførsel.

For så vidt angår finansieringen af bistandsprojekterne, vil
der blive lagt særlig vægt på dem, der giver mulighed for
teknologioverførsel, navnlig gennem samarbejdet mellem
europæiske og indiske økonomiske agenter. ·

For så vidt angår procedureproblemer, vil de punkter der
peges på i Revisionsrettens beretning, og som er omtalt
ovenfor, for fremtiden blive behandlet klarere i de særlige
bestemmelser i finansieringsaftalerne.

4. KONKLUSIONER

g* 4.1. 4.4. Som helhed er Kommissionen enig med Revi-
^f !sionsretten, når den i konklusionerne taler om behovet for

øget overførsel af teknologi, bestræbelserne på at finde flere
eksportafsætningsmuligheder og ønsket om at knytte mere
varige bånd med Indien.

Da formålet med udviklingsbistanden er at begunstige de
dårligst stillede befolkningsgrupper, bør ideen om teknolo¬
gioverførsel dog virkeliggøres under hensyntagen til landbe¬
folkningens muligheder for at udnytte teknologien og til
kulturelle og sociale faktorer. Kontakter, med de indiske
myndigheder viser, at disse er rede til sammen med Kommis¬
sionen at undersøge, hvordan man kan komme videre på
dette felt.

Anvendelse af indisk know-how til fordel for andre mindre
udviklede lande er et interessant forslag, som allerede er ført
ud i livet. Fællesskabet har f.eks. i indiske institutioner,
finansieret kurser i kunstvandingsteknikker for afrikanske
teknikere.

En rammeaftale kunne imidlertid danne grundlag for et
forbedret samarbejde mellem Indien og Fællesskabet vedrø¬
rende udviklingsbistand.
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teknikere.

En rammeaftale kunne imidlertid danne grundlag for et
forbedret samarbejde mellem Indien og Fællesskabet vedrø¬
rende udviklingsbistand.
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