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1. INDLEDNING

1.1. Revisionsretten har i 1985 og 1986 foretaget en
generel spørgeskemaundersøgelse hos de 45 af Kommissio¬
nens delegationer, der for 50 lande, der modtager
fødevarehjælp, er ansvarlige for den fødevarehjælp, som er
bestemt til salg. Formålet var at få kendskab til, hvordan
disse lande forvalter de counterpart-midler, der frem¬
kommer ved salget. Det fremgår af gennemgangen af de
modtagne svar, at de væsentligste vanskeligheder i denne
henseende vedrører åbningen af counterpart-kontiene og
indsættelsen af midlerne på disse konti, samt anvendelsen
af og kontrollen med de beløb, der indestår på kontiene.
Første del af denne beretning indeholder en gennemgang af
disse forskellige aspekter af forvaltningen af counterpart¬
midlerne. Retten har i øvrigt direkte efterprøvet disse
forhold på stedet i Niger, Burkina Faso og Egypten.
Resultaterne af undersøgelserne på stedet gengives i
beretningens anden del. De giver en konkret illustration af
resultaterne af den generelle undersøgelse.

1.3. Det var åbenbart, at der var uregulerede spørgsmål
og uklare punkter i forordning nr. 3331/82 (l). Den 22.
december 1986 vedtog Rådet en ny forordning, (EØF) nr.
3972/86 (2), hvori Fællesskabets politik på området
præciseres betydeligt. Det bestemmes bl.a. i artikel 2, stk. 2,
at »i de tilfælde, hvor produkterne fra denne hjælp sælges,
må prisen ikke kunne . forstyrre det lokale marked«.
Desuden hedder det i artikel 2, stk. 5, at i tilfælde, hvor
fødevarehjælpen ydes på betingelse af, at der iværksættes
udviklingsprojekter eller udviklingsprogrammer kan »beg¬

ge disse hensyn ... tilgodeses ved en efter fælles overens¬
komst fastlagt anvendelse af counterpart-midlerne, når
Fællesskabets støtte er bestemt til salg«.

1.4. Lige fra starten af det tidsrum, hvori forordning nr.
3331/82 (!) var gældende (dvs. det tidsrum som behandles i
denne beretning) har Kommissionen indgået leveringsafta¬
ler med modtagerlandene i hvert enkelt tilfælde. De
nærmere bestemmelser i leveringsaftalerne har været en
forløber for reglerne i forordning nr. 3972/86 (2). De
standardiserede bestemmelser har i hele tidsrummet fra
1982 til 1986 været brugt i alle aftalerne med samtlige
modtagerlande. Med nogle ganske få undtagelser har
leveringsaftalerne indeholdt bestemmelser om :

Formålet med counterpart-midlerne og ordningens
virkemåde

1.2. Counterpart-midlerne udgør når de bringes i
anvendelse et væsentligt element i forvaltningen af EF's
fødevarehjælp. Forvaltningen af fødevarehjælpen følger de
principper, som på det tidspunkt, hvor Rettens undersøgel¬
se fandt sted, var nedfældet i Rådets forordning (EØF) nr.
3331/82 af 3. december 1982 (i). Counterpart-midlerne
skal først og fremmest opfylde to af de formål, der er
opstillet i forordningen:

(a) at modtageren skal åbne en særskilt konto i landets
centralbank, hvor provenuet fra salget af fødevarehjæl¬
pen skal indsættes,

(b) at den pris, der fremkommer ved salget på markedet for
den leverede vare, skal lægges til grund for krediterin¬
gen af kontoen,

(a) Første formål :

Fødevarehjælpen skal »bidrage til en harmonisk økono¬
misk og social udvikling i modtagerlandene« (artikel 2, stk.
1, i Rådets forordning (EØF) nr. 3331/82 (»))

(b) Andet formål :

(c) at de midler, der således krediteres kontoen, skal
anvendes til finansiering af et eller flere udviklings¬
projekter efter nærmere regler, der skal fastlægges
mellem modtagerlandet og Fællesskabet, idet der i alle
tilfælde som det bestemmes i forordning nr. 333 1/82

skal lægges særlig vægt på projekter, der skal
fremme fødevareproduktionen i modtagerlandene.

I artikel 2, stk. 3, i Rådets forordning (EØF) nr. 3331/82 (')
hedder det endvidere: »Ydelsen af fødevarehjælp kan
eventuelt være betinget af iværksættelse af udviklings¬
projekter, der løber over ét eller flere år, idet der lægges
særlig vægt på projekter, der skal fremme fødevareproduk¬
tionen i modtagerlandene. I givet fald kan hjælpen bidrage
direkte til gennemførelsen af disse projekter. Begge disse
hensyn kan tilgodeses ved anvendelse af de midler, der
indkommer, når Fællesskabets fødevarehjælp er bestemt til
salg.«

(') Fodnoterne er samlet sidst i beretningen.

1.5. Retten har gennemført sin undersøgelse af counter¬
part-midlerne med udgangspunkt i disse leveringsaftaler,
dvs. det retsgrundlag som er tilvejebragt ved aftale mellem
Kommissionen og modtagerlandene. Formålet har først og
fremmest været at efterprøve, i hvilket omfang aftalerne er
blevet overholdt, og hvor alvorlige overtrædelser der har
været tale om. Desuden har Retten på baggrund af
overtrædelserne og de nærmere omstændigheder omkring
dem villet undersøge, om ikke nogle af bestemmelserne i
leveringsaftalerne burde ændres, således at de blev
forenklet, eller således at spørgsmål, som ikke var
reguleret, blev omfattet af aftalerne.
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2. RESULTATERNE AF
SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN

Åbning af counterpart-kontoen

2.1. Reglen, om at der skal benyttes én enkelt konto i
modtagerlandets centralbank, er kun til dels blevet
overholdt; dette gælder følgende forhold:

(a) anvendelse af en anden finansiel institution end
centralbanken,

(b) åbning af flere konti,

(c) sammenblanding af midler fra EF's fødevarehjælp med
midler fra andre bistandsydere.

2.4. I en halv snes modtagerstater indsættes provenuet fra
salg af fødevarehjælp på en og samme konto, uanset om
fødevarehjælpen er ydet af Fællesskabet eller andre
bistandsydere. Muligheden for at føre kontrol med
counterpart-midlerne afhænger da i høj grad af, om der
findes underkonti eller et hjælpebogholderi, der udeluk¬
kende vedrører EF-bistanden. Det er kun i et ganske
enkeltstående tilfælde som i Mali, hvor forvaltningen af
den internationale bistand er samordnet, at man uden
videre kan acceptere en fælles konto for samtlige
bistandsydere.

2.5. Oftest virker tilstedeværelsen af konti, som ikke er
åbnet i overensstemmelse med reglerne, særdeles forstyr¬
rende ikke blot for kontrollen, men også for selve
anvendelsen af ordningen. Delegationernes energiske
indsats har derfor i de tilfælde, hvor den har ført til åbning
af counterpart-kontoen eller til, at kontoen er bragt i
overensstemmelse med reglerne, fået en langt større
betydning end den rent formelle. Anvendelsen og opfølg¬
ningen af midlerne kan således foregå på langt bedre vilkår.
Det fremgår dog af undersøgelsen, at counterpart-kontoen
kun er blevet oprettet i overensstemmelse med leverings¬
aftalen i højst ca. 15 lande.

I alt var over to tredjedele af de konti, der blev kontrolleret
som et led i undersøgelsen, ikke fuldt ud i overensstemmel¬
se med bestemmelserne i leveringsaftalen. Dette er næppe
overraskende, idet det kan vise sig at være vanskeligt, eller
ligefrem umuligt at overholde bestemmelserne.

2.2. Bestemmelsen om, at counterpart-kontoen skal føres
i centralbanken, giver anledning til vanskeligheder, når der
ikke findes en centralbank i en hensigtsmæssig form, eller
når det drejer sig om en mellemstatslig institution.
Leveringsaftalerne, som opstilles efter en standardmodel,
giver ikke mulighed for nogen form for tilpasning til de
faktiske forhold på stedet, selv om det til tider kan
forekomme mere hensigtsmæssigt at betro forvaltningen af
counterpart-midlerne til andre finansielle institutioner,
herunder også forretningsbanker. I alt er der i 17 lande
åbnet counterpart-konti i andre institutioner end central¬
banken.

2.3. Det konstateredes, at der i 13 lande er åbnet flere
konti ; dette skyldes ofte rent tilfældige forhold :

(a) Efter flere forgæves forsøg er det endelig lykkedes at
etablere et egentligt counterpart-system ved at åbne
flere konti (jf. pkt. 3.8, Burkina Faso).

(b) Tankegangen kan også have været, at det ved at åbne
en særlig konto for midlerne fra salget af hver enkelt
fødevareaktion eller for at muliggøre en individuel
finansiering af projekterne vil være lettere at kontrol¬
lere anvendelsen af den enkelte konto. I praksis er det
modsatte tilfældet, idet de mange konti komplicerer
forvaltningen og besværliggør kontrollen.

Bemærkninger

2.6. Den omtalte situation betyder, at Kommissionen er
nødt til at revidere standardteksten til leveringsaftalerne og
i øvrigt bestræbe sig på at tilpasse den til de faktiske forhold
i hvert enkelt modtagerland. I denne henseende viser det
sig, at man i visse tilfælde kunne undgå en lang række
problemer ved at anvende private finansielle institutioner,
idet man herved kan afværge enhver fristelse til at
sammenblande counterpart-midlerne og statens budget¬
midler, og frem for alt lettere kan føre kontrol med
kontobevægelserne både på kredit- og debetsiden.

Indsættelse af beløb på counterpart-kontiene

2.7. Under gennemgangen af indsættelsen af beløb på
counterpart-kontiene og af kontobevægelserne stødte
Retten på den væsentlige hindring, at der i Kommissionens
akter overhovedet ikke findes en samlet oversigt over
modtagerstaternes indtægter fra salg af fødevarehjælpen.
Det samme gør sig derfor i endnu højere grad gældende for
anvendelsen af provenuet og de disponible saldi på alle
counterpart-kontiene. De oplysninger, der findes i visse af
Kommissionens sagsakter, er spredte og ikke altid
ajoutførte.

2.8. Ifølge punkt 2 i bilag I til den leveringsaftale, som
indgås med hvert land, der modtager fødevarehjælp, er det i
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sig, at man i visse tilfælde kunne undgå en lang række
problemer ved at anvende private finansielle institutioner,
idet man herved kan afværge enhver fristelse til at
sammenblande counterpart-midlerne og statens budget¬
midler, og frem for alt lettere kan føre kontrol med
kontobevægelserne både på kredit- og debetsiden.

Indsættelse af beløb på counterpart-kontiene

2.7. Under gennemgangen af indsættelsen af beløb på
counterpart-kontiene og af kontobevægelserne stødte
Retten på den væsentlige hindring, at der i Kommissionens
akter overhovedet ikke findes en samlet oversigt over
modtagerstaternes indtægter fra salg af fødevarehjælpen.
Det samme gør sig derfor i endnu højere grad gældende for
anvendelsen af provenuet og de disponible saldi på alle
counterpart-kontiene. De oplysninger, der findes i visse af
Kommissionens sagsakter, er spredte og ikke altid
ajoutførte.

2.8. Ifølge punkt 2 i bilag I til den leveringsaftale, som
indgås med hvert land, der modtager fødevarehjælp, er det i
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reglen den pris, der opnås ved salg på markedet for den
leverede vare, som skal lægges til grund ved krediteringen
af kontoen. Det er ikke fastlagt, hvilket stadium i
distributionen (en gros eller detail) der skal være afgørende.
Man kan ikke på grundlag af resultaterne af undersøgelsen
opstille en udtømmende oversigt over de beløb, som ville
fremkomme, hvis leveringsaftalerne blev strengt overholdt
i samtlige lande; men det fremgik af undersøgelsen, at der
er alvorlige mangler forbundet med gennemførelsen af
ordningen, og at manglerne er af samme karakter.

2.9. Som følge af de tab, der opstår i forbindelse med salg
og transport i modtagerlandet (ud over de tab, der opstår
under søtransporten), formindskes den mængde, der
angives at være solgt, og dermed også det beløb, der skal
indbetales som counterpart-midler. Det er umuligt for
Retten at anslå, hvor meget disse tab i alt beløber sig til. På
grundlag af konkrete eksempler under revisionsbesøgene
har den imidlertid kunnet konstatere, at sådanne tab
optræder hyppigt, og at de i alt kan udgøre over 5 % af de
oprindeligt leverede mængder.

praksis og desuden omhyggeligt kontrollere de anvendte
værdier. Hvis værdien f.eks. ansættes til fob-værdien i en
europæisk havn, betyder det, at søfragtudgifterne reelt
fratrækkes cif-værdien.

2.14. Ifølge leveringsaftalerne skal salgsprovenuet ind¬
tægtsføres som counterpart-midler, og endvidere skal
modtagerlandet oplyse Kommissionen om de normale
udgifter i forbindelse med afsætningen. Disse bestemmelser
giver ikke hjemmel for fra de indkasserede bruttoindtægter
at trække søfragten i tilfælde hvor fødevarehjælpen
leveres fob og udgifterne til transport i modtagerlandet
eller i forbindelse med salget, uanset om der er tale om
faktiske udgifter eller udgifter beregnet efter faste satser. I
leveringsaftalerne er der heller ingen bestemmelser om,
hvilke udgifter der i givet fald kan tages i betragtning.
Kommissionen fortolker aftalerne alt for fordelagtigt for
modtagerlandene, idet den ikke modsætter sig fradrag for
salgsudgifter, når fradragene allerede er foretaget, og idet
den ikke tilskynder delegationerne til at reagere, når
landene fratrækker disse udgifter.

2.10. På grund af forholdene omkring EF's fødevarehjælp
har hjælpen i nogle tilfælde ikke kunnet føre til, at der er
opstået counterpart-midler. Man kan rent faktisk ikke
kræve, at modtagerlandet skal sælge varer af meget dåtlig
kvalitet (jf. pkt. 3.3 og 3.11).

2.11. I otte lande har Retten konstateret, at hjælpen i strid
med leveringsaftalerne ikke er omsat i penge. I Angola og
Mauretanien blev Kommissionen stillet over for fuldbyrde¬
de kendsgerninger, mens delegationen i de øvrige lande har
godkendt de lokale myndigheders ansøgning. Det er på
forhånd vanskeligt ud fra modtagerlandets økonomiske
situation at afgøre, hvornår hjælpen kan omsættes i penge,
og hvornår det ikke kan lade sig gøre. Der er en række
tilfælde, hvor der er en udpræget tendens til, at gratis
uddeling eller salg til meget lave priser bliver mere og mere
udbredt, bl.a. på grund af utilstrækkelig købekraft.

2.12. Selv når salg finder sted, svarer de krediterede beløb
ikke altid til en pris, der i virkeligheden er resultatet af
markedskræfternes spil, og dette fører i reglen til en
formindskelse af de beløb, der krediteres særkontoen. I en
lang række lande fastsættes priserne af myndighederne og/
eller uden reel sammenhæng med det lokale prisniveau.
Sådanne salg til kunstigt lave priser virker afskrækkende på
de lokale producenter og er medvirkende til, at deres stilling
i samfundet forringes.

2.15. I syv lande betales der told af fødevarehjælpen.
Tolden indregnes i salgsprisen, og beløbet overføres ikke til
særkontoen. I denne forbindelse giver to forhold anledning
til kritik:

(a) Kommissionen bør først og fremmest sørge for, at
modtagerlandene ikke opkræver told af den gavebi¬
stand, de modtager fra Fællesskabet.

(b) Hvis salgsprisen for den pågældende vare for ikke at
forstyrre det lokale marked i det konkrete tilfælde
fastsættes på et niveau svarende til importværdien
forhøjet med tolden for tilsvarende varer, må det
imidlertid ikke medføre, at der opstår en ekstra indtægt
på modtagerlandets budget; et beløb svarende til
tolden bør således krediteres counterpart-kontoen.

2.16. Endelig hænder det, at beløb, der er anerkendt som
midler, der skal indsættes på counterpart-kontoen, reelt
ikke indsættes. Der foreligger i så fald en anerkendelse af et
skyldigt beløb, som skal indsættes på kontoen.

Bemærkninger

2.13. Det er ikke altid muligt at finde frem til, hvad
markedsprisen er, f.eks. fordi den leverede vare ikke
produceres i det pågældende land, eller fordi det kan være
vanskeligt at beregne varens værdi objektivt. Kommissio¬
nen godtager i så fald, at man anvender en anden
referencepris (i reglen varens cif-værdi på verdensmarke¬
det). Leveringsaftalerne indeholder imidlertid ingen be¬

stemmelser herom. De bør tages op til revision, for at der
kan tages højde for dette forhold. I en fjerdedel af tilfældene
anvendes der en sådan alternativ værdi. Kommissionen bør
for hvert land og hver vare undersøge anvendelsen af denne

2.17. Den »salgspris«, der anvendes ved beregningen af
counterpart-midlerne, bør i alle tilfælde mindst være lig
med varens cif-værdi på grundlag af verdensmarkeds¬
prisen, men prisen bør også fastsættes på et niveau, der ikke
forstyrrer den lokale produktion. De fradrag, der skal tages
i betragtning, bør være de samme fra land til land, og de bør
anføres nøjagtigt og udtømmende i leveringsaftalerne.
Formålet må være at nå frem til et klart og enkelt
prisfastsættelsessystem, som kan efterprøves, og som sikrer
en nøje sammenhæng mellem faktisk indkasserede beløb
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reglen den pris, der opnås ved salg på markedet for den
leverede vare, som skal lægges til grund ved krediteringen
af kontoen. Det er ikke fastlagt, hvilket stadium i
distributionen (en gros eller detail) der skal være afgørende.
Man kan ikke på grundlag af resultaterne af undersøgelsen
opstille en udtømmende oversigt over de beløb, som ville
fremkomme, hvis leveringsaftalerne blev strengt overholdt
i samtlige lande; men det fremgik af undersøgelsen, at der
er alvorlige mangler forbundet med gennemførelsen af
ordningen, og at manglerne er af samme karakter.

2.9. Som følge af de tab, der opstår i forbindelse med salg
og transport i modtagerlandet (ud over de tab, der opstår
under søtransporten), formindskes den mængde, der
angives at være solgt, og dermed også det beløb, der skal
indbetales som counterpart-midler. Det er umuligt for
Retten at anslå, hvor meget disse tab i alt beløber sig til. På
grundlag af konkrete eksempler under revisionsbesøgene
har den imidlertid kunnet konstatere, at sådanne tab
optræder hyppigt, og at de i alt kan udgøre over 5 % af de
oprindeligt leverede mængder.

praksis og desuden omhyggeligt kontrollere de anvendte
værdier. Hvis værdien f.eks. ansættes til fob-værdien i en
europæisk havn, betyder det, at søfragtudgifterne reelt
fratrækkes cif-værdien.

2.14. Ifølge leveringsaftalerne skal salgsprovenuet ind¬
tægtsføres som counterpart-midler, og endvidere skal
modtagerlandet oplyse Kommissionen om de normale
udgifter i forbindelse med afsætningen. Disse bestemmelser
giver ikke hjemmel for fra de indkasserede bruttoindtægter
at trække søfragten i tilfælde hvor fødevarehjælpen
leveres fob og udgifterne til transport i modtagerlandet
eller i forbindelse med salget, uanset om der er tale om
faktiske udgifter eller udgifter beregnet efter faste satser. I
leveringsaftalerne er der heller ingen bestemmelser om,
hvilke udgifter der i givet fald kan tages i betragtning.
Kommissionen fortolker aftalerne alt for fordelagtigt for
modtagerlandene, idet den ikke modsætter sig fradrag for
salgsudgifter, når fradragene allerede er foretaget, og idet
den ikke tilskynder delegationerne til at reagere, når
landene fratrækker disse udgifter.

2.10. På grund af forholdene omkring EF's fødevarehjælp
har hjælpen i nogle tilfælde ikke kunnet føre til, at der er
opstået counterpart-midler. Man kan rent faktisk ikke
kræve, at modtagerlandet skal sælge varer af meget dåtlig
kvalitet (jf. pkt. 3.3 og 3.11).

2.11. I otte lande har Retten konstateret, at hjælpen i strid
med leveringsaftalerne ikke er omsat i penge. I Angola og
Mauretanien blev Kommissionen stillet over for fuldbyrde¬
de kendsgerninger, mens delegationen i de øvrige lande har
godkendt de lokale myndigheders ansøgning. Det er på
forhånd vanskeligt ud fra modtagerlandets økonomiske
situation at afgøre, hvornår hjælpen kan omsættes i penge,
og hvornår det ikke kan lade sig gøre. Der er en række
tilfælde, hvor der er en udpræget tendens til, at gratis
uddeling eller salg til meget lave priser bliver mere og mere
udbredt, bl.a. på grund af utilstrækkelig købekraft.

2.12. Selv når salg finder sted, svarer de krediterede beløb
ikke altid til en pris, der i virkeligheden er resultatet af
markedskræfternes spil, og dette fører i reglen til en
formindskelse af de beløb, der krediteres særkontoen. I en
lang række lande fastsættes priserne af myndighederne og/
eller uden reel sammenhæng med det lokale prisniveau.
Sådanne salg til kunstigt lave priser virker afskrækkende på
de lokale producenter og er medvirkende til, at deres stilling
i samfundet forringes.

2.15. I syv lande betales der told af fødevarehjælpen.
Tolden indregnes i salgsprisen, og beløbet overføres ikke til
særkontoen. I denne forbindelse giver to forhold anledning
til kritik:

(a) Kommissionen bør først og fremmest sørge for, at
modtagerlandene ikke opkræver told af den gavebi¬
stand, de modtager fra Fællesskabet.

(b) Hvis salgsprisen for den pågældende vare for ikke at
forstyrre det lokale marked i det konkrete tilfælde
fastsættes på et niveau svarende til importværdien
forhøjet med tolden for tilsvarende varer, må det
imidlertid ikke medføre, at der opstår en ekstra indtægt
på modtagerlandets budget; et beløb svarende til
tolden bør således krediteres counterpart-kontoen.

2.16. Endelig hænder det, at beløb, der er anerkendt som
midler, der skal indsættes på counterpart-kontoen, reelt
ikke indsættes. Der foreligger i så fald en anerkendelse af et
skyldigt beløb, som skal indsættes på kontoen.

Bemærkninger

2.13. Det er ikke altid muligt at finde frem til, hvad
markedsprisen er, f.eks. fordi den leverede vare ikke
produceres i det pågældende land, eller fordi det kan være
vanskeligt at beregne varens værdi objektivt. Kommissio¬
nen godtager i så fald, at man anvender en anden
referencepris (i reglen varens cif-værdi på verdensmarke¬
det). Leveringsaftalerne indeholder imidlertid ingen be¬

stemmelser herom. De bør tages op til revision, for at der
kan tages højde for dette forhold. I en fjerdedel af tilfældene
anvendes der en sådan alternativ værdi. Kommissionen bør
for hvert land og hver vare undersøge anvendelsen af denne

2.17. Den »salgspris«, der anvendes ved beregningen af
counterpart-midlerne, bør i alle tilfælde mindst være lig
med varens cif-værdi på grundlag af verdensmarkeds¬
prisen, men prisen bør også fastsættes på et niveau, der ikke
forstyrrer den lokale produktion. De fradrag, der skal tages
i betragtning, bør være de samme fra land til land, og de bør
anføres nøjagtigt og udtømmende i leveringsaftalerne.
Formålet må være at nå frem til et klart og enkelt
prisfastsættelsessystem, som kan efterprøves, og som sikrer
en nøje sammenhæng mellem faktisk indkasserede beløb
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efter fradrag af omkostninger ved afsætningen og det
beløb, der skal indsættes på særkontoen. Selve beregningen
af det beløb, landet forpligter sig til at overføre til
counterpart-midlerne, bør derfor aftales på forhånd
mellem Kommissionen og modtagerlandet.

2.22. Counterpart-midlerne er således blevet brugt til at
yde nødhjælp til tørkeramte befolkninger, til dækning af
transportudgifterne for fødevarehjælpen i modtagerlan¬
dene, og til finansiering af faglig bistand med henblik på
oprettelse og drift af et koordinationskontor for en
modtagerstats »fødevarestrategi« .

Anvendelse af counterpart-midlerne

2.23. Det sker også stadig oftere, at midlerne anvendes
direkte af som regel statslige interventionsorganer på
landbrugsområdet:

2.18. De beløb, der indtægtsføres på counterpart-
kontiene, bør anvendes af modtagerne af fødevarehjælpen,
som i leveringsaftalerne forpligter sig til udelukkende at
anvende dem til udviklingsprojekter eller udviklings¬
programmer, fortrinsvis i landdistrikterne eller inden for
fødevareproduktionen. I leveringsaftalerne findes der ingen
bestemmelser om, hvordan beslutningen om at finansiere
projekter eller programmer skal træffes. I nogle tilfælde,
navnlig for så vidt angår Egypten og Peru, er der en tendens
til, at Kommissionen søger midlerne forvaltet således, at
begge parter deltager, dvs. at midlerne som regel først
frigives, når der foreligger en underskrift fra Kommissio¬
nens delegerede og fra en repræsentant for modtagerstaten.

2.19. Denne form for administration har visse fordele,
men Retten kan dog ikke anbefale, at der indføjes en
generel bestemmelse herom i leveringsaftalerne. Bortset fra
de politiske vanskeligheder, der kunne opstå, medfører et
krav om begge parters underskrift eller en lignende
fremgangsmåde nemlig en risiko som ikke bør
undervurderes for at udviklingsprojekterne eller
-programmerne forsinkes.

2.20. Indtil nu har det største problem bestået i hurtigt at
anvende de midler, der til slut er til rådighed, og at bruge
dem til finansiering af projekter, der bidrager til at forbedre
landets fødevaresituation. I de modtagerlande, hvor
counterpart-midlerne er indgået korrekt, er de blevet
anvendt for langsomt eller slet ikke blevet anvendt.

2.21. Midlerne skal i henhold til forordning nr. 3331/82
fortrinsvis anvendes til finansiering af udviklingsprojekter,
der skal fremme fødevareproduktionen. I 3/4 af de lande,
der er omfattet af undersøgelsen af counterpart-midlerne,
er disse midler reelt blevet brugt til fødevareprojekter og
bidrager rent faktisk til udviklingen af landbruget.
Leveringsaftalerne indeholder imidlertid i reglen ikke
bestemte forpligtelser, idet de kun omtaler »udviklings¬
projekter«, der skal gennemføres »efter retningslinjer der
skal fastlægges af modtagerlandet og Fællesskabet«.
Uanset hvilke bevæggrunde, EF og modtagerstaterne kan
have for at udvide området for, hvilke foranstaltninger der
finansieres af counterpart-midlerne, er bestemmelserne alt
for upræcise.

(a) Midlerne anvendes i nogle tilfælde til dækning af
organernes generalomkostninger eller driftsunderskud
eller benyttes i form af egenkapital ved deres oprettelse.

(b) Ved hjælp af disse organer er det ofte muligt at yde
tilskud til forbrugerpriserne. Et af organerne har
således klart oplyst, at varernes salgspris var lavere end
købsprisen fra staten.

(c) Organerne modtager i øvrigt ikke tilstrækkelige
budgetmidler til de opgaver, der pålægges dem, f.eks.
fordelingen af den fødevarehjælp, der ikke er bestemt
til salg.

(d) Der er blevet anvendt counterpart-midler, i form af
»driftskapital«, til forhåndsfinansiering af disse orga¬
ners opkøb af produkter fra høstperioden, under
påskud af at de ikke rådede over tilstrækkelig
likviditet. Dette indebar, at midlerne skulle tilbagebe¬
tales, når de opkøbte varer var blevet solgt. Myndighe¬
derne har imidlertid i nogle tilfælde ladet varerne
uddele gratis til befolkningen, uden at tilbageføre det
beløb, der svarede til de afholdte udgifter.

Bemærkninger

2.24. Retten skal henlede Kommissionens opmærksom¬
hed på de kontrolproblemer, som opstår i forbindelse med
de beskrevne foranstaltninger. Counterpart-midlerne bør
bidrage til at øge landbrugsproduktionen i de lande, som
har et fødevareunderskud, hvilket hovedsagelig kan ske
gennem finansiering af investeringer i forbindelse med
produktionen. Midlerne bør være det finansielle udtryk for
det princip, som EF's budgetmyndigheder ved talrige
lejligheder har gjort sig til talsmand for, nemlig . at
fødevarehjælpen ikke må virke således, at den lokale
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efter fradrag af omkostninger ved afsætningen og det
beløb, der skal indsættes på særkontoen. Selve beregningen
af det beløb, landet forpligter sig til at overføre til
counterpart-midlerne, bør derfor aftales på forhånd
mellem Kommissionen og modtagerlandet.

2.22. Counterpart-midlerne er således blevet brugt til at
yde nødhjælp til tørkeramte befolkninger, til dækning af
transportudgifterne for fødevarehjælpen i modtagerlan¬
dene, og til finansiering af faglig bistand med henblik på
oprettelse og drift af et koordinationskontor for en
modtagerstats »fødevarestrategi« .

Anvendelse af counterpart-midlerne

2.23. Det sker også stadig oftere, at midlerne anvendes
direkte af som regel statslige interventionsorganer på
landbrugsområdet:

2.18. De beløb, der indtægtsføres på counterpart-
kontiene, bør anvendes af modtagerne af fødevarehjælpen,
som i leveringsaftalerne forpligter sig til udelukkende at
anvende dem til udviklingsprojekter eller udviklings¬
programmer, fortrinsvis i landdistrikterne eller inden for
fødevareproduktionen. I leveringsaftalerne findes der ingen
bestemmelser om, hvordan beslutningen om at finansiere
projekter eller programmer skal træffes. I nogle tilfælde,
navnlig for så vidt angår Egypten og Peru, er der en tendens
til, at Kommissionen søger midlerne forvaltet således, at
begge parter deltager, dvs. at midlerne som regel først
frigives, når der foreligger en underskrift fra Kommissio¬
nens delegerede og fra en repræsentant for modtagerstaten.

2.19. Denne form for administration har visse fordele,
men Retten kan dog ikke anbefale, at der indføjes en
generel bestemmelse herom i leveringsaftalerne. Bortset fra
de politiske vanskeligheder, der kunne opstå, medfører et
krav om begge parters underskrift eller en lignende
fremgangsmåde nemlig en risiko som ikke bør
undervurderes for at udviklingsprojekterne eller
-programmerne forsinkes.

2.20. Indtil nu har det største problem bestået i hurtigt at
anvende de midler, der til slut er til rådighed, og at bruge
dem til finansiering af projekter, der bidrager til at forbedre
landets fødevaresituation. I de modtagerlande, hvor
counterpart-midlerne er indgået korrekt, er de blevet
anvendt for langsomt eller slet ikke blevet anvendt.

2.21. Midlerne skal i henhold til forordning nr. 3331/82
fortrinsvis anvendes til finansiering af udviklingsprojekter,
der skal fremme fødevareproduktionen. I 3/4 af de lande,
der er omfattet af undersøgelsen af counterpart-midlerne,
er disse midler reelt blevet brugt til fødevareprojekter og
bidrager rent faktisk til udviklingen af landbruget.
Leveringsaftalerne indeholder imidlertid i reglen ikke
bestemte forpligtelser, idet de kun omtaler »udviklings¬
projekter«, der skal gennemføres »efter retningslinjer der
skal fastlægges af modtagerlandet og Fællesskabet«.
Uanset hvilke bevæggrunde, EF og modtagerstaterne kan
have for at udvide området for, hvilke foranstaltninger der
finansieres af counterpart-midlerne, er bestemmelserne alt
for upræcise.

(a) Midlerne anvendes i nogle tilfælde til dækning af
organernes generalomkostninger eller driftsunderskud
eller benyttes i form af egenkapital ved deres oprettelse.

(b) Ved hjælp af disse organer er det ofte muligt at yde
tilskud til forbrugerpriserne. Et af organerne har
således klart oplyst, at varernes salgspris var lavere end
købsprisen fra staten.

(c) Organerne modtager i øvrigt ikke tilstrækkelige
budgetmidler til de opgaver, der pålægges dem, f.eks.
fordelingen af den fødevarehjælp, der ikke er bestemt
til salg.

(d) Der er blevet anvendt counterpart-midler, i form af
»driftskapital«, til forhåndsfinansiering af disse orga¬
ners opkøb af produkter fra høstperioden, under
påskud af at de ikke rådede over tilstrækkelig
likviditet. Dette indebar, at midlerne skulle tilbagebe¬
tales, når de opkøbte varer var blevet solgt. Myndighe¬
derne har imidlertid i nogle tilfælde ladet varerne
uddele gratis til befolkningen, uden at tilbageføre det
beløb, der svarede til de afholdte udgifter.

Bemærkninger

2.24. Retten skal henlede Kommissionens opmærksom¬
hed på de kontrolproblemer, som opstår i forbindelse med
de beskrevne foranstaltninger. Counterpart-midlerne bør
bidrage til at øge landbrugsproduktionen i de lande, som
har et fødevareunderskud, hvilket hovedsagelig kan ske
gennem finansiering af investeringer i forbindelse med
produktionen. Midlerne bør være det finansielle udtryk for
det princip, som EF's budgetmyndigheder ved talrige
lejligheder har gjort sig til talsmand for, nemlig . at
fødevarehjælpen ikke må virke således, at den lokale



4. 2. 88 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 31/23

landbrugsproduktion forringes, men derimod skal styrke
denne produktion og gradvis gøre fødevarehjælp udefra
overflødig. Det er derfor væsentligt at sikre, at midlerne
tilvejebringes på behørig vis, og at de derefter anvendes på
en sådan måde, at de bidrager til at realisere denne
selvforsyning med fødevarer. Med hensyn til brugen af
counterpart-midlerne til finansiering af interventions¬
organerne, taler mange grunde i praksis for at udvise den
største forsigtighed. Denne anvendelsesform er særlig
vanskelig at kontrollere, og den kan have skadelig
indvirkning på landbrugssektoren. Det er ikke let for de
pågældende lande at gennemføre en pålidelig administra¬
tion af et centralt interventions- og afsætningsorgan for
landbruget, hvilket de forskellige revisionsbesøg hos disse
organer vidner om.

3. UNDERSØGELSE AF COUNTERPART-
KONTIENE I NIGER, BURKINA FASO OG

EGYPTEN

Kontrol med counterpart-midlerne

2.25. I henhold til leveringsaftalerne skal modtagerlan¬
dene forelægge Kommissionen kvartalsvise rapporter om
de solgte produkter og årlige rapporter om, hvordan
counterpart-kontoen administreres. Retten har konstate¬
ret, at modtagerlandene med meget få undtagelser
ikke fremsender sådanne rapporter. Kommissionen råder
dog over en del oplysninger om de solgte mængder og
counterpart-kontienes administration, men disse oplys¬
ninger er fremskaffet af delegationerne i enkelttilfælde og
kun vedrørende nogle områder, ofte efter gentagne
henvendelser og alt for lang tid efter, at leverancerne er
gennemført.

Niger

Åbning af counterpart-kontoen

3.1. I Niger indsættes counterpart-midlerne på en fælles
konto i Banque de développement de la République du
Niger (BDRN), mens de i henhold til de almindelige
bestemmelser i leveringsaftalerne skal indsættes på en
konto i centralbanken, dvs. i dette tilfælde Banque centrale
des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), som er en
mellemstatslig bank. Der er ingen tvivl om, at det var at
foretrække, at anvende en ren nigersk institution. Der
burde imidlertid have været indføjet særlige bestemmelser
herom i leveringsaftalen.

Indsættelse af beløb på counterpart-kontoen

3.2. Den samlede værdi af den fødevarehjælp, som har
været bestemt til salg, og som Niger har modtaget siden
1981, er af størrelsesordenen 3500 mio CFA-francs (ca.
10,2 mio ECU) (gennemsnitsværdi til verdensmarkeds¬
prisen). Delegationen anslår det faktiske salgsprovenu til
1 554,62 mio CFA-fr. (ca. 4,5 mio ECU), mens de nigerske
myndigheder synes at anslå beløbet til 1 473,36 mio CFA-
fr. (ca. 4,3 mio ECU). De har imidlertid kun indsat 693,3
mio CFA-fr. (ca. 2,0 mio ECU) på kontoen. Differencen
mellem fødevarehjælpens værdi og det beløb, der er indsat
på kontoen, er på næsten 3 000 mio CFA-fr. (ca. 8,7 mio
ECU). Denne difference skyldes nedenstående forhold.

Bemærkninger

2.26. Retten skal foreslå, at kravene i leveringsaftalerne
om indsendelse afkvartals- og årsrapporter lempes, således
at de gøres mere realistiske, når det tages i betragtning,
hvilke administrative muligheder mange af modtagerlan¬
dene råder over. Hovedsagen er ikke, at der fremkommer
rapporter, men at der over for modtagerne stilles krav om
en nøjagtig regnskabsføring, hvori modværdien af hver
levering indtægtsføres, og omkostningerne ved hvert af de
finansierede udviklingsprojekter udgiftsføres. Det er også
af betydning, at dette bogholderi, når det er oprettet i
overensstemmelse med reglerne, kan kontrolleres af en
sagkyndig fra hver delegation, som løbende efterprøver
bogføringen. Dette er i øvrigt den politik, der allerede nu
følges af flere af delegationerne på eget initiativ. Der har
hidtil ikke været udstedt nærmere instrukser for denne
kontrol, men dette bør ske efter de her nævnte retnings¬
linjer, når bestemmelserne i leveringsaftalerne er ændret.

3.3. Et beløb på 2 200 mio CFA-fr. (ca. 6,4 mio ECU)
skyldes tab på de leverede mængder, varernes dårlige
kvalitet (især en leverance af mangelfuld kvalitet på 25 000
t korn der tegnede sig for ca. 3,7 mio ECU), en meget lav
salgspris eller gratis uddeling (godkendt af Kommissionen),
samt diverse fradrag. For samtlige leverede varer blev der
godkendt et fast fradrag for salgsudgifter på 30 CFA-fr. pr.
kg, uanset varens kvalitet. Man kan i det foreliggende
tilfælde stille spørgsmålstegn ved, om der virkelig er tale
om almindelige salgsudgifter, idet der ikke foreligger nogen
dokumentation for fradragets størrelse. For majs er
fradraget ( 30%) for stort i forhold til værdien og
reducerer kraftigt det beløb, der krediteres counterpart-
kontoen. For varer med en højere enhedsværdi er der stadig
tale om et ikke ubetydeligt fradrag (11 % for skummet¬
mælkspulver og 16 % for ris). Det står fast, at disse fradrag
ikke har hjemmel i leveringsaftalerne.

3.4. Et beløb på i alt 81 mio CFA-fr. (ca. 0,2 mio ECU)
svarer til et ekstra beløb, som delegationen mener skal
betales af Office des produits vivriers du Niger (OPVN) ;
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landbrugsproduktion forringes, men derimod skal styrke
denne produktion og gradvis gøre fødevarehjælp udefra
overflødig. Det er derfor væsentligt at sikre, at midlerne
tilvejebringes på behørig vis, og at de derefter anvendes på
en sådan måde, at de bidrager til at realisere denne
selvforsyning med fødevarer. Med hensyn til brugen af
counterpart-midlerne til finansiering af interventions¬
organerne, taler mange grunde i praksis for at udvise den
største forsigtighed. Denne anvendelsesform er særlig
vanskelig at kontrollere, og den kan have skadelig
indvirkning på landbrugssektoren. Det er ikke let for de
pågældende lande at gennemføre en pålidelig administra¬
tion af et centralt interventions- og afsætningsorgan for
landbruget, hvilket de forskellige revisionsbesøg hos disse
organer vidner om.

3. UNDERSØGELSE AF COUNTERPART-
KONTIENE I NIGER, BURKINA FASO OG

EGYPTEN

Kontrol med counterpart-midlerne

2.25. I henhold til leveringsaftalerne skal modtagerlan¬
dene forelægge Kommissionen kvartalsvise rapporter om
de solgte produkter og årlige rapporter om, hvordan
counterpart-kontoen administreres. Retten har konstate¬
ret, at modtagerlandene med meget få undtagelser
ikke fremsender sådanne rapporter. Kommissionen råder
dog over en del oplysninger om de solgte mængder og
counterpart-kontienes administration, men disse oplys¬
ninger er fremskaffet af delegationerne i enkelttilfælde og
kun vedrørende nogle områder, ofte efter gentagne
henvendelser og alt for lang tid efter, at leverancerne er
gennemført.

Niger

Åbning af counterpart-kontoen

3.1. I Niger indsættes counterpart-midlerne på en fælles
konto i Banque de développement de la République du
Niger (BDRN), mens de i henhold til de almindelige
bestemmelser i leveringsaftalerne skal indsættes på en
konto i centralbanken, dvs. i dette tilfælde Banque centrale
des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), som er en
mellemstatslig bank. Der er ingen tvivl om, at det var at
foretrække, at anvende en ren nigersk institution. Der
burde imidlertid have været indføjet særlige bestemmelser
herom i leveringsaftalen.

Indsættelse af beløb på counterpart-kontoen

3.2. Den samlede værdi af den fødevarehjælp, som har
været bestemt til salg, og som Niger har modtaget siden
1981, er af størrelsesordenen 3500 mio CFA-francs (ca.
10,2 mio ECU) (gennemsnitsværdi til verdensmarkeds¬
prisen). Delegationen anslår det faktiske salgsprovenu til
1 554,62 mio CFA-fr. (ca. 4,5 mio ECU), mens de nigerske
myndigheder synes at anslå beløbet til 1 473,36 mio CFA-
fr. (ca. 4,3 mio ECU). De har imidlertid kun indsat 693,3
mio CFA-fr. (ca. 2,0 mio ECU) på kontoen. Differencen
mellem fødevarehjælpens værdi og det beløb, der er indsat
på kontoen, er på næsten 3 000 mio CFA-fr. (ca. 8,7 mio
ECU). Denne difference skyldes nedenstående forhold.

Bemærkninger

2.26. Retten skal foreslå, at kravene i leveringsaftalerne
om indsendelse afkvartals- og årsrapporter lempes, således
at de gøres mere realistiske, når det tages i betragtning,
hvilke administrative muligheder mange af modtagerlan¬
dene råder over. Hovedsagen er ikke, at der fremkommer
rapporter, men at der over for modtagerne stilles krav om
en nøjagtig regnskabsføring, hvori modværdien af hver
levering indtægtsføres, og omkostningerne ved hvert af de
finansierede udviklingsprojekter udgiftsføres. Det er også
af betydning, at dette bogholderi, når det er oprettet i
overensstemmelse med reglerne, kan kontrolleres af en
sagkyndig fra hver delegation, som løbende efterprøver
bogføringen. Dette er i øvrigt den politik, der allerede nu
følges af flere af delegationerne på eget initiativ. Der har
hidtil ikke været udstedt nærmere instrukser for denne
kontrol, men dette bør ske efter de her nævnte retnings¬
linjer, når bestemmelserne i leveringsaftalerne er ændret.

3.3. Et beløb på 2 200 mio CFA-fr. (ca. 6,4 mio ECU)
skyldes tab på de leverede mængder, varernes dårlige
kvalitet (især en leverance af mangelfuld kvalitet på 25 000
t korn der tegnede sig for ca. 3,7 mio ECU), en meget lav
salgspris eller gratis uddeling (godkendt af Kommissionen),
samt diverse fradrag. For samtlige leverede varer blev der
godkendt et fast fradrag for salgsudgifter på 30 CFA-fr. pr.
kg, uanset varens kvalitet. Man kan i det foreliggende
tilfælde stille spørgsmålstegn ved, om der virkelig er tale
om almindelige salgsudgifter, idet der ikke foreligger nogen
dokumentation for fradragets størrelse. For majs er
fradraget ( 30%) for stort i forhold til værdien og
reducerer kraftigt det beløb, der krediteres counterpart-
kontoen. For varer med en højere enhedsværdi er der stadig
tale om et ikke ubetydeligt fradrag (11 % for skummet¬
mælkspulver og 16 % for ris). Det står fast, at disse fradrag
ikke har hjemmel i leveringsaftalerne.

3.4. Et beløb på i alt 81 mio CFA-fr. (ca. 0,2 mio ECU)
svarer til et ekstra beløb, som delegationen mener skal
betales af Office des produits vivriers du Niger (OPVN) ;
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delegationen har dog ikke søgt at klarlægge årsagerne til
det skyldige beløb, som kan være såvel de faktiske priser
som de afsatte mængder.

3.5. Et samlet beløb på 780 mio CFA-fr. (ca. 2,3 mio
ECU) svarer til det beløb, som OPVN erkender at skulle
indbetale på kontoen.

Anvendelse af counterpart-midlerne

3.6. I juli 1985 androg udbetalingerne til Niger fra
counterpart-kontoen 677,4 mio CFA-fr. (ca. 1,97 mio
ECU), og de udestående forpligtelser androg 15,9 mio
CFA-fr. (ca. 0,05 mio ECU). Samtlige beløb var brugt til
finansiering af udviklingsprojekter inden for landbruget,
hvilket er i overensstemmelse med leveringsaftalen.

3.7. Kommissionen har indledt fothandlinger med
myndighederne i Niger med henblik på at undersøge,
hvordan de resterende counterpart-midler på 1 554 mio
CFA-fr. (ca. 4,5 mio ECU), der stammer fra salg af
Fællesskabets fødevarehjælp, skal anvendes. Det drejer sig i
virkeligheden om de 861 mio CFA-fr. (ca. 2,5 mio ECU) i
tilgodehavender, som endnu ikke er indbetalt på kontoen.
Heraf har de nigerske myndigheder anerkendt at skylde de
780 mio CFA-fr. (ca. 2,3 mio ECU). Myndighederne har
påtænkt at lade dem indgå i OPVN for at styrke
institutionens kapitalgrundlag. I virkeligheden tyder hele
denne sammenhæng på, at der er tale om et rent
regnskabsmæssigt kunstgreb, som har til formål at dække
OPVN's tidligere underskud eller driftsomkostninger ind
uden nogen form for garanti for, at der gennemføres en i
øvrigt påkrævet omstrukturering af kornmarkedet i Niger.

3 .9. Når der åbnes én fælles bankkonto for de midler, der
indkommer ved salg af EF's fødevarehjælp, forudsættes
det, at de enkelte hjælpeaktioner ikke er alt for forskellige.
Kapitalbevægelser vedrørende den almindelige fødevare¬
hjælp (forordning (EØF) nr. 3331/82) (l) og tilbageførsler¬
ne som et led i det særlige program for bekæmpelse af
sulten i verden er sket på én og samme konto. Opfølgningen
af disse to forskellige former for hjælp sker i realiteten ud
fra helt forskellige synsvinkler. I forbindelse med den
almindelige fødevarehjælp er det vigtigt at sikre, at de
krediterede beløb er i overensstemmelse med leverings¬
aftalen, og at de er blevet anvendt hurtigt og på rette vis.
Med hensyn til det særlige program til bekæmpelse af
sulten i verden er det vigtigt at efterprøve, at midlerne fra
den oprindelige bistand indgår som forudsat, hvilket er
vanskeligt, hvis der anvendes én fælles konto. Regnskabs¬
føringen bør tage højde for dette forhold.

3.10. Det er heller ikke i overensstemmelse med leverings¬
aftalerne at anvende en privat bank som BICIA, selv om
denne løsning har to fordele. Forvaltningen af midlerne
sker helt notmalt, hvorimod den anstrengte situation i
Burkina Faso's finansforvaltning ville medføre forsinkelser
i pengebevægelserne, og BICIA betaler i modsætning til
finansforvaltningen og BCEAO renter af indeståenderne.

Indsættelse af beløb på counterpart-kontoen

3.11. De salgspriser, der anvendes ved beregningen af
counterpart-midlerne, forekommer acceptable, hvilket
dermed også gælder beløbene på kontoen, som siden 1976
har andraget 2 553 mio CFA-fr. (ca. 7,0 mio ECU). Man er
dog stødt på visse vanskeligheder :

(a) Der er rejst indsigelse mod et parti maj på 8 000 t, der
blev leveret i henhold til 1985-programmet. Modvær¬
dien skulle være af størrelsesordenen 500 mio CFA-fr.
(ca. 1,5 mio ECU), og dette beløb er ikke blevet
krediteret kontoen.

Burkina Faso

Åbning af counterpart-kontoen

3.8. Mindst tre konti er blevet åbnet efter hinanden. Den
første konto, som blev åbnet i statens finansforvaltning, var
ikke i overensstemmelse med bestemmelserne og har aldrig
fungeret efter hensigten. Den anden konto, i den allerede
omtalte BCEAO-bank, har praktisk talt aldrig fungeret,
idet der kun er indsat midler fra ét eneste salg. Det beløb,
der blev krediteret kontoen i april 1984, blev i maj 1985
overført til en tredje konto, som i juli 1984 var blevet åbnet i
Banque internationale pour le commerce, l'industrie et
l'agriculture (BICIA). Saldoen på kontoen i finansforvalt¬
ningen burde også være overført til BICIA, men er i praksis
aldrig blevet det.

(b) Pr. 31. december 1984 havde interventionsorganerne
ikke overført et beløb på 1 337,3 mio CFA-fr. (ca. 3,9
mio ECU) til særkontoen. Pr. 15. september 1985 var
dette beløb blevet nedsat til 159 mio CFA-fr. (ca. 0,5
mio ECU), som skyldtes af Office national des céráles
(OFNACER) (88 mio CFA-fr. eller ca. 0,3 mio ECU i
henhold til 1982/1984-programmerne og 71 mio CFA-
fr. eller ca. 0,2 mio ECU i henhold til 1985-
programmet).

Anvendelse af counterpart-midlerne

3.12. Ved udgangen af 1985 blev 700 mio CFA-fr. (ca. 2,0
mio ECU) overført til OFNACER med henblik på opkøb af
lokalt produceret korn. I marts 1986 anmodede Burkina
Faso om, at der blev anvendt yderligere 500 mio CFA-fr.
(ca. 1,5 mio ECU) til opkøb af korn på det lokale marked.
En alternativ foranstaltning vedrørende et beløb på 1,54
mio ECU, som der blev truffet afgørelse om i begyndelsen
af 1986 havde et lignende formål. Disse transaktioner, og
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delegationen har dog ikke søgt at klarlægge årsagerne til
det skyldige beløb, som kan være såvel de faktiske priser
som de afsatte mængder.

3.5. Et samlet beløb på 780 mio CFA-fr. (ca. 2,3 mio
ECU) svarer til det beløb, som OPVN erkender at skulle
indbetale på kontoen.

Anvendelse af counterpart-midlerne

3.6. I juli 1985 androg udbetalingerne til Niger fra
counterpart-kontoen 677,4 mio CFA-fr. (ca. 1,97 mio
ECU), og de udestående forpligtelser androg 15,9 mio
CFA-fr. (ca. 0,05 mio ECU). Samtlige beløb var brugt til
finansiering af udviklingsprojekter inden for landbruget,
hvilket er i overensstemmelse med leveringsaftalen.

3.7. Kommissionen har indledt fothandlinger med
myndighederne i Niger med henblik på at undersøge,
hvordan de resterende counterpart-midler på 1 554 mio
CFA-fr. (ca. 4,5 mio ECU), der stammer fra salg af
Fællesskabets fødevarehjælp, skal anvendes. Det drejer sig i
virkeligheden om de 861 mio CFA-fr. (ca. 2,5 mio ECU) i
tilgodehavender, som endnu ikke er indbetalt på kontoen.
Heraf har de nigerske myndigheder anerkendt at skylde de
780 mio CFA-fr. (ca. 2,3 mio ECU). Myndighederne har
påtænkt at lade dem indgå i OPVN for at styrke
institutionens kapitalgrundlag. I virkeligheden tyder hele
denne sammenhæng på, at der er tale om et rent
regnskabsmæssigt kunstgreb, som har til formål at dække
OPVN's tidligere underskud eller driftsomkostninger ind
uden nogen form for garanti for, at der gennemføres en i
øvrigt påkrævet omstrukturering af kornmarkedet i Niger.

3 .9. Når der åbnes én fælles bankkonto for de midler, der
indkommer ved salg af EF's fødevarehjælp, forudsættes
det, at de enkelte hjælpeaktioner ikke er alt for forskellige.
Kapitalbevægelser vedrørende den almindelige fødevare¬
hjælp (forordning (EØF) nr. 3331/82) (l) og tilbageførsler¬
ne som et led i det særlige program for bekæmpelse af
sulten i verden er sket på én og samme konto. Opfølgningen
af disse to forskellige former for hjælp sker i realiteten ud
fra helt forskellige synsvinkler. I forbindelse med den
almindelige fødevarehjælp er det vigtigt at sikre, at de
krediterede beløb er i overensstemmelse med leverings¬
aftalen, og at de er blevet anvendt hurtigt og på rette vis.
Med hensyn til det særlige program til bekæmpelse af
sulten i verden er det vigtigt at efterprøve, at midlerne fra
den oprindelige bistand indgår som forudsat, hvilket er
vanskeligt, hvis der anvendes én fælles konto. Regnskabs¬
føringen bør tage højde for dette forhold.

3.10. Det er heller ikke i overensstemmelse med leverings¬
aftalerne at anvende en privat bank som BICIA, selv om
denne løsning har to fordele. Forvaltningen af midlerne
sker helt notmalt, hvorimod den anstrengte situation i
Burkina Faso's finansforvaltning ville medføre forsinkelser
i pengebevægelserne, og BICIA betaler i modsætning til
finansforvaltningen og BCEAO renter af indeståenderne.

Indsættelse af beløb på counterpart-kontoen

3.11. De salgspriser, der anvendes ved beregningen af
counterpart-midlerne, forekommer acceptable, hvilket
dermed også gælder beløbene på kontoen, som siden 1976
har andraget 2 553 mio CFA-fr. (ca. 7,0 mio ECU). Man er
dog stødt på visse vanskeligheder :

(a) Der er rejst indsigelse mod et parti maj på 8 000 t, der
blev leveret i henhold til 1985-programmet. Modvær¬
dien skulle være af størrelsesordenen 500 mio CFA-fr.
(ca. 1,5 mio ECU), og dette beløb er ikke blevet
krediteret kontoen.

Burkina Faso

Åbning af counterpart-kontoen

3.8. Mindst tre konti er blevet åbnet efter hinanden. Den
første konto, som blev åbnet i statens finansforvaltning, var
ikke i overensstemmelse med bestemmelserne og har aldrig
fungeret efter hensigten. Den anden konto, i den allerede
omtalte BCEAO-bank, har praktisk talt aldrig fungeret,
idet der kun er indsat midler fra ét eneste salg. Det beløb,
der blev krediteret kontoen i april 1984, blev i maj 1985
overført til en tredje konto, som i juli 1984 var blevet åbnet i
Banque internationale pour le commerce, l'industrie et
l'agriculture (BICIA). Saldoen på kontoen i finansforvalt¬
ningen burde også være overført til BICIA, men er i praksis
aldrig blevet det.

(b) Pr. 31. december 1984 havde interventionsorganerne
ikke overført et beløb på 1 337,3 mio CFA-fr. (ca. 3,9
mio ECU) til særkontoen. Pr. 15. september 1985 var
dette beløb blevet nedsat til 159 mio CFA-fr. (ca. 0,5
mio ECU), som skyldtes af Office national des céráles
(OFNACER) (88 mio CFA-fr. eller ca. 0,3 mio ECU i
henhold til 1982/1984-programmerne og 71 mio CFA-
fr. eller ca. 0,2 mio ECU i henhold til 1985-
programmet).

Anvendelse af counterpart-midlerne

3.12. Ved udgangen af 1985 blev 700 mio CFA-fr. (ca. 2,0
mio ECU) overført til OFNACER med henblik på opkøb af
lokalt produceret korn. I marts 1986 anmodede Burkina
Faso om, at der blev anvendt yderligere 500 mio CFA-fr.
(ca. 1,5 mio ECU) til opkøb af korn på det lokale marked.
En alternativ foranstaltning vedrørende et beløb på 1,54
mio ECU, som der blev truffet afgørelse om i begyndelsen
af 1986 havde et lignende formål. Disse transaktioner, og
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især de 700 (ca. 2,0 mio ECU) og 500 mio CFA-fr. (ca. 1,5
mio ECU), er i virkeligheden et skjult tilskud til OFNACER
og svarer i størrelse til den gæld på 1 178 mio ECU, som
OFNACER afviklede mellem udgangen af 1984 og
udgangen af 1985.

3.13. I øvrigt er 669 mio ECU blevet anvendt til
udviklingsprojekter, men der henstår et betydeligt restbe¬
løb på 525 mio CFA-fr. (ca. 1,5 mio ECU), som kan bruges
til andre formål end det i pkt. 3.12 omtalte tilskud til
OFNACER. På grundlag af ordlyden i leveringsaftalerne,
hvor der tales om udviklingsprojekter, bør det når det af
rentabilitetshensyn og økonomiske hensyn er berettiget
især være muligt, at finansiere investeringer i industri- eller
transportsektoren, særlig hvis investeringerne indirekte er
til gavn for landbruget. Retten har således besøgt et projekt
vedrørende udbedring af jordvejene mellem Aribinda og
Dori over Gorom-Gorom. Til projektet var der afsat i alt 78
mio CFA-fr. (ca. 227 000 ECU), og det blev gennemført i
1984/1985. 1 regntiden i 1984/1985 blev især strækningen
mellem Dori og Gorom-Gorom på ny stærkt beskadiget. I
betragtning af betydningen af denne forbindelsesvej med
den nordlige del af landet ville det måske have været
berettiget at bidrage til en ny udbedring af disse
vejstrækninger.

Egypten

Åbning af counterpart-kontoen

3.14. Der er åbnet én konto i centralbanken. Kontoen
tilføres midier fra ministeriet for forsyning med levneds¬
midler og føres af finansministeriet. På kontoen indsættes
provenuet fra salg af den fødevarehjælp, landet modtager,
uden der sondres mellem hjælp fra forskellige bistands¬
ydere.

3.15. Man kan blot konstatere, at der forløber meget lang
tid mellem EF-fødevarehjælpens ankomst, salget på
markedet i reglen inden for tre måneder, da Egypten
råder over lagerkapacitet til gennemsnitligt tre måneder
og det tidspunkt, hvor midlerne reelt krediteres kontoen.
Indtil januar 1986 var næsten ingen af de beløb, der
vedrørte leverancerne i henhold til 1983-, 1984- og 1985-
programmerne, blevet krediteret counterpart-kontoen. I
begyndelsen af januar 1986 krediteredes beløbene vedrø¬
rende 1983- og 1984-programmerne.

fradrag ca. 63 mio EGP (ca. 78,6 mio ECU) eller en
tredjedel af varernes oprindelige værdi. Counterpart-
kontoen er reelt blevet krediteret beløb på i alt ca. 50,5 mio
EGP (ca. 63,0 mio ECU). Når denne indtægt er lavere,
skyldes det de meget lange betalingsfrister, som er omtalt
ovenfor, men også forskelle, som der ikke er redegjort for,
mellem de anvendte værdier og størrelsen af overførslerne.
Ud over det ringe udbytte som følge af usædvanlige forhold
i forbindelse med indbetalingerne på kontoen, er det især de
meget lave priser og de forholdsvis store transport- og
distributionsomkostninger, som har været medvirkende til
at reducere counterpart-indtægterne i en sådan grad. Der er
derimod ikke påvist mærkbare tab som følge af beskadigel¬
se af varerne eller krav om gratis uddeling.

Anvendelse af counterpart-midlerne

3.17. Det er først for ganske nylig, at man er begyndt at
tilføre midler til counterpart-kontoen mere regelmæssigt.
De oplysninger, de egyptiske myndigheder har givet i denne
forbindelse, er så ubestemte, at det på nuværende tidspunkt
er umuligt at opdele de tal, der er opført på debetsiden, på
planlagte udgifter, udgifter der er truffet principbeslutning
om, udgifter der reelt er indgået forpligtelse for i form af
undertegnelse af kontrakter eller lignende, og faktiske
udgifter som har givet anledning til udbetalinger. Det lader
faktisk til, at ingen af de projekter, som det er oplyst skal
finansieres af counterpart-midler, hidtil reelt har givet
anledning til udbetalinger, dvs. faktiske udbetalinger af
beløb fra en egyptisk administration til fordel for en
tilslagsmodtager eller en tjenesteyder, efter at ydelsen er
præsteret. I 91 % af tilfældene synes den såkaldte
»anvendelse« af counterpart-midlerne kun at være en
planlagt anvendelse af midler, mens de faktisk afholdte
udgifter, som har givet anledning til udbetalinger, angives
at være af størrelsesordenen 18,6 mio EGP (ca. 23,2 mio
ECU), eller 37 % af de disponible midler og kun 10 % af
fødevarehjælpens oprindelige værdi. De debiteringer, der
er registreret på counterpart-kontoen, forekommer kun at
være omposteringer mellem de egyptiske ministeriers
forskellige budgetposter.

Kontrol med counterpart-kontoen

Indsættelse af beløb på counterpart-kontoen

3.16. Værdien af den fødevarehj ælp, der er blevet leveret
siden 1978 hvor det blev besluttet at indføre counter-
part-ordningen i Egypten udgør til og med 1985-
programmet ca. 235,8 mio ECU (gennemsnitsværdi til
verdensmarkedspriser) eller ca. 189,3 mio egyptiske pund
(EGP) (til kursen for marts 1986: 1 ECU = 0,802 EGP).
Nettosalgsværdien af denne fødevarehjælp, som er aner¬
kendt af de egyptiske myndigheder, udgør efter diverse

3.18. De oplysninger, delegationen råder over, er langt
fra tilstrækkelige, hvilket til dels skyldes landets komplice¬
rede administration, hvor fire ministerier deltager i
forvaltningen áf hjælpen. Dette resulterer i, at myndighe¬
derne ikke overholder deres forpligtelser. De har ikke
fremsendt rapporter i den foreskrevne form og inden for
tidsfristerne. De eneste oplysninger, som kan anses for at
være i overensstemmelse med aftalerne, vedrører gennem¬
førelsen af 1982-programmet. Med hensyn til de senere
programmer råder delegationen kun over spredte oplys-
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mio CFA-fr. (ca. 227 000 ECU), og det blev gennemført i
1984/1985. 1 regntiden i 1984/1985 blev især strækningen
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berettiget at bidrage til en ny udbedring af disse
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provenuet fra salg af den fødevarehjælp, landet modtager,
uden der sondres mellem hjælp fra forskellige bistands¬
ydere.

3.15. Man kan blot konstatere, at der forløber meget lang
tid mellem EF-fødevarehjælpens ankomst, salget på
markedet i reglen inden for tre måneder, da Egypten
råder over lagerkapacitet til gennemsnitligt tre måneder
og det tidspunkt, hvor midlerne reelt krediteres kontoen.
Indtil januar 1986 var næsten ingen af de beløb, der
vedrørte leverancerne i henhold til 1983-, 1984- og 1985-
programmerne, blevet krediteret counterpart-kontoen. I
begyndelsen af januar 1986 krediteredes beløbene vedrø¬
rende 1983- og 1984-programmerne.
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kontoen er reelt blevet krediteret beløb på i alt ca. 50,5 mio
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De oplysninger, de egyptiske myndigheder har givet i denne
forbindelse, er så ubestemte, at det på nuværende tidspunkt
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faktisk til, at ingen af de projekter, som det er oplyst skal
finansieres af counterpart-midler, hidtil reelt har givet
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beløb fra en egyptisk administration til fordel for en
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fra tilstrækkelige, hvilket til dels skyldes landets komplice¬
rede administration, hvor fire ministerier deltager i
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ninger, der er indbyrdes modstridende, og som det er
umuligt at sammenholde eller endog at kontrollere. Det
ville f.eks. forudsætte, at man kunne efterprøve de lossede
mængder, få kendskab til salgspriserne og vurdere, om de
foretagne fradrag er korrekte. Delegationen kan blot tage
det talmateriale, den får tilsendt, til efterretning.

3.19. I de seneste år har delegationen bestræbt sig på at
forbedre sit kendskab til og sin kontrol med anvendelsen af
counterpart-midlerne. De aftaler, der blev indgået med
myndighederne i forbindelse med 1986-programmet,
indeholder nogle nye bestemmelser, dels om den nærmere
beregning af de midler, der skal indbetales som counter¬
part-midler, dels med henblik på at begrænse mulighederne
for uberettigede fradrag. Disse nye bestemmelser forekom¬
mer at være det første tegn på, at Kommissionen vil gøre
leveringsaftalerne mere forpligtende for samtlige modta¬
gerlande. Resultaterne af denne holdning vil dog først
kunne blive mærkbar fra 1988.

3.20. Et andet forhold har mere umiddelbare konsekven¬
ser. En repræsentant for delegationen deltager i det
interministerielle udvalg, der skal fremsætte forslag om
anvendelsen af counterpart-midlerne. Fællesskabet er den
eneste bistandsyder, der indtager en sådan fortrinsstilling.
Fællesskabet bør herved kunne få kendskab til, hvilke
projekter der kan komme i betragtning, og få en mere reel
indflydelse på udvælgelsen af projekterne. Herved vil
mulighederne for at foretage kontrol på stedet af gennem¬
førelsen af de finansierede projekter også blive større,
hvilket allerede har givet sig udtryk i flere kontrolbesøg.

4. KONKLUSION

4.1. Undersøgelsen af counterpart-midlerne har vist, at
der er store forskelle mellem de faktisk konstaterede
forhold, og hvad Retten kunne forvente med hensyn til en
korrekt gennemførelse af leveringsaftalerne:

(a) De beløb, der er blevet registreret sorri counterpart-
midler, er helt generelt mindre og ofte meget mindre

end forudset i henhold til leveringsaftalerne.

(b) Beløb, som af modtagerlandene er anerkendt som
skyldige beløb, er ikke blevet indbetalt.

(c) Den lave udnyttelsesgrad for visse af de beløb, der er
krediteret som counterpart-midler, betyder, at det er
tvivlsomt, om der rent faktisk vil kunne iværksættes
projekter eller programmer for udviklingen i land¬
distrikterne og/eller inden for fødevareproduktionen.

4.2. Denne situation skyldes for en stor del den
uhensigtsmæssige affattelse af leveringsaftalerne Kommis¬
sionen bør derfor overveje at ændre nogle af bestemmelser¬
ne, herunder især de nærmere regler for, hvilke beløb der
skal krediteres som counterpart-midler, og reglerne for
fradrag af visse udgifter. Det bør allerede fra det
tidspunkt hvor fødevarehjælpen tildeles kunne lade sig
gøre at aftale, hvilke beløb modtageren skal overføre.
Kommissionen bør også lægge delegationernes rolle i
fastere rammer og opfordre dem til at udstede gennemførel¬
sesbestemmelser til leveringsaftalerne, som forhandles i
modtagerlandet, og som tilpasses de lokale forhold.

4.3. Der er måske også dybereliggende årsager til, at
counterpart-ordningen ikke fungerer efter hensigten. Det er
yderst vanskeligt at sikre, at en counterpart-ordning
forvaltes forsvarligt. Endelig udvikler forholdene i de
pågældende lande sig til tider sådan, at det bliver umuligt at
undslå sig for at uddele de varer, som oprindelig skulle
sælges mod betaling, vederlagsfrit eller til meget lave priser.
Den utilstrækkelige købekraft og fødevareknapheden
bevirker ofte, at gratis fordeling bliver mere og mere
almindelig. Det er derfor vigtigt, at Kommissionen ikke
blot lader stå til, men bevarer den fulde kontrol med
transaktionerne.

Vedtaget af Revisionsretten i Luxembourg på mødet den 26. og 27. november.

På Revisionsrettens vegne

Marcel MART

Formand

t1) EFTnr. L 352 af 14. 12. 1982, s. 1.
(2) EFT nr. L 370 af 30. 12. 1986, s. 1.
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KOMMISSIONENS SVAR

Indledende bemærkninger 1. INDLEDNING

Kommissionen deler nogle af Rettens betænkeligheder med
hensyn til forvaltningen og administrationen af counter¬
part-midlerne. Efter drøftelser i en arbejdsgruppe, der
sidste år nedsattes i det øjemed at undersøge hele
spørgsmålet om forvaltningen af counterpart-midler, er
Kommissionen nu ved at revidere dokumentet om de
»almindelige betingelser« for at afstikke klarere retnings¬
linjer for tilvejebringelsen og anvendelsen af counterpart-
midler.

Formålet med counterpart-midlerne og ordningens
virkemåde

Retningslinjerne vil afspejle de erfaringer, Kommissionen
har indhøstet siden 1982, hvor der blev sat fornyet gang i
bestræbelserne på at integrere fødevarehjælpen i udvik¬
lingsprocessen. Der har i mellemtiden kunnet konstateres
betydelige forbedringer i mange lande med hensyn til både
regnskabsaflæggelsen og anvendelsen af counterpart¬
midlerne ; især er kvaliteten af informationen fra modtager¬
regeringerne blevet mærkbart bedre, og den er nu et vigtigt
kriterium for videreførelse af de årlige fødevaretildelinger.

Såvel bistandsydere som modtagerlande er nu generelt på
vej til at erkende fødevarehjælpens økonomiske værdi i
form af en overførsel af ressourcer, til forskel fra dens værdi
i form afen tilførsel af ekstra fødevarer. Dette vil komme til
konkret udtryk i de nye retningslinjer for så vidt angår
Fællesskabets fødevarehjælp.

Det må endvidere bemærkes, at Kommissionens praksis
med hensyn til counterpart-midler ligger nogenlunde på
linje med den, de øvrige større bilaterale fødevarehjælpsdo-
norer følger.

Kommissionen kan imidlertid ikke acceptere den sidste
konklusion i Rettens beretning, nemlig at manglende
købekraft i modtagerlandene ofte medfører, at fødevare¬
hjælp, der skulle have været solgt til markedspriser, uddeles
vederlagsfrit (eller til meget lave priser).

1.2 1.5. Det eneste sted i Fællesskabets forordninger,
hvor formålene med counterpart-midler omtales, er det,
der er nævnt i beretningens punkt 1.2, litra b), nemlig
artikel 2, stk. 3, i den gamle rammeforordning, der er
overført til den nye forordnings artikel 2, stk. 5. I
beretningen siges det (punkt 1.4, litra c)) rigtigt, at
standardteksten til de almindelige betingelser i den
officielle skrivelse omtaler »finansiering af et eller flere
udviklingsprojekter efter nærmere regler, der skal fastlæg¬
ges mellem modtagerlandet og Fællesskabet«. I beretningen
siges det videre, at det eller de således finansierede projekter
i overensstemmelse med forordning nr. 3331/82 først og
fremmest bør tage sigte på at fremme fødevareproduktio¬
nen i modtagerlandet. Det bør imidlertid gøres klart, at
ifølge forordningen skal der, når ydelsen af fødevarehjælp
er betinget af iværksættelse af udviklingsprojekter (som
kan finansieres ved hjælp af counterpart-midler), lægges
særlig vægt på projekter, der skal fremme fødevareproduk¬
tionen. Dette er ikke ensbetydende med, at alle sådanne
projekter skal have fremme af fødevareproduktionen som
prioritet. Den eneste anden retningslinje for, hvad
counterpart-midlerne kan anvendes til, findes i Den tredje
Lomé-Konventions artikel 35, stk. 1, litra b);de tidligere
konventioner (dvs. indtil 1985) indeholdt ingen omtale af
sådanne retningslinjer. I den pågældende passage er der en
vis sproglig dobbelttydighed mellem den franske og den
engelske tekst. Da konventionsteksten imidlertid oprinde¬
lig blev udarbejdet på fransk, må den franske tekst nok
antages at afspejle de kontraherende parters ønsker mere
nøjagtigt. Artikel 35, stk. 1, litra b), i den franske tekst
lyder: »b) lorsque les produits fournis au titre de l'aide
alimentaire sont vendus, ils doivent l'être à un prix qui ne
désorganise pas le marché national. Les fonds de contrepar¬
tie qui en résultent sont utilisés pour financer la mise en
�uvre et/ou le fonctionnement de projets ou de program¬
mes touchant en priorité le développement rural«.
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KOMMISSIONENS SVAR
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Denne situation har medført, at aftalerne mellem modta¬
gerlandet og Fællesskabet (repræsenteret ved sin delega¬
tion) er kommet til at spille en hovedrolle med hensyn til
fastlæggelsen af, hvad counterpart-midlerne skal anvendes
til.

Indsættelse af beløb på counterpart-kontoen

Ved vurderingen af de formål, counterpart-midlerne skal
tjene, er der naturligt nok taget hensyn til de formål, der er
fastlagt for selve fødevarehjælpen. Det gør Retten også selv
i sin beretning (punkt 1.2. (a)).

Der synes imidlertid ikke at være grund til at udelukke de
andre to formål, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, i den gamle
rammeforordning, især formålet »at yde hjælp i nødsitua¬
tioner«. Retten forekommer i punkt 2.22 i sin beretning at
være af den opfattelse, at sådanne aktioner ligger uden for
de formål, hvortil counterpart-midlerne kan anvendes. Den
nye rammeforordning indeholder desuden to nye formål i
artikel 2, stk. 1 (at fremme fødevaresikkerheden og støtte
modtagerlandenes bestræbelser på at forbedre deres
fødevareproduktion), samt et nyt stk. 2, hvori det
fastsættes, at »fødevarehjælpen i videst muligt omfang skal
integreres i udviklingspolitikken samt i de berørte landes
fødevarestrategier«.

2.7 - 2.17. Kommissionen kan ikke godtage, at der er »en
uundgåelig tendens« (punkt 2.11) til gratis eller lavpris-
baseret fordeling som følge af manglende købekraft.
Ændrer forholdene i et modtagerland sig, og opstår der
f.eks. nødsituationer, er det kun rimeligt, at der er mulighed
for efter fælles samtykke at tillade gratis fordeling af hjælp,
som oprindelig var bestemt til salg. Hvad Mauretanien
angår, blev dette samtykke givet med hensyn til overførslen
af kornhjælp i 1983 bg 1985, for at der kunne ydes bistand
til den tørkeramte befolkning. En del af 1984-korntilde-
lingen bestemt til salg blev dog anvendt til gratis uddeling
uden Kommissionens samtykke. Dette skete i en periode
med politisk ustabilitet, der kulminerede med statskuppet i
december 1984. Kontrollen med counterpart-midlerne i
Angola, inden dette land undertegnede Lomé-Konventio¬
nen i 1985, vanskeliggjordes yderligere af, at der ikke var en
delegation. Kommissionen er klar over, at omkring 5 400 1

af 1984-korntildelingen på 20 000 t ikke blev solgt, men
uden forudgående samtykke givet til gratis fordeling blandt
borgerkrigsflygtninge.

Det er derfor rimeligt at antage, at Retten, for så vidt som
den finder, at de formål, der er fastlagt for fødevarehjæl¬
pen, implicit også må gælde anvendelsen af counterpart¬
midlerne, kan acceptere, at den nye formulering af
rammeforordningen giver mulighed for en videre anvendel¬
se af counterpart-midlerne, end den hidtil har ment
tilladelig. F.eks. samfinansiering af enheder til samordning
af et lands fødevarestrategi (punkt 2.22) sigter direkte mod
sådanne formål. /

Det er rigtigt, som Retten påpeger, at grundlaget for
beregning af counterpart-midlerne, således som det nu er
fastlagt i de almindelige betingelser i den officielle skrivelse,
er utilstrækkeligt defineret. Der fastsættes ikke udtrykke¬
lige bestemmelser om fradrag af omkostninger (f.eks.
transport, distribution) fra den bruttosalgsværdi, der skal
overføres til counterpartmidlerne. Desuden er det underti¬
den vanskeligt at specificere selve salgsprisen nøjagtigt, og
den er ofte en styret/subsidieret pris fastsat af regeringen.

2. RESULTATERNE AF
SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN

Åbning af counterpart-kontoen

Ved revisionen af de almindelige betingelser i den officielle
skrivelse kom Kommissionen derfor til nogenlunde samme
konklusion som Retten. Det forekommer logisk, at det
generelle princip bør være, at der til counterpartmidlerne
overføres et beløb svarende til den pågældende gavebi¬
stands økonomiske værdi, nemlig den faktiske FOB-, CIF-
eller FAD-pris (afhængigt af tildelingsbetingelserne), der
repræsenterer modtagerlandets besparelse på betalings¬
balancen. Denne fremgangsmåde har den fordel at være
klar og anvendes også i vid udstrækning af andre
bistandsydere.

2.1 - 2.6. Det er rigtigt, at udsigten til at opnå renter af
indeståender og forblive adskilt fra modtagerlandets
almindelige budget i mange tilfælde gør det attraktivt at
åbne en konto i en anden finansiel institution end
centralbanken. Den reviderede tekst til de almindelige
betingelser (nævnt i de indledende bemærkninger) giver
mulighed for dette.

Retten synes at acceptere (punkt 2.17) det princip, at den
pris, der anvendes til beregning af det beløb, der skal
overføres til counterpart-midlerne, godt kan afvige fra den
faktiske salgspris (selv om det samtidigt må bemærkes, at
førstnævnte pris ikke i sig selv kan forstyrre den lokale
produktion). Dette falder sammen med Kommissionens
synspunkter, nemlig at førstnævnte pris bør afspejle den
pågældende tildelings værdi, mens sidstnævnte pris især er
et spørgsmål om modtagerordningens fødevarepolitik.
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Kommissionen er enig i, at leverandørerne af fællesskabs-
fødevarehjælp ikke bør pålægges told (punkt 2.15.a), da
dette ganske enkelt fører til, at importtolden indregnes i
tilbuddene og dermed overvæltes på Fællesskabet. Det er
imidlertid klart, at modtagerlandets regering, såfemt de
indenlandske priser er højere end verdensmarkedspriserne,
må kunne kræve, at det organ, der modtager bistanden,
skal betale told, således at de lokale priser ikke forstyrres.
Ligesom de lande, der fører en politik med lave fødevare¬
priser, må bære omkostningerne ved subsidiering via det
beløb, der overføres til counterpart-midlerne, er det kun
rimeligt, at lande med høje fødevarepriser normalt bør
kunne beholde afgifter og told, de modtager på basis af
denne politik, som en budgetressource.

3. UNDERSØGELSE AF COUNTERPART-
KONTIENE I NIGER, BURKINA FASO OG

EGYPTEN

Niger

Indsættelse af beløb på counterpart-kontoen

Anvendelse af counterpart-midlerne

2.18 2.24. Ordningen med dobbelt underskrift i forbin¬
delse med kontiene for counterpart-midlerne (punkt 2.18
og 2.19) har ganske rigtigt både fordele og ulemper. Ud
over de i beretningen nævnte punkter er der den yderligere
fordel, at anvendelsen af to underskrifter gør det muligt at
opnå en forvaltning og kontrol af counterpart-midlerne,
som ligger mere på linje med forvaltningen og kontrollen af
EUF-midlerne.

3.2-3.5. For så vidt angår bemærkningen »Et samlet
beløb på 780 mia CFA-fr. (ca. 2,3 mio ECU) svarer til det
beløb, som OPVN erkender at skulle indbetale på
kontoen«, er dette beløb blevet opført under OPVN's
kapital. Denne beslutning er et led i de første faser af en
plan for omstrukturering af OPVN, som Caisse Centrale
(CCCE) deltager i. Planen indledtes i 1985. Alle punkter i
den er nu defineret med henblik på den nigerske regerings
beslutning, der forventes at foreligge inden udgangen af
1987.

Burkina Faso

Ud fra den i indledningen (se ovenfor) anførte begrundelse
vil Kommissionen fastholde, at anvendelsen af counter¬
part-midler til dækning af distributionsomkostninger i
forbindelse med nødhjælpstildelinger eller til samfinansie¬
ring af fødevarepolitiske enheder og interventionsorganer
(punkt 2.21-2.23) er i fuld overensstemmelse med de mål,
der er fastlagt i Fællesskabets forordninger. Den er
imidlertid enig med Retten i, at der omhyggeligt må drages
omsorg for, at der ikke opstår operationelle problemer som
f.eks. i tilfælde, hvor tilførsel af driftskapital er forsømt.

Åbning af counterpart-kontoen

3.8. Angående den første konto »Counterpart-midler fra
fødevarehjælpen«, der blev åbnet i statens finansforvalt¬
ning: den disponible saldo på denne konto, dvs.
130 196 750 CFA-fr., afsattes til projektet vedrørende
udbedring af vejen Aribinda Gorom-Gorom Dori, for
hvilket slutomkostningerne udgjorde 162 041 680 CFA-fr.

Kontrol med counterpart-midlerne
Kontoen i statens finansforvaltning (konto CET 30.157) til
indsættelse af counterpart-midler fra fødevarehjælpen er
således nu afviklet.

2.25 2.26. Kommissionen deler Rettens synspunkter,
og· der er allerede udarbejdet instrukser af nævnte art til
fremsendelse med den reviderede officielle skrivelse.

3.9-3.10. For hver af de aktioner, BICIA-kontoen
»Counterpart-midler fra fødevarehjælpen« anvendes til,
føres der separat regnskab, hvilket giver mulighed for en
korrekt opfølgning i hvert enkelt tilfælde.
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forbindelse med nødhjælpstildelinger eller til samfinansie¬
ring af fødevarepolitiske enheder og interventionsorganer
(punkt 2.21-2.23) er i fuld overensstemmelse med de mål,
der er fastlagt i Fællesskabets forordninger. Den er
imidlertid enig med Retten i, at der omhyggeligt må drages
omsorg for, at der ikke opstår operationelle problemer som
f.eks. i tilfælde, hvor tilførsel af driftskapital er forsømt.

Åbning af counterpart-kontoen

3.8. Angående den første konto »Counterpart-midler fra
fødevarehjælpen«, der blev åbnet i statens finansforvalt¬
ning: den disponible saldo på denne konto, dvs.
130 196 750 CFA-fr., afsattes til projektet vedrørende
udbedring af vejen Aribinda Gorom-Gorom Dori, for
hvilket slutomkostningerne udgjorde 162 041 680 CFA-fr.

Kontrol med counterpart-midlerne
Kontoen i statens finansforvaltning (konto CET 30.157) til
indsættelse af counterpart-midler fra fødevarehjælpen er
således nu afviklet.

2.25 2.26. Kommissionen deler Rettens synspunkter,
og· der er allerede udarbejdet instrukser af nævnte art til
fremsendelse med den reviderede officielle skrivelse.

3.9-3.10. For hver af de aktioner, BICIA-kontoen
»Counterpart-midler fra fødevarehjælpen« anvendes til,
føres der separat regnskab, hvilket giver mulighed for en
korrekt opfølgning i hvert enkelt tilfælde.
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De midler, der ikke skal bruges umiddelbart, placeres på en
opsigelseskonto, hvilket er i overensstemmelse med god
finansiel forvaltning.

får desuden sæde i det udvalg, der træffer afgørelse om
anvendelsen af disse midler. Dette nævnes i øvrigt af
Revisionsretten i punkt 3.21.

Anvendelse af counterpart-midlerne

3.12 - 3.13. Den støtte, der er ydet til OFNACER for at
hjælpe det med at få disponibelt korn fra overskudsregio-
nerne kanaliseret frem til byer og regioner med underskud,
er i overensstemmelse med dette organs opgaver. Kommis¬
sionen mener, at mobilisering af lokale ressourcer er at
foretrække frem for fordeling af importeret fødevarehjælp.

Hvad den disponible saldo på kontoen for counterpart-
midler angår, er der allerede truffet beslutning om, at den
skal anvendes til et risdyrkningsprojekt. Med de undersø¬
gelser, der nu er gennemført, skulle dette projekt kunne
iværksættes inden længe. Gennem finansiering af opkøbs-
kampagner gør disse midler det muligt at mobilisere de
lokale ressourcer og undgå unødig import. Den resterende
del af counterpart-midlerne forudses anvendt til et
risprojekt (Comoé-risdyrkning), der nu befinder sig på
undersøgelsesstadiet.

3.16 De egyptiske myndigheder har accepteret de særlige
betingelser for fødevarehjælpen under 1987-programmet,
som er skærpet i forhold til tidligere. Ifølge disse betingelser
skal f.eks. beregningsgrundlaget for counterpart-midlerne
gradvis mellem 1987 og 1990 tilpasses verdensmar¬
kedspriserne på de leverede produkter.

3.17. Trods manglende præcise oplysninger fra de
egyptiske myndigheder er visse landbrugsprojekter blevet
finansieret via counterpart-midlerne. Selv om debiteringer¬
ne på den særlige konto ud fra et bogholderimæssigt
synspunkt forekommer kun at være omposteringer mellem
de berørte egyptiske ministeriers forskellige budgetposter,
er det efter vor opfattelse vigtigt, at der ved en forøgelse af
budgetmidlerne har kunnet finansieres projekter, som
bidrager til udvikling af landbruget i Egypten. Det
forholder sig naturligvis anderledes med de foranstalt¬
ninger/projekter, der finansieres på grundlag af finanspro¬
tokollerne, hvor Kommissionen udøver direkte kontrol
med forvaltningen af midlerne.

Egypten

3.15. Takket være indsatsen fra Kommissionens delega¬
tion i Cairo har de egyptiske myndigheder endelig
accepteret fra 1987 at overføre counterpart-midlerne
inden for seks måneder fra modtagelsen af hjælpen til en
særlig konto i landbrugsministeriets navn (konto med to
underskrifter inklusive delegationslederens). Delegationen

3.19. Kommissionen håber, at de nye procedurer, der er
aftalt med de egyptiske myndigheder udelukkelse af
Finansministeriet fra bankkredsløbet og dobbelt under¬
skrift på den særlige konto vil muliggøre en hurtigere og
bedre opfulgt anvendelse af counterpart-midlerne og en
hensigtsmæssig iværksættelse af de udviklingsprogrammer
eller -projekter, der skal finansieres af disse midler.

Kommissionen og navnlig delegationen vil gøre sit bedste
for at fotbedre administrationen af counterpart-midlerne
fra den fødevarehjælp, der er ydet i de seneste år.
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