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1. BESKRIVELSE OG GENNEMFØRELSE kun i tre tilfælde var der tale om en mere omfattende
koordinering, nemlig i forbindelse med :

INDLEDNING

1.1. I juni 1985 besluttede Det Europæiske Råd at yde
særlig bistand til de afrikanske lande, som blev hårdest
ramt af tørken i 1984 og 1985. 1 overensstemmelse hermed
godkendte Rådet den 4. november 1985 den såkaldte
Natali-plan, en rehabiliterings- og genopbygningsplan for
seks lande (Etiopien, Mali, Mauretanien, Niger, Sudan og
Tchad), med en samlet bevilling på 100 mio. ECU. Planen
skulle finansieres med 75 mio. ECU fra den 4. EUF og 25
mio. ECU fra den 5. EUF. Senere blev der føjet fire andre
lande (Botswana, Burkina Faso, Kap Verde og Somalia) til
rækken af modtagere, uden at det dog medførte andre
ændringer af den samlede pakke (jf. tabel 1). Rehabilite¬
rings- og genopbygningsplanen trådte i kraft, da finansie¬
ringsaftalen blev undertegnet den 26. januar 1986.

1.2. Rehabiliterings- og genopbygningsplanen havde til
formål :

a) at styrke de strukturer, der allerede fandtes i modtager¬
landene med henblik på at klare de problemer, der
opstår i forbindelse med tørke, og

b) at støtte tørkeramte landdistrikter ved at genoprette
landbruget.

Formålet med rehabiliterings- og genopbygningsplanen var
således ikke at etablere nye strukturer, men derimod at
støtte foranstaltninger, som kunne medvirke til at
genoprette den økonomiske aktivitet eller forbedre
modtagerlandenes muligheder for at klare senere katastro¬
fer. Planen skulle således danne en overgang mellem
nødhjælp på den ene side og de langsigtede udviklings¬
planer under den tredje Lomé-konvention (6. EUF) på den
anden side.

1.3. Eftersom planen skulle finansieres og gennemføres af
Fællesskabet og medlemsstaterne i fællesskab (oprindeligt
skulle 100 mio. ECU finansieres over EUF og mindst 100
mio. ECU af medlemsstaterne), havde Rådet understreget,
at Kommissionen skulle samordne sine aktioner med
aktioner finansieret i henhold til bilaterale bistands¬
programmer.

I perioden fra december 1985 til juli 1986 afholdt
Kommissionen fire koordineringsmøder med donorer af
bilateral bistand, hvor der blev udvekslet oplysninger. På
lokalt plan blev der gjort en række forsøg på at tilrettelægge
fælles aktioner for EUF og medlemsstaterne. Især fordi der
ikke var nogen egentlig tilslutning fra medlemsstaternes
side, var det kun i få tilfælde muligt at integrere EUF-
foranstaltninger i bilaterale bistandsaktioner. Samarbejdet
gik sjældent længere end til udveksling af oplysninger, og

a) køretøjer i Etiopien (4,7 mio. ECU) (D),

b) veje og jernbaner i Sudan (4,5 mio. ECU) (NL og UK),

c) afsætning af ris i Niger (2,0 mio. ECU) (F).

OVERENSSTEMMELSE MELLEM
FORANSTALTNINGER OG MÅL

1.4. Retten undersøgte foranstaltningerne i de seks
oprindelige modtagerlande, hvortil støtten androg i alt 96,4
mio. ECU. Retten foretog stedlig revision i fire af
modtagerlandene (Etiopien, Mauretanien, Sudan og
Tchad). Langt de fleste af de udvalgte foranstaltninger var i
overensstemmelse med planens mål, hvoraf et af de
vigtigste var, at aktionerne skulle gennemføres hurtigt og få
øjeblikkelige virkninger. Kun i fire tilfælde indgik
foranstaltningerne dog i højere grad i langsigtede udvik¬
lingsprojekter end i programmer med henblik på øjeblikke¬
lig genopretning:

a) i Etiopien:

i) kunstvandingsprojekter (2,9 mio. ECU),

ii) bekæmpelse af jorderosion (2,1 mio. ECU),

b) i Mauretanien:

i) vejinfrastruktur (2,0 mio. ECU),

ii) kunstvanding (2,0 mio. ECU).

1.5. Med henblik på at øge støttens psykologiske
virkning blev bevillingerne i de fleste lande fordelt mellem
så mange modtagere som muligt. Denne spredning af
indsatsen gjorde det vanskeligt at tilrettelægge forvalt¬
ningen af programmet og de logistiske aspekter ved planen,
og støtten fik derfor ikke fuldt ud den tilsigtede virkning.
Dette forhold gjorde sig navnlig gældende i Etiopien. Disse
problemer kunne have været undgået, hvis bistanden havde
været koncentreret om færre aktioner, som i Mali (jf. pkt.
1.9 og tabel 2).

1.6. I henhold til finansieringsaftalerne skulle foranstalt¬
ningerne under rehabiliterings- og genopretningsplanen
gennemføres hurtigt, og derfor var det af afgørende
betydning, at der blev taget kontakt med organer og
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institutioner, som blev omhyggeligt udvalgt på grund af
deres erfaring og kapacitet. I praksis blev støtten dog i de
fleste tilfælde automatisk overført til de nationale
myndigheder, der havde det forvaltningsmæssige ansvar
for de pågældende aktivitetsområder. I flere tilfælde havde
myndighederne store vanskeligheder med at gennemføre
støtteforanstaltningerne. Det gjorde sig navnlig gældende i
følgende tilfælde :

a) i Etiopien:
i) kunstvandingsprojekter
ii) distribution af input
iii) opførelse af mindre lagre

i Mauretanien:
i) frøformering
ii) kunstvandingsprojekter

i Niger:
i) gartneriafgrøder

i Sudan:

i) forsyning af landbrugsinput

mio. ECU
2,9

3,0

0,7

0,4

2,0

0,3

3,6
12,9

b)

c)

d)

I Etiopien og Sudan blev gennemførelsen af programmerne
under rehabiliterings- og genopretningsplanen forsinket
betydeligt af de nationale myndigheder, som på det
pågældende tidspunkt var optaget af at videresende og
koordinere nødhjælp. I Mauretanien medførte den lang¬
sommelige forvaltning, at der opstod forsinkelser, og at
midler fra planen blev overført direkte til langsigtede
projekter, som allerede var påbegyndt.

1.7. Ved valg af mellemled burde der i højere grad have
været taget hensyn til de nationale myndigheders faktiske
kapacitet til at tilrettelægge gennemførelsen af støtteforan¬
staltningerne. Kommissionen burde i højere grad have
udnyttet delegationernes erfaringer og kun have truffet
aftaler med organer, som allerede havde vist sig at være i
stand til at varetage sådanne opgaver. I flere tilfælde gjorde
anvendelsen af kompetent faglig bistand det dog muligt i
det mindste delvis at kompensere for de svagheder, der
kendetegnede nogle af de offentlige eller halv-offentlige
organer.

opgaver blev der indgået en kontrakt om faglig bistand
svarende til 560 000 ECU. Dette beløb blev holdt uden for
programmets bevillingsramme på 100 mio. ECU.

1.9. Den aktionsplan, Kommissionen opstillede i oktober
1985, omfattede hovedsagelig hasteforanstaltninger, som
kunne sikre en øjeblikkelig virkning i produktionsåret

,1986-1987. Det var derfor Kommissionens hensigt, at de
enkelte lande skulle koncentrere indsatsen om én eller to
typer foranstaltninger for på den måde at undgå en
spredning af indsatsen. Da det drejede sig om hasteforan¬
staltninger, blev visse EUF-procedurer ændret. Der blev
foretaget tre væsentlige ændringer :

a) Den øverste anvisningsberettigede for EUF (generaldi¬
rektøren for udvikling) skulle selv træffe afgørelser om
finansiering i henhold til fuldmagt fra modtagerlan¬
denes regeringer.

b) Procedurerne for udvælgelse af tilslagsmodtagere i
forbindelse med indgåelse af kontrakter skulle gøres
mere fleksible med henblik på at fremskynde gennem¬
førelsen af rehabiliterings- og genopretningsplanen.

c) I alle de tilfælde, hvor det var muligt, skulle den
nationale anvisningsberettigede overdrage sine beføjel¬
ser til andre myndigheder, således at afgørelserne
kunne træffes på et niveau, der havde en nærmere
tilknytning til gennemførelsen af foranstaltningen.

1.10. Det stod fra begyndelsen klart, at en fremskyndet
gennemførelse ville nødvendiggøre en decentralisering af
beslutningsprocessen til fordel for Kommissionens delega¬
tioner. Delegationerne modtog imidlertid instrukser
herom, der ikke var tilstrækkeligt nøjagtige, og måtte i
mange tilfælde improvisere. De fik efterhånden overbevist
Kommissionens tjenestegrene om, at det var nødvendigt, at
gøre beslutningsprocessen mere fleksibel. En sådan ordning
kan imidlertid kun fungere, hvis der indføres et fast
rapporteringssystem, som muliggør central styring af
foranstaltningerne. I praksis blev der imidlertid ikke
indført et egentligt rapporteringssystem, og Kommissio¬
nens centrale tjenestegrene modtog for få oplysninger i hele
gennemførelsesperioden.

FORANSTALTNINGERNES GENNEMFØRELSE

1.8. I Kommissionen fik en Task Force pålagt ansvaret
for gennemførelsen af rehabiliterings- og genopretnings¬
planen i perioden fra november 1985 til december 1987.
Denne Task Force var ansvarlig dels for at udarbejde
retningslinjer for og instrukser vedrørende tilrettelæggelsen
og gennemførelsen af planen, dels for at samordne og
opfølge foranstaltningerne. Den skulle iværksætte et
rapporteringssystem, som skulle danne grundlag for en
regelmæssig samlet analyse og vurdering af planens
gennemførelse. Endvidere skulle denne Task Force fungere
som fast forbindelsesled til delegationerne, medlemsstater¬
ne, de øvrige bistandsydere samt ambassaderne for de AVS-
lande, der modtog støtte. Med henblik på at bistå
Kommissionens tjenestegrene i forbindelse med disse

1.11. I betragtning af de mange involverede parter
(myndigheder i modtagerlandene, medlemsstater, øvrige
bistandsydere, kontrahenter, faglige bistandseksperter,
etc.) var der endvidere behov for samordning i modtager¬
landet. Men selv i de tilfælde, hvor der blev udpeget en
koordineringsenhed, fik denne enhed ikke tilstrækkelige
beføjelser til at kunne gøre sin indflydelse gældende. Med
undtagelse af i Mali medførte de' generelle svagheder ved
tilrettelæggelsen endelig også forsinkelser i forbindelse med
gennemførelsen af foranstaltningerne under rehabilite¬
rings- og genopretningsplanen, og disse forsinkelser var
væsentlige, når det tages i betragtning, at planen skulle
gennemføres som en hasteforanstaltning (produktionsåret
1986/1987). Dette var en af grundene til, at fristen for
godkendelse af de sekundære forpligtelser oprindelig blev
sat til den 1. juli 1986. Da der var indgået sekundære
forpligtelser for mindre end halvdelen af beløbet på det
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Denne Task Force var ansvarlig dels for at udarbejde
retningslinjer for og instrukser vedrørende tilrettelæggelsen
og gennemførelsen af planen, dels for at samordne og
opfølge foranstaltningerne. Den skulle iværksætte et
rapporteringssystem, som skulle danne grundlag for en
regelmæssig samlet analyse og vurdering af planens
gennemførelse. Endvidere skulle denne Task Force fungere
som fast forbindelsesled til delegationerne, medlemsstater¬
ne, de øvrige bistandsydere samt ambassaderne for de AVS-
lande, der modtog støtte. Med henblik på at bistå
Kommissionens tjenestegrene i forbindelse med disse

1.11. I betragtning af de mange involverede parter
(myndigheder i modtagerlandene, medlemsstater, øvrige
bistandsydere, kontrahenter, faglige bistandseksperter,
etc.) var der endvidere behov for samordning i modtager¬
landet. Men selv i de tilfælde, hvor der blev udpeget en
koordineringsenhed, fik denne enhed ikke tilstrækkelige
beføjelser til at kunne gøre sin indflydelse gældende. Med
undtagelse af i Mali medførte de' generelle svagheder ved
tilrettelæggelsen endelig også forsinkelser i forbindelse med
gennemførelsen af foranstaltningerne under rehabilite¬
rings- og genopretningsplanen, og disse forsinkelser var
væsentlige, når det tages i betragtning, at planen skulle
gennemføres som en hasteforanstaltning (produktionsåret
1986/1987). Dette var en af grundene til, at fristen for
godkendelse af de sekundære forpligtelser oprindelig blev
sat til den 1. juli 1986. Da der var indgået sekundære
forpligtelser for mindre end halvdelen af beløbet på det
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tidspunkt, blev fristen udsat til den 30. juni 1987. Selv pr.
denne dato var der i henhold til Kommissionens regnskaber
kun indgået forpligtelser for 85 mio. ECU, og der henstod
stadig bevillinger svarende til 15 mio. ECU.

1.12, Tabel 1 viser rehabiliterings- og genopbygnings-
planens finansielle stilling pr. udgangen af 1989. Fire år
efter iværksættelsen af planen, som egentlig skulle have
været gennemført på to år, var fem foranstaltninger endnu
ikke afsluttet:

Trods forsinkelserne i begyndelsen blev de fleste foranstalt¬
ninger dog gennemført i løbet af tre år, dvs. inden udgangen
af regnskabsåret 1988. 1 Mauretanien var dette kun muligt,
fordi de fleste foranstaltninger indgik som en del af EUF-
projekter, der allerede var påbegyndt, og midlerne fra
rehabiliterings- og genopretningsplanen fungerede således
som en form for supplement til finansieringen under den 6.
EUF.

a) kunstvanding (2,9 mio. ECU) og teknologi i land¬
distrikter (3,5 mio. ECU) i Etiopien: 6,4 mio. ECU,

2. COUNTERPART-MIDLER

b) arbejder på jernbanestrækningen Mali/Senegal (regio¬
nalt program) : 1,7 mio. ECU,

c) vandforsyningsprojekt i det østlige Niger: 1,1 mio.
ECU,

d) landbrugsinput i Sudan: 3,6 mio. ECU.

2.1. Selv om Retten har fremsat bemærkninger om
counterpart-midler i forbindelse med rehabiliterings- og
genopretningsplanen i Årsberetningen for 1989, gentages
bemærkningerne i denne beretning, for at der kan gives et
samlet billede af planen.

2.2. For så vidt angår flere foranstaltninger, svarende til 7
mio. ECU, skulle de iværksatte projekter fortsættes ved
tilvejebringelse og anvendelse af counterpart-midler i

Tabel 1 Rehabiliterings- og genopretningsplanens finansielle stilling pr. 31. december 1989

Modtagerland

OPRINDELIGE MODTAGERLANDE

Etiopien

Mali
Mauritanien
Niger
Sudan

Tchad

SENERE MODTAGERLANDE

Botswana

Burkina Faso

Kap Verde

Somalia

Samtlige AVS-lande (')

4. EUF

5. EUF

Finansierings¬
afgørelser
mio. ECU

(a)

37,1

12,5

7,9

10,6

14,8

11,0

93,3

2,9

0,1

1,0

1,3

99,2

0,5

99,7

74,9

24,8

99,7

Forpligtelser

mio. ECU
(b)

36,8

12,4

7,6

10,4

14,7

10,9

92,8

2,9

0,1

0,9

1,3

98,0

0,4

98,4

74,3

24,1

98,4

(b)i
% af (a)

99

99

96

98

99

99

99

100

100

90

100

99

80

99

99

97

99

Betalinger

mio. ECU
(c)

36,2

12,1

7,6

10,0

13,5

9,5

88,9

2,8

0,1

0,9

1,3

94,0

0,4

94,4

72,1

22,3

94,4

(c) i
% af

(a)

98

97

96

94

91

86

95

97

100

90

100

95

80

95

96

90

95

(>) Diverse udgifter.
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2.2. For så vidt angår flere foranstaltninger, svarende til 7
mio. ECU, skulle de iværksatte projekter fortsættes ved
tilvejebringelse og anvendelse af counterpart-midler i
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mio. ECU

(a)

37,1

12,5

7,9

10,6

14,8

11,0

93,3

2,9

0,1

1,0

1,3

99,2

0,5

99,7

74,9

24,8

99,7

Forpligtelser

mio. ECU
(b)

36,8

12,4

7,6

10,4

14,7

10,9

92,8

2,9

0,1

0,9

1,3

98,0

0,4

98,4

74,3

24,1

98,4
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99

99
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mio. ECU
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36,2

12,1

7,6
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13,5

9,5

88,9

2,8

0,1

0,9

1,3

94,0

0,4

94,4

72,1
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94,4

(c) i
% af

(a)

98

97

96

94

91

86

95

97

100

90

100

95

80

95

96

90

95

(>) Diverse udgifter.
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Tabel 2 Rehabiliterings- og genopretningsplanen (Aktivitetsområder) : støttelofter
(mio. ECU)

Støtteforanstaltninger logistik
Jernbaner

Veje og broer
Lufttransport
Tunge køretøjer

Havne

Varslingssystemer

Sundhedsprojekter

Genetablering af fordrevne personer

Oplagringsfaciliteter

Projekter til genopretning af landbruget

Vandforsyningsprojekter
Kunstvanding
Plantebeskyttelse

Teknologi i landdistrikter
Skovbeplantning

Landbrugsinput
Landbrugsteknik og -produktion
Afsætning af landbrugsprodukter
Lånefaciliteter for landbrugere

NGO-faciliteter
Andre projekter
Faglig bistand

lait

Etiopien

2,7

4,7

1,8

4,7

2,9

4,3

3,4

2,1

4,2

1,0

4,3

0,3

0,7

37,1

Mali

4,2

3,4

1,6

2,3

0,4

0,5

0,1

12,5

Maure¬
tanien

2,0

0,1

0,6

1,9

0,2

1,5

1,3

0,3

7,9

Niger

2,5

,

2,5

1,1

2,3

2,0

0,1

0,1

10,6

Sudan

2,1

2,4

0,8

0,8

0,3

3,6

3,9

0,9

14,8

Tchad

4,8

1,0

0,1

2,4

2,0

0,5

0,2

11,0

Senere
mod¬
tager¬
lande

1,0

4,2

0,1

5,3

Reserve

0,5

0,5

lait

9,0

15,1

0,8

4,7

1,1

2,6

.3,0
2,4

4,3

12,0

5,2

6,3

3,4

2,1

6,0

4,7

2,0

3,6

8,2

1,0

2,2

99,7

modtagerlandet. I henhold til de særlige betingelser for
ydelse af støtte skulle counterpart-midlerne indsættes på
særskilte bankkonti, midlerne kunne kun anvendes til
bestemte foranstaltninger, og Fællesskabet skulle regel¬
mæssigt underrettes om den finansielle stilling.

2.3. Counterpart-midlerne skulle tilvejebringes på føl¬
gende måde :

a) i Etiopien:
i) et program vedrørende transport og

distribution af kunstgødning

b) i Mauretanien :

i) salg af landbrugsinput

c) i Niger:
i) afsætning af ris
ii) salg af kvæg på afbetaling

d) i Sudan:
. i) indførelse af en landbrugskredit-

ordning

mio. ECU

2,5

0,5

2,0

0,4

1,6
7,0

2.4. I Etiopien (2,5 mio. ECU) blev der ikke foretaget
kontrol med tilvejebringelsen af counterpart-midlerne. De
etiopiske myndigheder var af den opfattelse, at de midler,
der oprindelig blev overført, blot skulle dække udgifterne i
forbindelse med transport af kunstgødningen. Der blev
ikke senere taget skridt til at gøre regnskab for anvendelsen
af counterpart-midlerne. Havde delegationen ført et
nærmere tilsyn hermed, ville det have været muligt at rette
op på forholdene i tide. I Mauretanien tydede intet på, at
der var oprettet særlige konti til counterpart-midlerne, og
delegationen havde ikke modtaget oplysninger herom. Det
er desuden tvivlsomt, om der reelt forelå muligheder for at
tilvejebringe counterpart-midler. Retten bemærkede føl¬
gende forhold :

a) Forvaltningen af lagre af landbrugsinput var yderst
mangelfuld, hvilket skyldtes vanskelige oplagrings¬
forhold, som bevirkede, at kunstgødningen blev hård ; i
øvrigt svarede de oplagrede mængder til ca. fem års
forbrug.

b) Såsæd blev solgt til priser, der lå 10-35 % under
kostprisen, hvilket skyldtes støtteordningen for land¬
brugere i Mauretanien.
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0,7
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1,6

2,3

0,4

0,5

0,1

12,5

Maure¬
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2,0

0,1

0,6
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0,3

7,9
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2,5

,

2,5

1,1

2,3

2,0

0,1

0,1

10,6
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0,8
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Senere
mod¬
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0,8
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1,1
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.3,0
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modtagerlandet. I henhold til de særlige betingelser for
ydelse af støtte skulle counterpart-midlerne indsættes på
særskilte bankkonti, midlerne kunne kun anvendes til
bestemte foranstaltninger, og Fællesskabet skulle regel¬
mæssigt underrettes om den finansielle stilling.

2.3. Counterpart-midlerne skulle tilvejebringes på føl¬
gende måde :

a) i Etiopien:
i) et program vedrørende transport og

distribution af kunstgødning

b) i Mauretanien :

i) salg af landbrugsinput

c) i Niger:
i) afsætning af ris
ii) salg af kvæg på afbetaling

d) i Sudan:
. i) indførelse af en landbrugskredit-

ordning

mio. ECU

2,5

0,5

2,0

0,4

1,6
7,0

2.4. I Etiopien (2,5 mio. ECU) blev der ikke foretaget
kontrol med tilvejebringelsen af counterpart-midlerne. De
etiopiske myndigheder var af den opfattelse, at de midler,
der oprindelig blev overført, blot skulle dække udgifterne i
forbindelse med transport af kunstgødningen. Der blev
ikke senere taget skridt til at gøre regnskab for anvendelsen
af counterpart-midlerne. Havde delegationen ført et
nærmere tilsyn hermed, ville det have været muligt at rette
op på forholdene i tide. I Mauretanien tydede intet på, at
der var oprettet særlige konti til counterpart-midlerne, og
delegationen havde ikke modtaget oplysninger herom. Det
er desuden tvivlsomt, om der reelt forelå muligheder for at
tilvejebringe counterpart-midler. Retten bemærkede føl¬
gende forhold :

a) Forvaltningen af lagre af landbrugsinput var yderst
mangelfuld, hvilket skyldtes vanskelige oplagrings¬
forhold, som bevirkede, at kunstgødningen blev hård ; i
øvrigt svarede de oplagrede mængder til ca. fem års
forbrug.

b) Såsæd blev solgt til priser, der lå 10-35 % under
kostprisen, hvilket skyldtes støtteordningen for land¬
brugere i Mauretanien.
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2.5. I begge tilfælde fremgik det klart, at counterpart-
midlernes forventede værdi hurtigt ville reduceres. For så
vidt angår støtten til afsætning af ris i Niger (2 mio. ECU),
skulle det lokale afsætningsorgans opkøb af ris i første
omfang finansieres ved hjælp af midler fra rehabiliterings-
og genopretningsplanen. Risen skulle derefter oplagres
sammen med ris af lignende art, som blev finansieret af
andre kilder. I forbindelse med efterfølgende salg var det
derfor umuligt at identificere den ris, som blev finansieret
ved hjælp af midler fra planen. I henhold til aftalen skulle
provenuet for hvert enkelt salg overføres til en revolverende
counterpart-fond, men dette lod sig ikke gøre. Under disse
omstændigheder havde det været bedre at anmode om, at
midlerne blev indsat på en konto i henhold til en
forudfastsat tidsplan og at stille krav om, at afsætnings-
organet skulle fremlægge et revisionspåtegnet regnskab.
Der er ikke fremkommet oplysninger om salg af kvæg i
Niger, siden de faglige bistandseksperter forlod landet i
november 1987. Kun i Sudan (1,6 mio. ECU) var det muligt
at fastslå den nøjagtige stilling for counterpart-midlerne.

2.6. Vanskelighederne i forbindelse med opfølgningen af
de counterpart-midler, der anvendes i forbindelse med
rehabiliterings- og genopretningsplanen, skyldes dels
Kommissionens uklare holdning, dels at der ikke er udstedt
de fornødne instrukser til delegationerne. Midlerne blev
ydet under forudsætning af, at modtagerne accepterede
strenge betingelser om tilsyn, men i praksis var Kommissio¬
nens centrale tjenestegrene og delegationer utilbøjelige til
at foretage nøje opfølgning af tilvejebringelsen og anven¬
delsen af counterpart-midlerne. Med den væsentlige
forøgelse af disse midler, som tilvejebringes ved hjælp af
bistand fra Fællesskabet (fødevarehjælp, importprogram¬
mer inden for bestemte sektorer, særligt program til
afvikling af gæld, forsyninger og opkøb i forbindelse med
traditionelle projekter), er det på tide, at Fællesskabet
fastlægger en entydig og realistisk politik for counterpart-
midler, og at Kommissionen gennemfører denne politik
under iagttagelse af de fastlagte bestemmelser.

3. OPFØLGNING AF RESULTATERNE

b) de nationale myndigheder kun aflagde ganske få
rapporter om gennemførelsen, og disse rapporter var i
de fleste tilfælde af ringe kvalitet.

De oplysninger, der i april 1989 forelå om fire store
projekter, svarende til 13,5 mio. ECU (36 % af den samlede
støtte), var langt fra fyldestgørende:

Plantebeskyttelse (4,3 mio. ECU): oplysningerne om
distribution af 57 % af de leverede pesticider var
mangelfulde.

b) Skovbeplantning (2,1 mio. ECU) : det var ikke
beregnet, hvor mange procent af planteskuddene, der
havde slået rod.

Oplysningerne om fordelingen af forsyninger og g
materiel, særlig for så vidt angår mindre bedrifter (2,9 fj
mio. ECU), var mangelfulde.

d) Landbrugsinput (4,2 mio. ECU): der forelå ingen
oplysninger om resultaterne af anvendelsen af gød¬
ningsstoffer.

CENTRALT TILSYN MED
FORANSTALTNINGERNE

3.2. Kommissionens Task Force var i hele perioden
ansvarlig for at træffe afgørelser om finansiering og for at
indgå forpligtelser, og den har generelt ført forsvarligt
tilsyn med de samlede bevillinger og omfordelingen heraf.
Kommissionens centrale tjenestegrene havde derimod et
meget begrænset kendskab til den egentlige gennemførelse
af foranstaltningerne på stedet og modtog ikke regelmæs¬
sigt oplysninger om foranstaltninger, svarende til udgifter
på 72 mio. ECU (dvs. 72 % af programmet).

STEDLIGT TILSYN MED FORANSTALTNINGERNE

3.1. Delegationernes opfølgning af foranstaltningerne
under rehabiliterings- og genopretningsplanen var generelt
tilstrækkeligt omfattende til, at de kunne få et overblik over
gennemførelsen heraf. Kun i Etiopien, hvor de mange
foranstaltninger var spredt over et stort område, og hvor
der var mange involverede parter (nationale forvaltnings¬
myndigheder og ikke-statslige organisationer), var det så

godt som umuligt at gennemskue foranstaltningerne.
Situationen blev yderligere forværret, fordi :

de nationale myndigheder afviste de fleste tilbud om
faglig bistand, og

3.3. Kommissionen opløste denne Task Force efter, at
dens endelige rapport var offentliggjort i december 1987,
og det skete, selv om kun 70 % af midlerne til rehabilite¬
rings- og genopretningsplanen var udbetalt.: På det
pågældende tidspunkt var situationen uafklaret, for så vidt
angår ca. 40 % af foranstaltningerne under planen, enten
fordi foranstaltningerne endnu ikke var afsluttet, eller fordi
forvaltningsorganerne ikke havde aflagt rapport om
gennemførelsen. Eftersom denne Task Force blev opløst på
dette stadium, var den ikke i stand til at løse en af dens
hovedopgaver, som var at foretage en generel vurdering af
de gennemførte foranstaltninger og af de erfaringer, der
kunne drages heraf, med hensyn til de anvendte procedurer
og de gennemførte former for foranstaltninger. Det ville
faktisk først have været muligt at foretage en forsvarlig
vurdering ved udgangen af 1988, dvs. et år senere.
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forudfastsat tidsplan og at stille krav om, at afsætnings-
organet skulle fremlægge et revisionspåtegnet regnskab.
Der er ikke fremkommet oplysninger om salg af kvæg i
Niger, siden de faglige bistandseksperter forlod landet i
november 1987. Kun i Sudan (1,6 mio. ECU) var det muligt
at fastslå den nøjagtige stilling for counterpart-midlerne.
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ydet under forudsætning af, at modtagerne accepterede
strenge betingelser om tilsyn, men i praksis var Kommissio¬
nens centrale tjenestegrene og delegationer utilbøjelige til
at foretage nøje opfølgning af tilvejebringelsen og anven¬
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afvikling af gæld, forsyninger og opkøb i forbindelse med
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fastlægger en entydig og realistisk politik for counterpart-
midler, og at Kommissionen gennemfører denne politik
under iagttagelse af de fastlagte bestemmelser.

3. OPFØLGNING AF RESULTATERNE

b) de nationale myndigheder kun aflagde ganske få
rapporter om gennemførelsen, og disse rapporter var i
de fleste tilfælde af ringe kvalitet.

De oplysninger, der i april 1989 forelå om fire store
projekter, svarende til 13,5 mio. ECU (36 % af den samlede
støtte), var langt fra fyldestgørende:

Plantebeskyttelse (4,3 mio. ECU): oplysningerne om
distribution af 57 % af de leverede pesticider var
mangelfulde.

b) Skovbeplantning (2,1 mio. ECU) : det var ikke
beregnet, hvor mange procent af planteskuddene, der
havde slået rod.

Oplysningerne om fordelingen af forsyninger og g
materiel, særlig for så vidt angår mindre bedrifter (2,9 fj
mio. ECU), var mangelfulde.

d) Landbrugsinput (4,2 mio. ECU): der forelå ingen
oplysninger om resultaterne af anvendelsen af gød¬
ningsstoffer.

CENTRALT TILSYN MED
FORANSTALTNINGERNE

3.2. Kommissionens Task Force var i hele perioden
ansvarlig for at træffe afgørelser om finansiering og for at
indgå forpligtelser, og den har generelt ført forsvarligt
tilsyn med de samlede bevillinger og omfordelingen heraf.
Kommissionens centrale tjenestegrene havde derimod et
meget begrænset kendskab til den egentlige gennemførelse
af foranstaltningerne på stedet og modtog ikke regelmæs¬
sigt oplysninger om foranstaltninger, svarende til udgifter
på 72 mio. ECU (dvs. 72 % af programmet).

STEDLIGT TILSYN MED FORANSTALTNINGERNE

3.1. Delegationernes opfølgning af foranstaltningerne
under rehabiliterings- og genopretningsplanen var generelt
tilstrækkeligt omfattende til, at de kunne få et overblik over
gennemførelsen heraf. Kun i Etiopien, hvor de mange
foranstaltninger var spredt over et stort område, og hvor
der var mange involverede parter (nationale forvaltnings¬
myndigheder og ikke-statslige organisationer), var det så

godt som umuligt at gennemskue foranstaltningerne.
Situationen blev yderligere forværret, fordi :

de nationale myndigheder afviste de fleste tilbud om
faglig bistand, og

3.3. Kommissionen opløste denne Task Force efter, at
dens endelige rapport var offentliggjort i december 1987,
og det skete, selv om kun 70 % af midlerne til rehabilite¬
rings- og genopretningsplanen var udbetalt.: På det
pågældende tidspunkt var situationen uafklaret, for så vidt
angår ca. 40 % af foranstaltningerne under planen, enten
fordi foranstaltningerne endnu ikke var afsluttet, eller fordi
forvaltningsorganerne ikke havde aflagt rapport om
gennemførelsen. Eftersom denne Task Force blev opløst på
dette stadium, var den ikke i stand til at løse en af dens
hovedopgaver, som var at foretage en generel vurdering af
de gennemførte foranstaltninger og af de erfaringer, der
kunne drages heraf, med hensyn til de anvendte procedurer
og de gennemførte former for foranstaltninger. Det ville
faktisk først have været muligt at foretage en forsvarlig
vurdering ved udgangen af 1988, dvs. et år senere.
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3.4. Rehabiliterings- og genopbygningsplanens finansiel¬
le struktur har vist sig at være ret kompliceret. Det skyldes
udsving i de samlede bevillinger, tilstedeværelsen af en
reserve, de ekstraordinære forvaltningsprocedurer og det
store antal foranstaltninger, der skulle føres tilsyn med (ca.
hundrede foranstaltninger fordelt på 320 forpligtelser). For
så vidt angår landene i franc zonen, forholdt det sig
endvidere således, at Kommissionens centrale tjenestegrene
måtte opføre mange lokale udbetalinger i projektregnska¬
bet med betydelig forsinkelse.

3.5. For så vidt angår de øvrige foranstaltninger under
EUF, blev regnskabet for rehabiliterings- og genopbyg¬
ningsplanen ført af Direktoratet for Finanser under GD
VIII. I 1987 mistede Kommissionen kontrollen med
reservekontoen, hvilket fremgår af, at udgifterne oversteg
de samlede bevillinger med 2 mio. ECU. Dette forhold førte
til en omlægning af regnskabsføringen, og der blev i den
forbindelse oprettet forskellige konti for hvert enkelt land.
Efter denne omlægning viste der sig imidlertid nye mangler
ved organisationen :

a) Det var ikke længere muligt samlet at føre tilsyn med de
forskellige foranstaltninger, der blev gennemført i et og
samme land.

b) Forpligtelserne blev ikke regnskabsført under de
enkelte projekter, men derimod i kronologisk orden,
hvilket medførte, at der ikke kunne føres tilsyn med
enkeltforanstaltninger.

c) Nogle foranstaltninger blev fordelt på forskellige
konti.

d) Forpligtelserne vedrørende nogle kontrakter var
fordelt på flere konti.

e) Nogle forpligtelser vedrørte flere foranstaltninger.

afslutning for disse beløb blev først foretaget i det
første halvår af 1989.

b) Der blev konstateret bogføringsfejl i forbindelse med
både forpligtelser og betalinger, og disse fejl medførte
overskridelser af de samlede bevillinger, som ikke var
blevet berigtiget omgående.

c) Forsinkelser i forbindelse med den regnskabsmæssige
afslutning af lokale udbetalinger gav længe anledning
til fejlskøn over bevillingernes udnyttelse. Udnyttelses¬
graden blev ansat for lavt, og derfor blev bevillinger i en
række tilfælde overført til andre foranstaltninger, selv
om disse bevillinger ikke længere var disponible.

d) Mange dossierer omfattede ikke dokumentation for
foranstaltningernes gennemførelse (kontrakter, over¬
slag, regnskabsoversigter, bilag for udbetalinger,
kvitteringer).

Det fremgår ikke af Kommissionens akter, om finansin¬
spektøren tog stilling til disse regelstridige forhold og
uoverensstemmelser.

3.8. Det har ikke på grundlag af Kommissionens centrale
regnskabsføring for EUF været muligt at få kendskab til og
vurdere den faktiske stilling for de enkelte foranstaltninger
under rehabiliterings- og genopretningsplanen. Hverken
den øverste anvisningsberettigede, den pågældende Task
Force eller delegationerne kunne derfor anvende regnska¬
bet som et forvaltningsredskab. For så ' vidt angår
Mauretanien og Niger, måtte personale fra Bruxelles rejse
ud til delegationerne i november 1988 og juni 1989 for at
rekonstruere regnskaberne for disse to lande. .

4. KONKLUSION

f) I ét tilfælde blev en foranstaltning under rehabilite¬
rings- og genopretningsplanen delvis opført under et
standardprojekt under EUF.

3.6. Selv om der blev foretaget en omorganisering inden
for GD VIU's Direktorat for Finanser, bevirkede uhensigts¬
mæssige procedurer for besættelse af stillinger, at trans¬
aktioner vedrørende fire fransktalende lande i otte måneder
ikke blev regnskabsført.

3.7. Manglerne ved regnskabsføringen i forbindelse med
rehabiliterings- og genopretningsplanen har haft alvorlige
følger, for så vidt angår den formelle rigtighed af
posteringerne:

a) Mange beløb blev udbetalt, selv om der ikke forud var
indgået forpligtelser herfor. Den regnskabsmæssige

4.1. Med få undtagelser (8,9 mio. ECU) opfyldte de
foranstaltninger, Retten udvalgte inden for rammerne af
rehabiliterings- og genopretningsplanen, de krav, der blev
stillet i programmet. Men i nogle lande, f.eks. Etiopien, var
det vanskeligt at føre tilsyn med foranstaltningerne som
følge af det store antal og deres geografiske spredning (pkt.
1.5).

4.2. Rehabiliterings- og genopbygningsplanen havde
oprindelig til formål at yde støtte til forberedelsen af
produktionsåret 1986-1987, men som følge af forsinkelser i
det første år under planens gennemførelse blev dette mål
ikke nået. Dette mål var i øvrigt urealistisk. Trods
forsinkelserne i den indledende fase var de fleste fotanstalt-
ninger dog gennemført pr. udgangen af 1988 (pkt. 1.12). I
forhold til den tid, det tager at gennemføre den mere
traditionelle form for bistandsaktioner, må disse foran¬
staltninger derfor siges at være blevet gennemført hurtigt.
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4.3. Kun i ganske få tilfælde blev EUF-projekterne
samordnet med medlemsstaternes bistandsaktioner. På
dette område formåede Fællesskabet og medlemsstaterne
ikke at forene deres indsats (pkt. 1.3).

under kontrol (Mauretanien og Niger), og at der blev
begået uregelmæssigheder, som ikke blev påvist af
finansinspektøren (pkt. 3.7 og 3.8).

4.4. Da rehabiliterings- og genopretningsplanen blev
iværksat, forelå der ikke tilstrækkelige oplysninger om den
struktur, der skulle lægges til grund for, og de procedurer,
der skulle anvendes i forbindelse med gennemførelsen af

. planen. Som følge heraf opstod der en række forsinkelser i
beslutningsprocessen (manglende samordning på regionalt
plan), og fremfor alt blev Kommissionens Task Force, med
ansvar for samordning af foranstaltningerne under planen,
ikke i fuldt omfang informeret om gennemførelsen af
projekterne (pkt. 1.10, 1.11 og 3.2).

4.5. Kommissionen havde ikke et klart standpunkt
vedrørende de counterpart-midler, der blev tilvejebragt ved
hjælp af forskellige foranstaltninger, og kun i Sudan har
man på grund af en effektiv faglig bistand kendskab til den
faktiske stilling for counterpart-midlerne og deres anven¬
delse (pkt. 2.4, 2.5 og 2.6).

4.6. Regnskabsføringen i forbindelse med planen var
mangelfuld, og det har derfor ikke været muligt at anvende
regnskabet som et forvaltningsredskab. Uoverensstemmel¬
ser har tværtimod bevirket, at situationen ikke længere var

4.7. Den Task Force, der blev oprettet i Kommissionen,
koncentrerede sig hovedsagelig om at fastlægge foranstalt¬
ningerne og indgå forpligtelser for de givne midler. Den
førte kun et meget begrænset tilsyn med udbetalingerne og
den egentlige gennemførelse af foranstaltningerne (pkt.
3.2). Den foretog ikke systematisk en vurdering af
virkningen af foranstaltningerne i de enkelte lande eller i
forhold til den samlede plan. Midt i 1989 var det ikke
muligt at udtale sig om virkningen af rehabiliterings- og
genopretningsplanen i de berørte lande. Det skyldes dels, at
der forelå meget få gennemførelsesrapporter, dels at
foranstaltningerne var spredt over et stort område.

4.8. Kommissionens Task Force blev opløst for tidligt til,
at der kunne drages en egentlig lære af dette pilotprojekt,
både med hensyn til en forenkling af procedurerne og med
hensyn til målingen af virkningen af de gennemførte
foranstaltninger. I forbindelse med et sådant pilotprojekt
ville det have været hensigtsmæssigt, at der var blevet
foretaget en uafhængig vurdering af programmet. Kommis¬
sionen har ved ikke at sørge for, at der blev foretaget en
sådan vurdering, således forsømt en sjælden lejlighed til at
evaluere en hasteaktion (pkt. 3.3).

<

Vedtaget af Revisionsretten på mødet i Luxembourg den 7. februar 1991.

På Revisionsrettens vegne

Aldo ANGIOI
Præsident

i
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KOMMISSIONENS SVAR

1. INDLEDNING

1.3. De fire møder i Bruxelles med medlemsstaterne
suppleredes med rutinemæssige kontakter med andre
bilaterale og multilaterale bistandsorganisationer.

anfører i pkt. 1.7 var det også muligt i flere tilfælde at
supplere forvaltningen af bistanden ved anvendelse af
faglig bistand.

Hvad angår stedlig koordinering gav Kommissionen i
februar 1986 sine delegationer instrukser om fastlæggelse
og gennemførelse af programmet, og disse instrukser
indbefattede koordinering med de nationale anvisnings¬
berettigede, de pågældende lokale myndigheder, medlems¬
staternes repræsentanter på stedet og eventuelle andre
større bistandsydere.

De tre sager, Revisionsretten omtaler, vedrører projekter,
hvor EUF-aktioner integreredes med bilateral bistand,
hvilket er et langt mere omfattende begreb end koordine¬
ring; det var kun muligt at sikre en sådan integration for et
begrænset antal projekter i betragtning af programmets
hastende karakter og den tid, der var til rådighed.

FORANSTALTNINGERNES GENNEMFØRELSE

1.10. Som nævnt i pkt. 1.3 gav Kommissionen i februar
1986 sine delegationer nøjagtige instrukser vedrørende
fastlæggelse, beslutningstagning og gennemførelse af
programmer under planen. Delegationernes undladelse af
at rapportere til de centrale instanser skyldes det store
arbejdspres, som personalet var udsat for; i betragtning af
det ekstra arbejde med rehabiliterings- og genopretnings¬
planen, som skulle gøres ud over det normale arbejde med
gennemførelsen af Lomé-konventionen, var det ikke altid
muligt at udfærdige skriftlige rapporter, men de centrale
tjenestegrene fik regelmæssigt direkte underretning om
situationen.

OVERENSSTEMMELSE MELLEM
FORANSTALTNINGER OG MÅL

1.4. Kommissionen bemærker, at »de fleste af de udvalgte
foranstaltninger«, ifølge Revisionsrettens opfattelse »var i
overensstemmelse med planens mål«, men finder, at de fire
foranstaltninger, der af Revisionsretten anføres som
undtagelser, også var i overensstemmelse med de i pkt. 1.2
anførte mål, nemlig styrkelse af de strukturer, der allerede
findes i modtagerlandene, og støtte til tørkeramte land¬
distrikter gennem genoprettelse af landbruget.

1.11. Som det fremgår af svaret på det i pkt. 1.6- 1.7
anførte fandtes der allerede en koordineringsstruktur i
hvert af modtagerlandene centreret omkring den nationale
anvisningsberettigede, hvis beføjelser er defineret i arti¬
kel 30 i Lomé-konventionens protokol 2 og artikel 122 i
Lomé-konvention II.

Selv om der således indtrådte forsinkelser i gennemførelsen
af rehabiliterings- og genopretningsplanen, skyldtes dette
ikke de nationale koordinatorers manglende beføjelser,
men snarere at disse koordinatorer var overbebyrdede i en
nødsituation.

1.5. Det var hele tanken med aktionen at fordele
bistanden mellem så mange modtagere som muligt og ikke
at koncentrere den om færre programmer.

1.6 1.7. I hvert af de udvalgte lande fandtes der allerede
et forvaltningssystem, som var etableret til forvaltning af
normale EUF-projekter. Dette system, som er baseret på, at
der udpeges en national anvisningsberettiget og en
repræsentant for Kommissionen i modtagerlandet, er i
overensstemmelse med bestemmelserne i de forskellige
Lomé-konventioner og fungerer udmærket under normale
omstændigheder.

Det var derfor besluttet, at den nationale anvisnings¬
berettigede skulle varetage den administrative koordine¬
ring af programmet på nationalt plan. Som Revisionsretten

Den 17. april 1986 underrettede Kommissionen Udvik¬
lingsrådet om i alt 60 planer, der var godkendt for 78 mio.
ECU ; i begyndelsen af juli 1986 var der godkendt 79 planer
for et beløb på 90,7 mio. ECU.

Udsættelsen af fristen for indgåelse af forpligtelser med et
år indtil den 30. juni 1987 viste sig nødvendig på grund af
annulleringen af en række planer, som viste sig uigennem¬
førlige i praksis og derfor måtte erstattes af nye projekter.
Den reserve på 15 mio. ECU, der stadig henstod den
30. juni 1987, var hensat som en sikkerhedsforanstaltning
mod projektoverskridelser, som der altid er risiko for i
forbindelse med sådanne aktioner. Denne reserve udnytte¬
des til finansiering af supplerende afgørelser inden
udgangen af 1987.
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1.3. De fire møder i Bruxelles med medlemsstaterne
suppleredes med rutinemæssige kontakter med andre
bilaterale og multilaterale bistandsorganisationer.

anfører i pkt. 1.7 var det også muligt i flere tilfælde at
supplere forvaltningen af bistanden ved anvendelse af
faglig bistand.

Hvad angår stedlig koordinering gav Kommissionen i
februar 1986 sine delegationer instrukser om fastlæggelse
og gennemførelse af programmet, og disse instrukser
indbefattede koordinering med de nationale anvisnings¬
berettigede, de pågældende lokale myndigheder, medlems¬
staternes repræsentanter på stedet og eventuelle andre
større bistandsydere.

De tre sager, Revisionsretten omtaler, vedrører projekter,
hvor EUF-aktioner integreredes med bilateral bistand,
hvilket er et langt mere omfattende begreb end koordine¬
ring; det var kun muligt at sikre en sådan integration for et
begrænset antal projekter i betragtning af programmets
hastende karakter og den tid, der var til rådighed.

FORANSTALTNINGERNES GENNEMFØRELSE

1.10. Som nævnt i pkt. 1.3 gav Kommissionen i februar
1986 sine delegationer nøjagtige instrukser vedrørende
fastlæggelse, beslutningstagning og gennemførelse af
programmer under planen. Delegationernes undladelse af
at rapportere til de centrale instanser skyldes det store
arbejdspres, som personalet var udsat for; i betragtning af
det ekstra arbejde med rehabiliterings- og genopretnings¬
planen, som skulle gøres ud over det normale arbejde med
gennemførelsen af Lomé-konventionen, var det ikke altid
muligt at udfærdige skriftlige rapporter, men de centrale
tjenestegrene fik regelmæssigt direkte underretning om
situationen.

OVERENSSTEMMELSE MELLEM
FORANSTALTNINGER OG MÅL

1.4. Kommissionen bemærker, at »de fleste af de udvalgte
foranstaltninger«, ifølge Revisionsrettens opfattelse »var i
overensstemmelse med planens mål«, men finder, at de fire
foranstaltninger, der af Revisionsretten anføres som
undtagelser, også var i overensstemmelse med de i pkt. 1.2
anførte mål, nemlig styrkelse af de strukturer, der allerede
findes i modtagerlandene, og støtte til tørkeramte land¬
distrikter gennem genoprettelse af landbruget.

1.11. Som det fremgår af svaret på det i pkt. 1.6- 1.7
anførte fandtes der allerede en koordineringsstruktur i
hvert af modtagerlandene centreret omkring den nationale
anvisningsberettigede, hvis beføjelser er defineret i arti¬
kel 30 i Lomé-konventionens protokol 2 og artikel 122 i
Lomé-konvention II.

Selv om der således indtrådte forsinkelser i gennemførelsen
af rehabiliterings- og genopretningsplanen, skyldtes dette
ikke de nationale koordinatorers manglende beføjelser,
men snarere at disse koordinatorer var overbebyrdede i en
nødsituation.

1.5. Det var hele tanken med aktionen at fordele
bistanden mellem så mange modtagere som muligt og ikke
at koncentrere den om færre programmer.

1.6 1.7. I hvert af de udvalgte lande fandtes der allerede
et forvaltningssystem, som var etableret til forvaltning af
normale EUF-projekter. Dette system, som er baseret på, at
der udpeges en national anvisningsberettiget og en
repræsentant for Kommissionen i modtagerlandet, er i
overensstemmelse med bestemmelserne i de forskellige
Lomé-konventioner og fungerer udmærket under normale
omstændigheder.

Det var derfor besluttet, at den nationale anvisnings¬
berettigede skulle varetage den administrative koordine¬
ring af programmet på nationalt plan. Som Revisionsretten

Den 17. april 1986 underrettede Kommissionen Udvik¬
lingsrådet om i alt 60 planer, der var godkendt for 78 mio.
ECU ; i begyndelsen af juli 1986 var der godkendt 79 planer
for et beløb på 90,7 mio. ECU.

Udsættelsen af fristen for indgåelse af forpligtelser med et
år indtil den 30. juni 1987 viste sig nødvendig på grund af
annulleringen af en række planer, som viste sig uigennem¬
førlige i praksis og derfor måtte erstattes af nye projekter.
Den reserve på 15 mio. ECU, der stadig henstod den
30. juni 1987, var hensat som en sikkerhedsforanstaltning
mod projektoverskridelser, som der altid er risiko for i
forbindelse med sådanne aktioner. Denne reserve udnytte¬
des til finansiering af supplerende afgørelser inden
udgangen af 1987.



Nr. C 83/10 De Europæiske Fællesskabers Tidende 27. 3. 91

1.12. Som det fremgår af Revisionsrettens tabel 1 var der
indgået forpligtelser for 99 % af midlerne under rehabilite¬
rings- og genopbygningsplanen og 95 % var betalt ved
udgangen af 1989. Som det påpeges af Revisionsretten, var
hovedparten af foranstaltningerne allerede gennemført ved
udgangen af 1988.

3. OPFØLGNING AF RESULTATERNE

CENTRALT TILSYN MED
FORANSTALTNINGERNE

Med hensyn til de fem projekter, som Revisionsretten
anfører, beløber de endnu ikke betalte forpligtelser sig til i
alt 2,1 mio. ECU (2 % af programmet), og det forventes at
de fleste af kontraktforpligtelserne vil være afviklet i nær
fremtid.

2. COUNTERPART-MIDLER

2.4. Counterpart-midler i lokal valuta tilvejebringes af
modtagerlandet som modydelse for ECU-overførsler fra
Kommissionen, f.eks. ved lokalt salg af fødevarehjælp.
Som anført i stk. 13.45 i Kommissionens svar på Revisions¬
rettens årsberetning for 1989 kan disse counterpart-midler
ikke anses for at tilhøre Kommissionen som normale
bistandskreditter, jf. også punkt 2.5-2.6.

Det er korrekt, at tilvejebringelsen af counterpart-midler i
første omgang blev forbigået i Etiopien, men dette forhold
blev korrigeret senere; hvad angår Mauretanien blev
counterpart-midlerne ikke indsat på særlige konti, fordi de
blev slået sammen med counterpart-midler hidrørende fra
andre bistandsydere.

3.2. Der henvises til svar på pkt. 1.10.

3.3. Kommissionens Task Force blev opløst i december
1987, fordi den havde nået de fastsatte mål, og dens
medlemmer skulle tage sig af andre prioriterede udviklings¬
aktiviteter. Den væsentligste opgave, som denne Task
Force skulle løse, var fastlæggelsen og iværksættelsen af
rehabiliterings- og genopretningsplanen; når først projek¬
terne var iværksat, ville tilsynet med gennemførelsen heraf
ligge hos delegationerne og de centrale geografiske
enheder, og direktoratet for finanser var ansvarligt for
regnskabet. Ved udgangen af 1987 var alle projekter på vej
til at blive gennemført, så der var ikke længere behov for, at
denne Task Force skulle bestå.

I den rapport, der blev udarbejdet i december 1987, blev der
faktisk draget en række konklusioner vedrørende frem¬
tiden, især vedrørende ændringerne i de interne finansielle
procedurer i Den Europæiske Udviklingsfond og behovet
for fleksibilitet i forbindelse med denne type aktioner.

Konklusionerne i denne rapport vil være særdeles nyttige
som vejledning, såfremt tilsvarende aktioner skulle vise sig
nødvendige i fremtiden.

(a) Med hensyn til spørgsmålet om oplagring af landbrugs¬
input (kunstgødning) i Mauretanien, kunne de vanske¬
lige forhold fortrinsvis tilskrives den kendsgerning, at
de ansvarlige myndigheder på det pågældende tids¬
punkt modtog betydelig gavebistand fra andre bi¬
standsydere, såsom Canada, hvilket nødvendiggjorde,
at varerne blev oplagret i flere år. Disse gamle
lagerbeholdninger var opbrugt i begyndelsen af 1990.

REGNSKABET SOM ET KONTROLREDSKAB

3.5. Det var fra begyndelsen opfattelsen, at det regn¬
skabssystem, der normalt anvendes i forbindelse med EUF-
aktioner, og som er baseret på primære forpligtelser på
projektplan og sekundære forpligtelser på kontraktplan,
ville være et for tungt system i den nødsituation, der omgav
rehabiliterings- og genopretningsplanen.

(b) Når rissåsæd blev solgt til priser, der var lavere end
markedsprisen, var det fordi det var nødvendigt for
overhovedet at kunne sælge denne såsæd. Selv under
normale omstændigheder erkendte de små risdyrkere i
Mauretanien ikke værdien af den forbedrede såsæd, og
de nægtede at betale højere priser for den end for
normal ris.

2.5 2.6. Det komplicerede spørgsmål om counterpart-
midler har været genstand for mange overvejelser og
drøftelser i Kommissionen og i forbindelse med andre
bistandsydere (navnlig IMF og Verdensbanken) og modta¬
gerlande. I oktober blev der forelagt et politisk dokument
for Rådet, og der vil i nær fremtid blive givet instrukser til
Kommissionens delegationer. Et eksemplar af nævnte
dokument vil tilgå Retten.

For at imødegå dette blev de primære forpligtelser indgået
på samme niveau som selve planen frem for de enkelte
projekter med henblik på at fremskynde gennemførelsen.
Dette var ensbetydende med, at de sekundære forpligtelser,
som var kontraktbaserede, ofte omfattede mere end ét
projekt, hvilket gav anledning til vanskeligheder med at
følge gennemførelsen af specifikke projekter. Det sikredes
dog, at der var kontrol med den samlede finansielle
situation.

3.6. Vanskelighederne med at holde regnskabet ajour
skyldtes snarere personalemangel end uhensigtsmæssige
procedurer for besættelse af stillinger.

3.7. (a) Der henvises til pkt. 13.20 i Kommissionens svar
på Revisionsrettens årsberetning for 1989.
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(b) - (c) Både bogføringsfejl og forsinkelser i den
regnskabsmæssige afslutning af lokale udbetalinger kan
tilskrives kombinationen af ekstra arbejde i forbindelse
med rehabiliterings- og genopretningsplanen og personale¬
mangel i anvisnings- og regnskabsenheden snarere end de
særlige regnskabsprocedurer, der var vedtaget for rehabili¬
terings- og genopretningsplanen.

(d) De detaljerede bilag opbevaredes hos delegationerne,
og de kunne rekvireres af de centrale tjenestegrene. Hvad
angår finansinspektørens stillingtagen henvises til svar på
pkt. 14.26 - 14.28 i Revisionsrettens årsberetning for 1989.

4. KONKLUSIONER

grene i vid udstrækning blev holdt underrettet om
projekternes gennemførelse.

Kommissionen erkender, at politikken vedrørende coun¬
terpart-midler ikke var udarbejdet i detaljer på tidspunktet
for gennemførelse af rehabiliterings- og genopretnings¬
planen, men denne situation er nu afklaret ved udarbejdelse
af et politisk dokument, som blev forelagt for Rådet i
oktober 1990, og som vil blive fulgt op i form afdetaljerede
instrukser til delegationerne i nær fremtid.

Den erkender endvidere, at det nuværende edb-regnskabs-
system for EUF ikke er tilstrækkelig fleksibelt til, at det kan
tilpasses en usædvanlig situation som den, der nødvendig¬
gjorde rehabiliterings- og genopretningsplanen, men det
bliver afløst af et mere moderne og fleksibelt edb-system i
1991.

>
Generelt set må gennemførelsen af rehabiliterings- og
genopretningsplanen ganske klart betegnes som en succes
med positive virkninger for de pågældende modtagerlande.
Kommissionen ser med glæde, at Retten i sine konklusioner
(pkt. 4.1 og 4.2) bemærker, at de udvalgte foranstaltninger
opfyldte de krav, der blev stillet i programmet, og at de i
forhold til den tid, det tager at gennemføre den mere
traditionelle form for bistandsaktioner, må siges at være
blevet gennemført hurtigt.

Som anført i svaret på pkt. 1.3 er Kommissionen af den
opfattelse, at der sikredes en effektiv koordinering med
andre bistandsydere, og (pkt. 1.10) at de centrale tjeneste-

Endelig erkender Kommissionen, at det vigtigste mål for
den Task Force, der blev oprettet inden for de centrale
tjenestegrene.var at fastlægge foranstaltningerne og indgå
forpligtelser; det efterfølgende tilsyn med projekternes
gennemførelse lå i hænderne på delegationerne og de
centrale enheder, der normalt er ansvarlige for projekter i
de pågældende modtagerlande. Den afsluttende rapport,
der udarbejdedes af nævnte Task Force i december 1987,
indeholder en værdifuld oversigt over de gunstige resultater
og vanskelighederne i forbindelse med gennemførelsen af
rehabiliterings- og genopretningsplanen. En supplerende
evaluering af programmet ville formentlig ikke i væsentlig
grad have ændret konklusionerne vedrørende gennemførel¬
sen heraf.
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med positive virkninger for de pågældende modtagerlande.
Kommissionen ser med glæde, at Retten i sine konklusioner
(pkt. 4.1 og 4.2) bemærker, at de udvalgte foranstaltninger
opfyldte de krav, der blev stillet i programmet, og at de i
forhold til den tid, det tager at gennemføre den mere
traditionelle form for bistandsaktioner, må siges at være
blevet gennemført hurtigt.

Som anført i svaret på pkt. 1.3 er Kommissionen af den
opfattelse, at der sikredes en effektiv koordinering med
andre bistandsydere, og (pkt. 1.10) at de centrale tjeneste-

Endelig erkender Kommissionen, at det vigtigste mål for
den Task Force, der blev oprettet inden for de centrale
tjenestegrene.var at fastlægge foranstaltningerne og indgå
forpligtelser; det efterfølgende tilsyn med projekternes
gennemførelse lå i hænderne på delegationerne og de
centrale enheder, der normalt er ansvarlige for projekter i
de pågældende modtagerlande. Den afsluttende rapport,
der udarbejdedes af nævnte Task Force i december 1987,
indeholder en værdifuld oversigt over de gunstige resultater
og vanskelighederne i forbindelse med gennemførelsen af
rehabiliterings- og genopretningsplanen. En supplerende
evaluering af programmet ville formentlig ikke i væsentlig
grad have ændret konklusionerne vedrørende gennemførel¬
sen heraf.
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