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FORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Udviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. er klar over, at budgetstøtte er et kontroversielt debatteret udviklingsinstrument, der 
indebærer muligheder og udfordringer; anerkender, at den respekterer principperne for 
udvikling ved at øge ejerskabet og ved at skabe en bedre dialog mellem partnere og 
donorer og har den fordel at være forbundet med lave transaktionsomkostninger, 
samtidig med at den indebærer en risiko for misbrug og uønsket anvendelse af midler, 
når modtagerlandenes forvaltning af offentlige finanser ikke er tilstrækkelig 
gennemsigtig, ansvarlig og effektiv; understreger, at budgetstøtte ikke er det rigtige 
svar på enhver situation og aldrig bør opfattes som den eneste mulighed;

2. opfordrer Kommissionen til, inden budgetstøtten ydes, at sikre, at formålet med 
interventionen er en del af modtagerlandets nationale programmer, og at principperne 
for koordinering, komplementaritet og sammenhæng i forhold til de andre donorer 
respekteres ligesom additionaliteten i forhold til de ressourcer, som tildeles af 
modtagerlandet;

3. opfordrer Kommissionen til med henblik på at sikre relevansen af EU's budgetstøtte at 
strømline sit programmerings- og udformningsarbejde ved at forbedre forberedelsen 
og dokumentationen af beslutningerne om at iværksætte budgetstøtteaktiviteter og 
opfordrer Kommissionen til, som følge af begrænsede ressourcer i delegationer som 
ofte begrænser deres muligheder for at udføre visse aktiviteter, at stille tilstrækkeligt 
kvalificeret personale til rådighed for gennemførelsesprocessen, idet budgetstøtte 
kræver andre analytiske evner end arbejdet i forbindelse med projekt- og 
programfinansiering;

4. opfordrer Kommissionen til at formulere målene på en måde, som gør det muligt at 
måle programmernes effektivitet og holde Kommissionen ansvarlig; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at tage behørigt hensyn til de enkelte modtagerlandes 
prioriterede behov for kapacitetsopbygning;

5. gentager sine tidligere opfordringer til Kommissionen om at skifte fra kontrol med 
input til kontrol af resultaterne baseret på indikatorer ved at forbedre 
rapporteringssystemet, således at der sættes fokus på programmernes effektivitet;

6. opfordrer Kommissionen til at indføre et effektivt risikostyringssystem for at reducere 
risici, der er forbundet med budgetstøtteprogrammerne, i forvaltningen af de offentlige 
finanser;

7. er bekymret over, at Revisionsretten (Retten) i sin årsberetning for regnskabsåret 2009 
om 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfonds aktiviteter konstaterede, at budgetstøtten 
var behæftet med mange ikke-kvantificerbare fejl, som skyldtes, at det ikke 
formaliseret og velstruktureret var påvist, at betingelserne for betalingen var opfyldt; 
noterer samtidig og glæder sig over, at Revisionsretten inden for rammerne af den 10. 
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EUF bemærkede en væsentlig forbedring, når det drejer sig om at vise, at et projekt er 
støtteberettiget, som følge af de klarere rammer for vurderingen heraf, som nu 
anvendes rutinemæssigt;

8. opfordrer Kommissionen til at sikre, at de specifikke betingelser, der er knyttet til 
resultatbaserede udbetalinger af variable trancher, klart specificerer indikatorerne, 
målene, beregningsmetoderne og verifikationskilderne, og at delegationernes rapporter 
velstruktureret og formaliseret dokumenterer de fremskridt, der er gjort med hensyn til 
forvaltningen af de offentlige finanser, ved at fastsætte klare kriterier, som disse 
fremskridt skal måles i forhold til, og ved at beskrive de fremskridt, der er sket, samt 
årsagerne til, at reformprogrammet eventuelt ikke er blevet gennemført efter planen;

9. opfordrer Kommissionen til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til bekæmpelse 
af korruption i modtagerlandene, herunder om nødvendigt ved suspendering af 
udbetalingerne; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at opretholde en tæt 
og regelmæssig dialog med partnerlandenes regeringer om spørgsmål vedrørende 
korruption og tage behørigt hensyn til kapacitetsopbygningsbehov i de enkelte 
modtagerlande med hensyn til ansvarlighed og anti-korruptions-mekanismer; 
bemærker, at blandt de 27 AVS-lande, der ikke befinder sig i en udsat situation, og for 
hvilke der er planlagt generel budgetstøtte i landestrategipapirerne for den 10. EUF, er 
12 klassificeret i indekset i 2009 for iagttaget korruption af Transparency International 
som havende "omsiggribende korruption", og at ud af de seks latinamerikanske og 
asiatiske lande med programmer for generel budgetstøtte har fem af dem den samme 
klassifikation;

10. fremfører igen, at inddragelse af de nationale parlamenter, civilsamfundet og de lokale 
myndigheder i partnerlandene er en forudsætning for at opnå et reelt ejerskab af 
processen, og gentager sin opfordring til Kommissionen om at gøre sit yderste for at 
forbedre dialogen med disse organer i forbindelse med alle stadier i 
programmeringsprocessen.

11. insisterer i denne forbindelse på en effektiv gennemførelse af kravet i artikel 25, stk. 1, 
litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 af 18. 
december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde 
(DCI forordningen)1, hvori det hedder, at "Kommissionen vil konsekvent anvende en 
resultatbaseret tilgang, der tager udgangspunkt i en række resultatindikatorer, og den 
vil klart definere og overvåge støttebetingelserne og støtte partnerlandenes 
bestræbelser på at indføre parlamentarisk kontrol og tilsynskapaciteter og forbedre 
gennemsigtigheden og offentlighedens adgang til informationer", og opfordrer 
Kommissionen til at udvide disse bestemmelser til at omfatte budgetstøtte til 
modtagerlandene fra den Europæiske Udviklingsfond (AVS-landene), for hvilke -
indtil videre - kun de mere tekniske kriterier i artikel 61, stk. 2, i Cotonou-aftalen 
finder anvendelse;

                                               
1 EUT L 37 af 27.12.2006, s. 41.
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