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FÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för utveckling att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet är medvetet om att budgetstöd är ett kontroversiellt och omdiskuterat 
instrument för utveckling som innebär både möjligheter och utmaningar. Parlamentet 
erkänner att budgetstöd överensstämmer med utvecklingsprinciperna genom att förstärka 
egenansvaret och förbättra dialogen mellan partnerländer och givare och har fördelen av 
låga transaktionskostnader, samtidig som det innebär risk för förskingring och oönskad 
användning av medel när förvaltningen av offentliga medel i mottagarländerna inte i 
tillräcklig grad uppfyller kraven på transparens, redovisningsskyldighet och effektivitet. 
Det måste betonas att budgetstöd inte är den rätta lösningen i varje situation och aldrig bör 
ses som det enda alternativet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att innan budgetstöd beviljas förvissa sig om
att syftet med interventionen ingår i mottagarlandets nationella program och att 
principerna om samordning, komplettering och sammanhållning i relation till andra givare 
respekteras, liksom additionaliteten i förhållande till de resurser som anslagits av 
mottagarlandet.

3. För att budgetstödet från EU ska bli relevant uppmanar Europaparlamentet kommissionen 
att harmonisera sin programutformningsprocess genom att förbättra förberedelserna för 
och dokumentationen av besluten att inleda budgetstödsinsatser och att med hänsyn till 
knappa resurser i delegationerna, vilket ofta begränsar deras möjligheter till viss 
verksamhet, tillhandahålla tillräckligt kvalificerad personal för genomförandeprocessen, 
eftersom budgetstöd kräver annan analytisk kunskap än projekt- och programfinansiering.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att formulera målen på ett sätt som gör det 
möjligt att mäta programmens effektivitet och hålla kommissionen ansvarig. Parlamentet 
uppmanar även kommissionen att ta hänsyn till det berörda mottagarlandets prioriterade 
behov vad avser kapacitetsuppbyggnad.

5. Europaparlamentet upprepar sina tidigare uppmaningar till kommissionen att övergå från 
kontroll av satsade resurser till kontroll av resultat i förhållande till indikatorer, genom att 
förbättra sitt rapporteringssystem så att det inriktas på programmens effektivitet.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa ett effektivt riskhanteringssystem i 
syfte att minska riskerna inom förvaltningen av de offentliga finanserna i samband med 
budgetstödsprogram.

7. Europaparlamentet anser det betänkligt att revisionsrätten i sin årsrapport om den 
verksamhet som finansieras genom åttonde, nionde och tionde Europeiska 
utvecklingsfonden (EUF) för budgetåret 2009 konstaterade att det förekom ett stort antal 
icke kvantifierbara fel i samband med budgetstödsutbetalningarna på grund av att det inte 
på ett strukturerat och formaliserat sätt kunde visas att betalningsvillkoren hade uppfyllts. 
Samtidigt noterar och välkomnar parlamentet att revisionsrätten konstaterar en avsevärd 



PE458.662v02-00 4/5 AD\862554SV.doc

SV

förbättring av redovisningen av berättigandet till budgetstöd i den tionde EUF, på grund 
av en tydligare resultatbedömningsmodell som numera används rutinmässigt.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att i de särskilda villkoren för 
resultatbaserade varierande delbelopp tydligt ange indikatorer, mål, beräkningsmetoder 
och kontrollkällor, och att delegationernas rapporter på ett strukturerat och formaliserat 
sätt visar vilka framsteg som gjorts när det gäller förvaltningen av de offentliga finanserna 
genom att tydligt fastställa mot vilka kriterier som framstegen ska bedömas, redogör för 
vilka framsteg som gjorts och anger skälen till att reformprogrammet eventuellt inte har 
genomförts planenligt.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
bekämpa korruption i mottagarländerna, inklusive inställda utbetalningar om så krävs. I 
detta sammanhang uppmanas kommissionen att upprätthålla en nära och regelbunden 
dialog med partnerländernas regeringar om korruptionsfrågor och ägna tillräcklig 
uppmärksamhet åt särskilda mottagarländers behov av kapacitetsuppbyggnad när det 
gäller mekanismer för ansvarighet och korruptionsbekämpning. Bland de 27 AVS-länder 
som inte befinner sig i en utsatt situation och för vilka allmänt budgetstöd ingår i 
planeringen i ländernas strategidokument för den tionde EUF, är 12 klassificerade som 
länder med omfattande korruption enligt det internationella korruptionsindexet för 2009, 
och av de sex latinamerikanska och asiatiska länder med program där budgetstöd ingår har 
fem fått samma klassificering.

10. Europaparlamentet bekräftar på nytt sin uppfattning att delaktighet från nationella 
parlament, det civila samhället och lokala myndigheter i partnerländerna är absolut 
nödvändigt för att ett verkligt egenansvar för processen ska kunna uppnås. Parlamentet 
upprepar därför sin uppmaning till kommissionen att göra allt man kan för att förbättra 
dialogen med dessa organ under alla stadier i programplaneringen.

11. I detta sammanhang insisterar Europaparlamentet på en effektiv tillämpning av kraven i 
artikel 25 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 
18 december 2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för 
utvecklingssamarbete (DCI-förordningen)1, där det föreskrivs att ”kommissionen [...] 
konsekvent [skall] använda en metod som grundar sig på resultat och resultatindikatorer 
och skall tydligt ange och övervaka dess villkorskrav samt stödja partnerländernas 
ansträngningar att utveckla den parlamentariska kontrollen och revisionskapaciteten och 
öka insynen och allmänhetens tillgång till information”, och uppmanar enträget 
kommissionen att låta dessa bestämmelser även gälla budgetstöd till Europeiska 
utvecklingsfondens mottagarländer (AVS-länderna), vilket – än så länge – endast är 
underkastat de mer tekniska kriterierna i artikel 61.2 i Cotonouavtalet.

                                               
1 EUT L 37, 27.12.2006, s. 41.
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