
PR\874732DA.doc PE469.994v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Budgetkontroludvalget

2011/2073(INI)

11.10.2011

UDKAST TIL BETÆNKNING
om budgetkontrol af EU’s humanitære bistand forvaltet af ECHO
(2011/2073(INI))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Martin Ehrenhauser



PE469.994v01-00 2/16 PR\874732DA.doc

DA

PR_INI

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING .............................................3

BEGRUNDELSE .................................................................................................................12



PR\874732DA.doc 3/16 PE469.994v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om budgetkontrol af EU’s humanitære bistand forvaltet af ECHO
(2011/2073(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 214 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), 
som vedrører humanitær bistand,

– der henviser til Finansforordningen1 og gennemførelsesbestemmelserne hertil2,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær 
bistand3,

– der henviser til sine tidligere beslutninger af 26. september 2011 med titlen "Hen imod et 
styrket EU-katastrofeberedskab: civilbeskyttelsens og den humanitære bistands rolle"4, af 
19. januar 2011 om "situationen i Haiti et år efter jordskælvet: humanitær bistand og 
genopbygning i Haiti"5, af 10. februar 2010 om "jordskælvet for nylig i Haiti"6, og af 18. 
januar 2011 om "gennemførelse af den europæiske konsensus om humanitær bistand: 
midtvejsrevision af handlingsplanen og vejen frem"7,

– der henviser til sin beslutning af 5. maj 2010 om decharge for gennemførelsen af den 
Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 20088 og af 10. maj 2010 for 
regnskabsåret 20099,

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for 
regnskabsåret 200810 og regnskabsåret 200911 sammen med institutionernes svar,

– der henviser til Revisionsrettens særberetninger nr. 3/2006 om "Europa-Kommissionens 
humanitære bistand efter tsunamien", nr. 6/2008 om "Kommissionens 
rehabiliteringsbistand efter tsunamien og orkanen Mitch", nr. 15/2009 om "EU-bistand, 
der ydes gennem FN-organisationer: beslutningstagning og overvågning", og nr. 3/2011 
om "Produktiviteten og effektiviteten af EU-bidrag, der kanaliseres gennem De Forenede 
Nationers organisationer i konfliktramte lande", 

– der henviser til de årlige rapporter og årlige aktivitetsrapporter for regnskabsårene 2009 
og 2010 fra Generaldirektoratet for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse (ECHO) og 
bilagene hertil,

                                               
1 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
2 EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.
3 EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1.
4 Vedtagne tekster P7_TA-PROV(2011)0404.
5 Vedtagne tekster P7_TA-PROV(2011)0018.
6 Vedtagne tekster P7_TA(2010)0015.
7 Vedtagne tekster P7_TA(2011)0005.
8 EUT L 252 af 25.9.2010, s. 1.
9 Vedtagne tekster P7_TA-PROV(2011)0194.
10 EUT C 269 af 10.11.2009, s. 1.
11 EUT C 303 af 9.11.2010, s. 1.
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– der henviser til Årsberetning om den humanitære bistandspolitik og dens gennemførelse i 
2009 (KOM (2011)0138) og Kommissionens ledsagedokument (SEK(2011)398), 

– der henviser til Årlig rapport om Den Europæiske Unions politikker for humanitær bistand 
og civilbeskyttelse og deres gennemførelse i 2010 (KOM (2010)0343) og Kommissionens 
ledsagedokument (SEK(2011)0709),

– der henviser til den finansielle og administrative rammeaftale (FAFA) mellem 
Kommissionen og De Forenede Nationer,

– der henviser til partnerskabsrammekontrakten mellem Kommissionen og de humanitære 
organisationer (FPA);

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udviklingsudvalget 
(A7-0000/2011),

A. der henviser til, at antallet, hyppigheden, omfanget og den alvorlige karakter af 
humanitære katastrofer er steget dramatisk og påvirker flere dele af verden;

B. der henviser til, at den ledende rolle, som EU indtager som en humanitær aktør, og 
stigningen i antallet og hyppigheden af interventioner inden og uden for EU, der er 
forværret som følge af de nuværende budgetmæssige begrænsninger, understreger 
betydningen af forsvarlig økonomisk forvaltning i overensstemmelse med principperne 
om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet;

C. der henviser til, at megakatastroferne i Haiti og Pakistan endnu en gang har vist, at det er 
nødvendigt at forbedre EU's katastrofeinstrumenter med hensyn til effektivitet, mulighed 
for hurtig indsats samt koordination;

Produktiviteten og effektiviteten af ECHO's kontrol-, overvågnings- og tilsynssystem

1. noterer sig ECHO's beslutsomhed og dets iværksættelse af foranstaltninger til at forbedre 
effektiviteten af EU's humanitære bistand;

2. minder om de årlige rapporter fra Den Europæiske Revisionsret, hvori Revisionsretten 
udtaler, at ECHO's samlede forudgående kontrol-, overvågnings- og tilsynssystemer, de 
efterfølgende revisionsaktiviteter og de interne revisionsfunktioner generelt vurderes som 
effektive; understreger imidlertid, at der er plads til forbedringer inden for alle disse 
aspekter;

FPA-partnere: Ngo'er

3. noterer, at forbindelserne mellem ECHO og dets ngo-partnere er underlagt FPA'en, mens 
metoden til gennemførelse af budgettet er direkte central forvaltning;

4. glæder sig over den øgede fleksibilitet og effektivitet, som FPA'en fra 2008 har medført i 
forhold til FPA'en fra 2005, såsom en mere resultatorienteret tilgang, indførelsen af A- og 
P-kontrolmekanismerne samt forenkling og mindre tvetydighed gennem retningslinjer for 
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udvikling; opfordrer Kommissionen til via den kommende FPA i 2012 at fortsætte med at 
fremme de foranstaltninger, som forbedrer effektiviteten af samarbejdet med FPA-
partnerne; understreger, at forbedring af effektiviteten af samarbejdet og reducering af de 
uforholdsmæssigt store administrative byrder i mellemtiden skal sikre en høj grad af 
ansvarlighed og gennemsigtighed;

5. opfordrer Kommissionen til at forbedre de forskellige vurderingsmetoder og -praksisser til 
at fastslå, hvorvidt en potentiel partner er kvalificeret til at deltage i FPA'en eller ej; 
minder om, at erfaringerne forud for undertegnelsen af FPA'en i 2008 viser, at den 
indledende vurdering til fordel for partnere underlagt P-kontrolmekanismen, som baserer 
på pålideligheden af disse partneres interne kontrolsystemer og finansielle soliditet, var alt 
for optimistisk; minder om, at mange af disse som følge af vurderingen i forbindelse med 
FPA'en for 2008 måtte nedgraderes til A-partnere, dvs. underlægges A-
kontrolmekanismen; 

6. opfordrer Kommissionen til at sikre, at de svagheder, som er blevet identificeret i 
forbindelse med de regelmæssige kontroller af partnernes systemer, behandles rettidigt af 
partnerne, og at der iværksættes nødvendige foranstaltninger, såfremt dette ikke sker; 
minder om, at de eksterne revisorer under hensyntagen til partnernes særlige strukturer 
fortsat skal arbejde på at forbedre kvaliteten af deres henstillinger til partnerne med 
henblik på at sikre, at deres henstillinger accepteres og er gennemførlige;

7. mener, at der takket være de eksisterende revisions- og overvågningsmekanismer er større 
ansvarlighed med hensyn til vurderingen af FPA-partnernes effektivitet end det er 
tilfældet med FN-partnerne;

Internationale organisationer: FN

8. bemærker, at forbindelserne mellem ECHO og dets FN-partnere henhører under den 
finansielle og administrative rammeaftale (FAFA), mens forbindelserne med Røde Kors-
bevægelsen og Den Internationale Organisation for Migration (IOM) er omfattet af 
FPA'en for internationale organisationer; erindrer, at den anvendte metode til 
gennemførelse af budgettet i begge tilfælde har været fælles forvaltning;

9. påpeger, at kontrol- og gennemførelsesbestemmelserne vedrørende opfølgningen på 
anvendelsen af EU's midler under den fælles forvaltning har udvist alvorlige svagheder; 
opfordrer Kommissionen til at indgå aftale med især FN-agenturerne om foranstaltninger 
til sikring af tilliden til det revisionsarbejde, som FN-organerne udfører, og til at styrke og 
fremme pålideligheden af de eksisterende kontroller, herunder efterprøvninger;

10. minder om, at de EU-midler, som kanaliseres gennem FN og internationale 
organisationer, skal forvaltes i overensstemmelse med bestemmelserne om indirekte 
forvaltning som følge af den igangværende revision af finansforordningen;

11. understreger, at kontrolkravene for indirekte forvaltning af EU-midlerne skal strømlines 
med kontrolkravene for fælles forvaltning; insisterer på, at der fastlægges samme niveau 
af ansvarlighed for ECHO-partnernes indirekte forvaltning af EU-midler, navnlig med 
hensyn til at forlægge Kommissionen de dokumenter, der er nævnt i artikel 57, stk. 5, i 
Kommissionens forslag til finansforordningen; understreger, at adgang til ECHO-



PE469.994v01-00 6/16 PR\874732DA.doc

DA

partnernes revisionsrapporter er af afgørende betydning for at kunne kontrollere, at 
aktioner, der finansieres over EU-budgettet, forvaltes på forsvarlig økonomisk vis;

12. insisterer på, at revisionsresultaterne stilles til rådighed rettidigt for 
dechargemyndigheden; påpeger, at dette ikke udgør en hindring for udøvelsen af 
Revisionsrettens eller OLAF's beføjelser og kompetencer;

13. beklager FN-rapporternes alt for generelle karakter med utilstrækkelige oplysninger om 
resultater; påpeger, at FN-rapporterne som følge af FN's princip om én enkelt revision og 
den omstændighed, at omfanget af Kommissionens kontrol er begrænset til efterprøvelse 
og overvågning, imidlertid er en vigtig informationskilde med henblik på at sikre 
ansvarlighed og gennemsigtighed;

14. opfordrer Kommissionen til at sikre, at FN-rapporterne indeholder tilstrækkelig 
information om resultaterne af projekterne, dvs. effekter og udfald, og at dette sker inden 
for rapporteringsperioden; understreger, at målbare effekter og konsekvensindikatorer skal 
være en integreret del af rapporteringskriteriet; beklager, at over 70 % af ECHO's 
besvarelser til Revisionsrettens spørgeskemaer i forbindelse med særberetning nr. 15/2009 
afslører, at FN-rapporterne blev afleveret for sent;

15. påpeger, at Kommissionen og FAFA-underskriverne fortolker FAFA-kontrolklausulen 
forskelligt, navnlig hvad angår gennemførelse af kontroller; bifalder vedtagelsen af 
kommissoriet vedrørende kontrol i juli 2009 som et middel til at sikre yderligere 
vejledning til og præcisering af anvendelsen af kontrolklausulen; minder om, at de seneste 
resultater fra ECHO's eksterne revisionssektor og Revisionsretten inden for rammerne af 
den årlige revisionserklæring viser, at der er grund til at præcisere det aftalte 
kommissorium og kontrolklausulen nærmere;

16. beklager de vanskeligheder, som Revisionsretten er stødt på i forbindelse med at få 
adgang til oplysninger om de aktioner, der gennemføres af FN-partnerne; minder om, at 
EU og derfor Revisionsretten i henhold til FAFA-kontrolklausulen kan foretage finansiel 
kontrol på stedet, og at FN er forpligtet til at udlevere alle relevante finansielle 
oplysninger; understreger, at FN er forpligtet til at give Revisionsretten den nødvendige 
adgang til oplysninger og på denne måde opfylde FAFA-kontrolklausulen;

17. glæder sig over de positive resultater i forbindelse med drøftelserne med 
Verdensfødevareprogrammet (WFP), i henhold til hvilke WFP ændrede sine regler med 
henblik på at gøre sine interne revisionsrapporter tilgængelige for ECHO; opfordrer 
ECHO til hurtigst muligt at gennemføre lignende forhandlinger med de andre FN-
agenturer for at sikre en let og ubureaukratisk adgang til deres interne revisionsrapporter; 
opfordrer Kommissionen til hvert halve år at underrette de kompetente udvalg i Europa-
Parlamentet om udviklingen i forhandlingerne; understreger, at alle de interne 
revisionsrapporter bør stilles til rådighed for Kommissionen elektronisk og ikke kun i de 
pågældende FN-agenturers lokaler;

18. minder om, at der i 2010 blev indledt drøftelser med Verdensfødevareprogrammet med 
det formål at opnå enighed om en fælles metode, som WFP ville skulle anvende i 
forbindelse med revisionen af EU-finansierede projekter; opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre dette forehavende med et vellykket resultat og indlede tilsvarende 
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forhandlinger med de øvrige FN-partnere;

19. glæder sig over den igangværende indsats fra arbejdsgruppen om "revision af 
regnskabspligt og ansvarlighed i forbindelse med katastrofehjælp", der blev oprettet inden 
for rammerne af den internationale organisation af øverste revisionsmyndigheder 
(INTOSAI) og ledet af et medlem af Den Europæiske Revisionsret; minder om de to 
hovedformål, som består i at: i) opstille retningslinjer og god praksis med henblik på 
slutteligt at nå frem til en enkelt samlet beretningsmodel og ii), opstille retningslinjer og 
god praksis i forbindelse med revision af katastroferelateret støtte; 

20. er af den opfattelse, at dette er et vigtigt skridt i tacklingen af de udfordringer, som er 
forbundet med gennemsigtigheden og ansvarligheden i samarbejdet med FN og andre 
internationale organisationer; opfordrer arbejdsgruppen til at opfylde sit mandat inden for 
den fastsatte tidsramme;

21. påpeger, at der efter afsløringen af den nordkoreanske regerings misbrug af FN-midler 
beregnet til humanitære aktiviteter og udviklingsaktiviteter i slutningen af 2006 har været 
bred kritik af den manglende gennemsigtighed, ansvarlighed og effektivitet i forbindelse 
med forvaltningen af FN's midler; beklager, at FN-reformen med hensyn til 
gennemsigtighed og ansvarlighed endnu ikke har gjort nogen væsentlige fremskridt; 
understreger, at EU-medlemsstaterne er nødt til at vise større politisk vilje, beslutsomhed 
og sammenhæng for at fremme reformen og sikre større ansvarlighed; opfordrer den 
højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at prioritere 
dette spørgsmål og påtage sig rollen som formidler:

Produktiviteten og effektiviteten af ECHO's gennemførelse af EU's humanitære støtte

22. påpeger, at nøjagtige og sammenhængende behovsvurderinger er en afgørende 
forudsætning for kunne gennemføre den humanitære bistand på en effektiv måde; 
erkender, at den humanitære bistand, der forvaltes af ECHO, takket være den globale 
behovsvurdering og bedømmelsen af glemte kriser opfylder det afgørende kriterium om 
udelukkende at være behovsbaseret; understreger nødvendigheden af, at Kommissionen 
fortsætter sine bestræbelser på at engagere sig i debatten om at skabe en mere koordineret 
og sammenhængende behovsvurdering; hilser i denne sammenhæng dialogen mellem 
Kommissionen og FN velkommen;

FPA-partnere 

23. minder om konklusionerne efter de tre cyklusser af ECHO's eksterne revisionssektors 
revision af partnernes hovedkontorer vedrørende arten og holdbarheden af de økonomiske 
forbindelser mellem ECHO og dets partnere, hvorefter midler, der stilles til rådighed af 
Kommissionen, i det store hele er blevet anvendt med rimelig omhu og i 
overensstemmelse med de gældende regler og bestemmelser;

24. bemærker, at de fleste af henstillingerne fra ECHO's eksterne revisionssektors revision af 
FPA-partnernes hovedkontorer vedrører partnernes udbudsbestemmelser; henleder 
opmærksomheden på, at et af de væsentligste revisionsresultater fra revisionen af 
hovedkontorerne viser, at ikke alle FPA-partnere (hvad enten der er tale om A- eller P-
kontrolmekanismen) har indført procedurer, der er helt og fuldt i overensstemmelse med 
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principperne i bilag IV til FPA'en fra 2008; noterer sig, at der er visse vanskeligheder 
forbundet med at tilvejebringe fuldstændige udbudsdossierer og indføre pålidelige 
udbudsprocedurer, som er bedre dokumenteret;

25. bemærker, at FPA-partnerne er nødt til at tage følgende spørgsmål op: fastsætte passende 
interne kontrolmekanismer, forbedre deres finansielle omkostningsfordelingssystemer og 
gøre dem mere gennemsigtige, råde bod på svagheder i deres regnskabssystemer og 
forbedre ledelsens engagement med hensyn til kvalitetsstandarder, oprette en 
risikostyringsproces for hele organisationen og øge bevidstheden om risikoen for svig og 
korruption;

26. bemærker, at ECHO-partnere kan give aktiviteterne til støtte for humanitære aktioner i 
underleverance til gennemførelsespartnere; beklager manglen på passende procedurer, 
tilsyn og forsvarlig forvaltning for så vidt angår FPA-partnernes kontrol med deres 
gennemførelsespartnere; opfordrer derfor Kommissionen til at tage dette problem op i 
betragtning af den risiko, dette kan indebære i tilfælde af svig, manglende adgang til de 
underliggende dokumenter, og den omstændighed, at ECHO ikke råder over mekanismer 
til at identificere de enkelte gennemførelsespartnere;

27. er af den opfattelse, at modtagernes reelle og vedvarende inddragelse i forvaltningen af 
bistanden er en af de afgørende forudsætninger for at sikre kvaliteten og en hurtig indsats 
af humanitære foranstaltninger, navnlig i tilfælde af langvarige kriser; påpeger, at der i 
mange tilfælde ikke findes nogen formelle mekanismer for klageadgang eller feedback fra 
modtageren til den pågældende partner; understreger, at dette er en vigtig mekanisme for 
at forbedre effektiviteten og forsvarligheden samt muligheden for at undgå potentielt 
misbrug af støttematerialer; opfordrer ECHO til straks at etablere en sådan mekanisme; 

28. minder om den eksterne revisionssektors henstilling, ifølge hvilken det er nødvendigt at 
forbedre overvågningen af såvel selve fordelingen af bistanden som situationen efter 
fordelingen, og at denne opgave skal varetages af personale, som ikke er involveret i selve 
processen, samt behov for at undersøge, om behovsvurderingen har identificeret alle 
eksisterende behov og opfyldt disse; opfordrer Kommissionen til at gennemføre de 
erfaringer, som er indhøstet fra disse overvågningsaktiviteter;

FN-partnere

29. minder om Revisionsrettens udtalelse i sin særberetning 15/2009, hvorefter de strategiske 
og juridiske krav med hensyn til at vælge partner på en objektiv og gennemsigtig måde 
ikke på tilstrækkelig vis er omsat til praktiske kriterier til støtte for beslutningstagningen i 
FN-partnernes tilfælde; insisterer på, at valget af en FN-partner til at gennemføre en 
humanitær aktion skal være begrundet i, at den pågældende fremgangsmåde er mere 
effektiv end andre måder, hvorpå det er muligt at levere bistand; opfordrer Kommissionen 
til systematisk at udføre og dokumentere formelle vurderinger af og sammenligninger med 
alternative mekanismer for levering af bistand;

30. bemærker, at Kommissionen ud over sit bidrag til indirekte omkostninger (op til 7 % af 
budgettet for en aktivitet), dvs. omkostninger, som ikke relaterer direkte til 
gennemførelsen af et specifikt projekt, finansierer en række direkte forbundne 
omkostninger (direkte omkostninger) til projektet, herunder støtteomkostninger til lokale 
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kontorer, personale og transport, som er direkte relateret til aktiviteterne; påpeger, at 
niveauerne for støtteomkostninger, såsom transport, opbevaring og håndtering (af f.eks. 
fødevarebistand) varierer meget; erkender, at årsagen afhængigt af forholdene kan være 
landespecifik, men at den også kan skyldes behovet for at strømline operationerne for at 
gøre dem mere omkostningseffektive; foreslår, at Kommissionen vurderer niveauet for 
støtteomkostninger ved hjælp af et normalområde eller en referenceværdi for den 
pågældende projekttype med henblik på at fastslå, hvorvidt niveauet er rimeligt;

Diverse spørgsmål

31. Understreger, at omkostningseffektivitet skal være et vigtigt kriterium for udvælgelse af 
partnere i tilgift til afgørende kriterier som erfaring og ekspertise, tidligere resultater, 
koordinering, dialog og hastighed; glæder sig over, at ECHO i øjeblikket arbejder på 
udviklingen af et sammenlignende omkostningsinformationssystem ("Cost Observed for 
Results") med sammenlignelige enhedsomkostninger; understreger vigtigheden af at 
anvende de oplysninger, som dette værktøj giver, til analyse af omkostningseffektiviteten 
af projektforslag;

32. mener, at der er tilfredsstillende synlighed omkring de ECHO-finansierede aktioner; 
anerkender vigtigheden af foranstaltninger til at sikre synlighed, når det gælder 
ansvarliggørelse og hjælp til at mindske risikoen for dobbeltfinansiering; understreger, at 
det ikke bør blive et middel til "salgsfremstød" for de humanitære organisationer og blive 
til en konkurrence om, hvem der er mest synlig på bekostning af opfyldelsen af 
støttemodtagernes reelle behov;

33. mener, at den stadig større rolle, der tildeles konsortier, har en potentielt positiv virkning i 
form af en forøgelse af den humanitære indsats og forbedret koordination; opfordrer 
Kommissionen til at udstikke klarere retningslinjer for at sikre gennemsigtighed og sikre, 
at konsortierne ikke får negativ indflydelse på ngo-samfundets mangfoldighed, navnlig 
ikke på de små og mellemstore organisationer;

Behovet for bæredygtighed, sammenhæng og komplementaritet

34. påpeger betydningen af at sammenkoble nødhjælp, rehabilitering og udvikling med 
henblik på at styrke forbindelserne mellem nødhjælp, genopretning og udvikling og for at 
sikre en smidig overgang fra humanitær bistand til udviklingsbistand; understreger, at der 
stadig er meget arbejde, der skal gøres for at forbedre koordinering, produktivitet, 
effektivitet og sammenhæng i sammenkoblingen af nødhjælp, rehabilitering og udvikling;

35. erkender, at ECHO fremmer reduktionen af katastroferisici gennem DIPECHO-
programmet og som en integreret del af de humanitære aktioner;

36. opfordrer ECHO til at fokusere mere på bæredygtigheden af de humanitære aktioner; 
opfordrer indtrængende ECHO til at lægge større vægt på katastrofereduktion og 
katastrofeberedskab, styrke modstandskraften i befolkninger, der er i fare, gennem 
kapacitetsopbygning, uddannelse, bevidstgørelse af offentligheden og oprettelse af 
effektive systemer til tidlig varsling i katastrofetruede og kriseramte lande, for at sætte 
dem i stand til at reagere efter omstændighederne;
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37. mener, at kulturel forståelse og viden er en vigtig del af en effektiv humanitær 
hjælpeindsats; understreger f.eks., at de produkter, der leveres under humanitære aktioner, 
skal være egnede og acceptable for lokalbefolkningen;

38. opfordrer ECHO til nøje at overveje de eventuelle negative konsekvenser af humanitær 
bistand; påpeger f.eks., at et overskud af fødevarehjælp kan hæmme den lokale 
fødevareproduktion og have en negativ effekt på de lokale markeder, og dermed true 
fødevaresikkerheden på lang sigt;

39. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre bedre sammenhæng og 
komplementaritet mellem den humanitære bistand og udviklingsbistanden såvel på 
politisk plan som i praksis;

40. mener, at den nuværende akutte fødevarekrise på Afrikas Horn også er den tragiske 
konsekvens af manglende sammenhæng og komplementaritet i den internationale 
humanitære bistand og udviklingsbistand; påpeger, at denne i modsætning til 
naturkatastrofer har været en krise, der er startet langsomt og gradvist har udviklet sig til 
en humanitær katastrofe; minder om, at tørke og fødevaremangel desværre er et
tilbagevendende fænomen på Afrikas Horn; beklager, at der på trods af denne virkelighed 
og den store mængde udviklingsbistand, der er strømmet ind i regionen i løbet af de 
seneste årtier, ikke ses nogen synlige resultater i styrkelsen af de lokale landmænds evne 
til selvforsyning og dermed sikringen af bæredygtighed;

Haiti og Pakistan

41. beklager, at 2010 vil blive husket som året med de to megakatastrofer: det frygtelige 
jordskælv i Haiti, efterfulgt af en koleraepidemi, og de rekordstore oversvømmelser i 
Pakistan;

42. noterer sig, at ECHO i 2010 afsatte 122 mio. EUR til Haiti og 150 mio. EUR til Pakistan, 
og at finansieringsrammen for den humanitære bistand, som ECHO afsatte til Pakistan, 
var den største nødhjælpsforanstaltning, der er blevet foretaget på et år;

43. erkender, at katastrofernes omfang og de medfølgende vanskeligheder, herunder den 
fysiske adgang og de sikkerhedsmæssige bekymringer, gjorde forholdene yderst 
komplekse; påpeger, at begge katastrofer afslørede problemer af denne type;

44. påpeger, at en effektiv international koordinering er en væsentlig forudsætning for 
effektiviteten af den humanitær bistand, og anerkender merværdien af og nødvendigheden 
af at operere inden for rammerne af FN's Kontor for Koordination af Humanitære 
Anliggender (OCHA) under humanitære bistandsaktioner;

45. noterer sig, at Kommissionen yder OCHA betydelig støtte; beklager, at erfaringerne i 
Haiti og Pakistan har sat fokus på, at OCHA's nuværende koordineringsevne er 
utilstrækkelig; understreger, at OCHA's evne til at udfylde sin koordinerende funktion 
blev undergravet af lav kapacitet, utilstrækkelige behovsvurderinger og kun delvis 
fungerende elektroniske værktøjer til behandling af oplysninger;

46. noterer sig, at Kommissionen har ydet FN betydelig støtte til organisationens bestræbelser 
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på at udvikle og gennemføre sit klyngesystem; understreger, at begge katastrofer 
afslørede, at der stadig ligger et stort arbejde forude i forhold til forbedring af systemets 
produktivitet, effektivitet og koordinering og styrkelse af ejerskab og ansvarlighed;

47. påpeger, at Kommissionen ikke forsynede Parlamentets ordfører med ECHO-partnernes 
endelige beskrivende og finansielle rapporter om gennemførelsen af humanitære aktioner i 
kølvandet på katastroferne i Haiti og Pakistan i 2010 med den begrundelse, at de indeholdt 
følsomme oplysninger om ECHO-partnere; understreger, at Parlamentet skal have adgang 
til sådanne rapporter, eller i det mindste til de vigtigste kendsgerninger om produktiviteten 
og effektiviteten af de gennemførte aktioner, for at være i stand til at bedømme, om deres 
økonomiske forvaltning er forsvarlig;

48. opfordrer Kommissionen til at rejse FN-relaterede spørgsmål med de relevante FN-
organer;

49. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

ECHO som humanitær aktør

EU (Kommissionen og medlemslandene i forening) er verdens største donor af humanitær 
bistand. EU's (herunder medlemsstaternes) samlede tildeling af humanitær bistand var i 2010 
på 2 957 mio. EUR, hvoraf medlemsstaternes andel udgjorde 64 % og de midler, der blev 
kanaliseret gennem Kommissionen, udgjorde 36 %; 

ECHO er Kommissionens generaldirektorat (GD) med ansvar for gennemførelse af EU's 
humanitære bistand (forordning (EF) Nr. 1257/96); ECHO's mandat omfatter humanitær 
bistand og civilbeskyttelse, de to vigtigste instrumenter, som EU råder over, til at sikre ydelse 
af humanitær bistand til ofre for katastrofer og langvarige konflikter;

ECHO gennemfører sit mandat gennem finansiering af cirka 200 partnere: ngo'er, FN-
agenturer, internationale organisationer og specialiserede agenturer i medlemsstaterne. 
Kommissionen forvalter sine humanitære aktiviteter fra sit hovedkvarter i Bruxelles via et 
netværk af mere end 40 lokalkontorer i hele verden. 

ECHO's finansielle og menneskelige ressourcer 

Det gennemsnitlige budget, ECHO råder over til sine humanitære bistandsaktiviteter mellem 
2006 og 2010, er på 889 mio. EUR årligt. I 2010 blev det indledende humanitære budget på 
835 mio. EUR gradvist hævet til 1 115 mio. EUR som reaktion på de nye kriser og 
naturkatastrofer, der opstod i løbet af året, dvs. de to megakatastrofer i Haiti og Pakistan og 
fødevarekrisen i Sahel. Sammenlignet med budgettet i 2009 er dette en forhøjelse på 21,8 %. 
Budgettet i 2009 mindskedes med 0,8 % i forhold til 2008. 

De humanitære aktioner finansieres under EF-budgettets afsnit 23 for humanitær bistand og 
civilbeskyttelse. Med budgetmyndighedens godkendelse kan EU's budget for humanitær 
bistand styrkes ved at mobilisere midler fra reserven til nødhjælp (EAR), afsnit 40, med 
henblik på at imødekomme de behov, der opstår af uforudseelige begivenheder. Andre kilder 
er transaktioner fra andre budgetposter såsom udgiftsområdet for ekstern bistand og ved AVS-
lande EUF-reserver (B-finansieringsrammen). I de 18 år, ECHO har eksisteret, har 
direktoratet været nødt til at søge om budgetmæssige forstærkninger hvert år. Den 
gennemsnitlige anvendelse af reserven til nødhjælp har i løbet af de sidste 5 år været på 127 
mio. EUR om året, mens den gennemsnitlige anvendelse af EUF-midler i samme periode har 
været 44 mio. EUR om året. 

Ved udgangen af 2010 bestod det samlede personale ved ECHO's hovedkvarter af 289 
personer. Antallet af kontraktansatte eksperter i marken var 107, og der var 306 lokaltansatte i 
ECHO's lokalafdelinger. Ved udgangen af 2010 var der således et samlet antal på 413 
personer, der arbejdede i ECHO's lokalafdelinger. Sammenlignet med 2009 var der en 
stigning i antallet af ansatte både i hovedkvarteret og i marken. Antallet af medarbejdere i 
hovedkvarteret steg med 17 %, mens det samlede personale, der arbejdede i marken, steg med 
5 %. 

I 2010 steg den andel af ECHO-finansieringen, der blev kanaliseret igennem ngo'er, fra 44 % 
i 2008 til 50 % i 2010. I samme periode mindskedes andelen af finansiering til FN fra 46 % til 
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39 %. I 2008 var procentdelen af finansiering til FN (46 %) særlig høj på grund af 
fødevarekrisen, for hvilken der primært blev gennemført operationer af WFP. I 2010 modtog 
andre internationale organisationer 11 % af ECHO-finansieringen. Dette var et fald 
sammenlignet med 14 % i 2009 og en svag stigning i forhold til 10 % i 2008. 

Ifølge en geografisk opdeling af ECHO-finansieringen af humanitær bistand var den største 
modtager i 2010 Afrika med 42 % af midlerne, efterfulgt af Asien, Latinamerika, Vestindien 
og Stillehavsområdet med 39 %. Sammenlignet med 2009 mindskedes finansieringen til 
Afrika i 2010 med 9 %, mens finansieringen til Asien, Latinamerika, Vestindien og 
Stillehavet steg med 12 %. Årsagen til sidstnævnte stigning var de to store katastrofer i Haiti 
og Pakistan i 2010

Finansieringen til ikke-geografisk assistance, dvs. kapacitetsopbygning, tilskud og 
serviceydelser, information, netværks- og uddannelsesinitiativet NOHA1 på det humanitære 
område forblev på 4 %.

ECHO's kontrolsystemer

ECHO-aftaler for humanitære operationer med partner-ngo'er gennemføres efter princippet 
om direkte central forvaltning. Aftaler med FN og andre internationale organisationer styres 
efter princippet om fælles forvaltning. I 2010 blev 53,4 % af de kontrakter, ECHO indgik, 
forvaltet gennem direkte central forvaltning og 46,4 % efter princippet om fælles forvaltning.

Af natur sikrer direkte central forvaltning højere ansvarlighed. På trods af navnet betyder 
fælles forvaltning ikke, at opgaver i forbindelse med budgetgennemførelse og –kontrol 
udføres i fællesskab. I stedet uddelegeres de til internationale organisationer, og gennemføres 
i overensstemmelse med disses egne procedurer for regnskab, revision, intern kontrol og 
udbud, forudsat at disse er i overensstemmelse med internationalt accepterede standarder. På 
grund af princippet om én enkelt revision udfører Kommissionen ikke revision. I stedet 
foretager den tilsyn på stedet og kontrolbesøg. Der har i forbindelse med dechargeproceduren 
været en tilbagevendende kritik fra både Revisionsretten og Parlamentet af den fælles 
forvaltningsmetode for internationale organisationer. Centrum for kritikken har været den 
manglende sammenhæng, stivheden og de forskellige kilder til forvirring, der stammer fra de 
mange ekstra lag af lovgivning, som er en væsentlig årsag til fejl. Et væsentligt kritikpunkt 
har også været svagheder i kontrol og opfølgning af anvendelsen af EU-midler. 

Kommissionens forslag til revision af finansforordningen (FF) gør noget ved dette spørgsmål 
ved at erstatte den fælles forvaltning med indirekte forvaltning. Ansvarligheden hos dem, der 
forvalter budgettet for Kommissionen, ville blive styrket, hvis de skulle forelægge 
Kommissionen: 
a) en rapport om gennemførelsen af de overdragne opgaver
b) deres regnskaber for de udgifter, udførelsen af de overdragne opgaver har medført
c) en sammenfatning af resultaterne af alle tilgængelige revisioner og kontroller, herunder en 
analyse af systematiske eller tilbagevendende svagheder, samt korrigerende handlinger, der er 
truffet eller planlagt
d) en forvaltningserklæring suppleret med en uafhængig revisionsudtalelse.

                                               
1 netværket for humanitær bistand 
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Ifølge finansforordningsforslaget bør de ovennævnte forpligtelser imidlertid ikke berøre 
bestemmelser i aftaler indgået med internationale organisationer for at tage hensyn til de 
særlige forhold, der gør sig gældende ved eksterne forbindelser. Internationale organisationer 
er ikke underlagt finansforordningen, og eventuelle forpligtelser vedrørende udnyttelsen af 
EU-midler skal aftales med dem gennem forhandling af rammeaftaler eller aftaler om bidrag. 
Ordføreren er af den opfattelse, at de krav om ansvarlighed og kontrol, der er fastsat for den 
indirekte forvaltning, navnlig hvad angår adgang til revisionsrapporter, også skal gælde for de 
internationale organisationer, dvs. FN, Røde Kors-bevægelsen og for IOM. Adgangen til 
ECHO-partneres interne revisionsrapporter er vigtig for at kunne verificere, at deres 
økonomiske forvaltning er forsvarlig. 

Partnerskabsrammekontrakten 

Forholdet mellem ECHO og ngo'erne er styret af en partnerskabsrammekontrakt (FPA), som 
definerer roller og ansvar i humanitære operationer, der finansieres af EU. Den nuværende 
FPA trådte i kraft den 1. januar 2008 og er gyldig indtil den 31. december 2012. FPA'ens 
interne kontrolmekanismer består af faste partnervurderinger, forudgående kontrol ved 
udvælgelsen af projekter og før deres undertegnelse, regelmæssig kontrol under deres 
gennemførelse og efterfølgende revision efter deres færdiggørelse og evaluering.

Udvælgelse og bedømmelse af partnere 

undertegnelsen af FPA'en er baseret på en vurdering fra Kommissionens side, af de 
humanitære organisationers overholdelse af de betingelser, der er fastlagt i forordningen om 
humanitær bistand og finansforordningen. Efter undertegnelsen af FPA'en tildeles partnerne 
enten A- eller P-kontrolmekanismer. Denne opdeling blev indført med FPA'en i 2008 for at 
lette og forbedre effektiviteten af samarbejdet mellem Kommissionen og dens partnere. 

Status for P-kontrolmekanismen (P for "Prior assessment" eller egne procedurer) tildeles 
ECHO-partnerne på grundlag af forudgående vurderinger. ECHO vurderer den tekniske 
kapacitet, dvs. det interne kontrolsystem og risikostyringen, organisationens procedurer, dens 
finansielle soliditet og udbudsregler og procedurer for dens partnere. P-kontrolmekanismen er 
således gældende for foranstaltninger, hvor den ordregivende myndigheds finansielle, interne 
kontrol og fremgangsmåde ved indgåelse af kontrakter er anerkendt som svarende til de 
internationalt anerkendte standarder. P-kontrolpartnere kan således:
a) anvende deres egne procedurer for indgåelse af kontrakter 
b) følge bestemmelserne i FPA'ens bilag IV, kapitel 2 (generelle bestemmelser om f.eks. 
etiske, gennemsigtige indkøb og udbud) og kapitel 4 (særlige regler),
c) P-kontrolpartneres foranstaltninger er ikke omfattet af kontraktlige begrænsninger 
vedrørende finansiering.

P-kontrolmekanismen forudser visse kontroller i forbindelse med den endelige rapportering, 
overvågning, efterfølgende revision af gennemførelsen af den humanitære organisations egne 
regler og procedurer.

I modsætning til for partnere under A-kontrolmekanismen gennemføres der færre revisioner 
af de interne kontrolsystemer. 

A-kontrolmekanismen (A for "Action related monitoring") kræver ikke samme grad af 
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forudgående sikkerhed med hensyn til ECHO-partneres finansielle, interne kontrol og 
fremgangsmåder ved indgåelse af kontrakter. Den fokuserer på overvågning af 
foranstaltningernes gennemførelse, mere omfattende kontroller i forbindelse med den 
endelige rapport med støtte af efterfølgende revision af foranstaltningerne og overholdelsen af 
FPA'ens betingelser. Således gælder det for partnere, der gennemfører foranstaltninger under 
A-kontrolmekanismen, at
a) de er underlagt et finansieringsloft, og 
b) de skal overholde den fulde tekst i Bilag IV, herunder afsnit 3, der fastlægger 
fremgangsmåderne for indgåelse af kontrakter og ECHO's retningslinjer for indgåelse af 
kontrakter i forbindelse med humanitær bistand.

ECHO har også gennemført periodiske vurderinger af de humanitære organisationer, der har 
undertegnet aftalen (FPA, artikel 12) gennem en tofaset procedure.

Resultaterne af de periodiske vurderinger i 2008, 2009 og 2010

Resultaterne af de årlige evalueringer i 2008, 2009 og 2010 viser, at andelen af partnerne 
under A-kontrolmekanismen er steget fra 22 % til 44 % siden undertegnelsen af FPA'en, mens 
andelen af P-partnere er faldet fra 78 % til 56 %. I øjeblikket er 79 ud af de 182 partnere 
underlagt A-kontrolmekanismen og 93 P-kontrolmekanismen.

Overvågning under gennemførelsen af projekterne

Udover de fast partnervurderinger og den forudgående kontrol for vurdering af partnernes 
egnethed overvåger ECHO nøje gennemførelsen ved hjælp af eksperter på kontorerne og i 
marken, og projektovervågningen ved hjælp af et netværk af eksperter i marken, gennem 
regelmæssige besøg af personer fra de geografiske kontorer, revisorer og ledelse samt gennem 
obligatoriske rapporter fra partnernes side efter afslutningen af en operation til dokumentation 
af deres udgifter. Der foretages i gennemsnit cirka 10 vurderinger hvert år med fokus på større 
landeoperationer (dvs. operationer, der samlet set modtager støtte på omkring 50 millioner 
EUR, og som ikke er blevet evalueret i de seneste tre år), partnere og tematiske spørgsmål.

Kontrol 

Den eksterne revisionssektor i ECHO udfører revision af de eksterne partneres og 
leverandørers aktiviteter. Denne revisionsstrategi er baseret på en dobbelt strategi, dvs. 
tilbagevendende revisioner på hovedkontorer for afsluttede projekter og på stedet for 
igangværende projekter. Revisionerne på partnernes hovedkontorer finder sted en gang hver 
andet til fjerde år, hvilket burde sikre en årlig dækning på 25-30 %. Disse revisionsresultater 
analyseres af Kommissionens tjenestemænd og der træffes passende opfølgende 
foranstaltninger, såsom krav om tilbagebetaling af midler. 

Den interne revisionsfunktion giver sikkerhed og rådgivning, designet til at skabe værdi og 
forbedre driften af ECHO. Den kommer med anbefalinger om forbedring af effektiviteten af 
risikostyring, kontrol- og styringsprocesser.

FN

Forbindelserne mellem ECHO og FN styres af den finansielle og administrative rammeaftale 
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(FAFA). 

Kommissionen foretager først en vurdering af sine FN-partneres finansielle 
kontrolmekanismer gennem en firsøjleanalyse for at sikre, at de lever op til internationale 
standarder. Kommissionen foretager også tilsyn på stedet og kontrolbesøg. Selvom det ikke er 
en del af Kommissionens overvågningsprocedurer, kontrollerer Revisionsretten 
støtteberettigelsen for en stikprøve af udgifter, afholdt gennem FN-organisationer, som en del 
af sin årlige finansielle revision af Kommissionens regnskaber.


