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Valgobservationsmissioner: Der er gjort en indsats for at følge op på 
anbefalingerne, men der er behov for bedre overvågning, siger EU-
revisorerne 

Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret bør der gøres mere for at hjælpe lande 
med at implementere de anbefalinger, der fremsættes af EU-valgobservatører. Præsentationen 
af anbefalingerne er blevet bedre i de seneste år, siger revisorerne, men de lokale interessenter 
bør høres mere under udarbejdelsen af dem. 

Uden at gribe ind i tilrettelæggelsen af valget indsamler EU-valgobservatørerne oplysninger om 
valgprocessen, analyserer dem og giver en uafhængig vurdering. To måneder efter valgdagen 
fremlægger de en omfattende rapport med anbefalinger til, hvordan rammerne kan forbedres 
med henblik på fremtidige valg. Anbefalingerne dækker emner lige fra vælgerregistrering til 
valgrelateret vold. De forelægges for værtslandets myndigheder, der ikke formelt er forpligtet til 
at implementere dem.  

Revisorerne vurderede, om Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og 
Europa-Kommissionen havde ydet værtslandene Ghana, Jordan, Nigeria og Sri Lanka tilstrækkelig 
støtte til implementering af anbefalingerne fra observationsmissionerne i disse lande. 
Revisorerne fokuserede på valg observeret efter 2010. 

"Det er vigtigt at følge op på disse anbefalinger for at maksimere virkningen af valgobservation," 
siger Ville Itälä, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. 
"Hvis et værtsland ikke behandler manglerne ved et valg, er der en risiko for, at svaghederne vil 
fortsætte og endog tiltage forud for fremtidige valg." 

Revisorerne konstaterede, at EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen havde gjort en rimelig 
indsats for at støtte implementeringen af anbefalingerne. Præsentationen af anbefalingerne er 
blevet bedre i de seneste år, men der er behov for mere samarbejde på stedet. EU-
Udenrigstjenesten og Kommissionen engagerede sig i politisk dialog og ydede valgbistand til 
støtte for implementeringen af anbefalingerne, men der blev ikke udsendt opfølgningsmissioner 
så ofte, som det kunne gøres. Endelig påpeger revisorerne, at der hverken findes en central 
oversigt over anbefalingerne eller en systematisk vurdering af status for implementeringen af 
dem. 
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Omkostningerne ved en observationsmission varierer betydeligt afhængigt af 
omstændighederne. Ud fra de seneste tal, der foreligger, er den gennemsnitlige udgift 
3,5 millioner euro. Budgettet for valgovervågning i 2015-2017 beløb sig til ca. 44 millioner euro i 
gennemsnit pr. år. 

Revisorerne anbefaler, at EU-Udenrigstjenesten: 

• sikrer, at anbefalingerne følger retningslinjerne og skabelonen for udarbejdelsen 

• sikrer, at observationsholdet hører interessenterne i værtslandet om anbefalingerne, før rapporten 
færdiggøres 

• sikrer, at der arrangeres en rundbordsdiskussion med interessenterne tidligst fire 
arbejdsdage efter fremlæggelsen af rapporten 

• når det er muligt, udsender opfølgningsmissioner til lande, der har været vært for 
observationsmissioner 

• opretter et centralt depot for anbefalinger og følger fremskridtene med 
implementeringen af dem. 

Bemærkninger til redaktører 

Valgobservation er et vigtigt værktøj til at fremme demokrati, menneskerettigheder og 
retssikkerhed. Valg, der forvaltes ordentligt, kan bidrage til en fredelig overdragelse af politisk 
magt. Siden EU-valgobservationsmetoden blev fastlagt i 2000, har EU sendt 
138 valgobservationsmissioner til 66 lande i Afrika, Mellemøsten, Asien og Latinamerika. Næsten 
halvdelen af missionerne er sendt til Afrika. 

En observationsmission ledes normalt af et medlem af Europa-Parlamentet, der er udpeget af 
den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og fungerer som 
missionens chefobservatør. Observatørerne er forpligtet til at være strengt neutrale og til ikke at 
udvise partiskhed til fordel for nogen af parterne i en valgproces. 

Særberetning nr. 22/2017: "Valgobservationsmissioner - der er gjort en indsats for at følge op på 
anbefalingerne, men der er behov for bedre overvågning" foreligger på Revisionsrettens websted 
(eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 
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