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Valobservatörsuppdrag: ansträngningar har gjorts för att följa upp 
rekommendationer men övervakningen behöver bli bättre, säger EU:s 
revisorer 

Mer arbete krävs för att hjälpa länder att genomföra rekommendationerna från EU:s 
valobservatörer, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Det sätt som 
rekommendationerna presenteras på har förbättrats på senare år, säger revisorerna, men det 
behövs mer samråd med lokala berörda parter ute på fältet medan rekommendationerna 
utarbetas. 

Utan att ingripa i själva valorganisationen samlar EU:s valobservatörer in och analyserar fakta om 
valprocessen och lämnar en oberoende bedömning. Senast två månader efter valdagen ger de ut 
en rapport med rekommendationer om hur ramarna kan förbättras inför framtida val. 
Rekommendationerna rör allt från registrering av röstberättigade till valrelaterat våld och riktas 
till värdlandets myndigheter som dock inte är formellt skyldiga att genomföra dem. 

Revisorerna bedömde huruvida Europeiska utrikestjänsten och Europeiska kommissionen hade 
gett värdländerna tillräckligt stöd för att genomföra rekommendationerna från EU:s 
valobservatörsuppdrag i Ghana, Jordanien, Nigeria och Sri Lanka. De riktade in sig på val som 
observerats efter 2010. 

”Det är avgörande att rekommendationerna följs upp för att valobservationen ska få så stor 
effekt som möjligt”, sa Ville Itälä, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för 
rapporten. ”Om ett värdland inte tar itu med bristerna i valprocessen finns det risk att problemen 
kvarstår och även förvärras inför framtida val.” 

Revisorerna konstaterade att utrikestjänsten och kommissionen hade gjort skäliga 
ansträngningar för att stödja genomförandet av rekommendationerna. Presentationen av 
rekommendationerna har förbättrats på senare år, men det behövs mer samråd ute på fältet. 
Utrikestjänsten och kommissionen förde en politisk dialog och tillhandahöll valstöd för att 
underlätta genomförandet av rekommendationerna, men man sände inte ut 
valuppföljningsuppdrag så ofta som man hade kunnat. Slutligen säger revisorerna att det inte 
finns någon central översikt över rekommendationerna och det görs heller ingen systematisk 
bedömning av deras genomförandestatus. 
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Kostnaden för valobservatörsuppdragen varierar stort beroende på omständigheterna. Men 
baserat på senast tillgängliga uppgifter är genomsnittskostnaden 3,5 miljoner euro. Budgeten för 
valobservation mellan 2015 och 2017 uppgick till omkring 44 miljoner euro i genomsnitt per år. 

Revisorerna rekommenderar att utrikestjänsten 

• ser till att rekommendationerna följer riktlinjerna och mallen för utformningen, 

• ser till att kärnteamet samråder med berörda parter i värdlandet om rekommendationerna innan 
rapporten färdigställs, 

• ser till att rundabordskonferensen med berörda parter inte hålls tidigare än fyra 
arbetsdagar efter att rapporten offentliggjorts, 

• när så är möjligt sänder ut valuppföljningsuppdrag till länder som varit värdländer för 
valobservatörsuppdrag, 

• inrättar ett centralt register över rekommendationer och följer framstegen i 
genomförandet av dem. 

Meddelande till redaktörer 

Valobservation är ett viktigt verktyg för att främja demokrati, mänskliga rättigheter och 
rättsstatsprincipen. Väl genomförda val kan bidra till fredlig överföring av politisk makt. Sedan 
metoderna för valobservation fastställdes år 2000 har EU sänt ut 138 valobservatörsuppdrag till 
66 länder i Afrika, Mellanöstern, Asien och Latinamerika. Närmare hälften av uppdragen har 
utförts i Afrika. 

Valobservatörsuppdrag leds vanligen av en ledamot av Europaparlamentet som utses av den 
höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik och fungerar som chefsobservatör för 
uppdraget. EU:s valobservatörer måste vara strikt opartiska och får inte visa sympatier för någon 
sida i en valprocess. 

Särskild rapport nr 22/2017 Valobservatörsuppdrag – ansträngningar har gjorts för att följa upp 
rekommendationer men övervakningen behöver bli bättre finns på revisionsrättens webbplats 
(eca.europa.eu) på 23 EU-språk. 
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