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EU-finansiering via NGO'er skal være mere gennemsigtig, 
siger revisorerne 
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret skal der være større gennemsigtighed i den 
måde, hvorpå EU-midler kanaliseres via NGO'er (ikkestatslige organisationer) til humanitær bistand 
og udviklingsbistand, miljøbeskyttelse, kultur og andre formål. Den nuværende ordning for 
klassificering af organisationer som NGO'er er ikke pålidelig, og Kommissionen har ikke 
tilstrækkeligt detaljerede oplysninger om, hvordan pengene bruges, advarer revisorerne. Dette er 
heller ikke klart, når EU-midler tildeles indirekte til NGO'er via FN-organer.  

NGO'er bistår Kommissionen i forbindelse med udformning, gennemførelse og overvågning af EU-
programmer på mange politikområder, f.eks. humanitær bistand og udviklingsbistand, miljø samt 
forskning og innovation. I perioden 2014-2017 bevilgede Kommissionen ca. 11,3 milliarder euro til 
NGO'ers gennemførelse af EU-projekter.  

Revisorerne vurderede Kommissionens identifikation af NGO'er, hvad de EU-midler, som NGO'er 
gennemførte, blev brugt til, og om Kommissionen oplyste herom på en gennemsigtig måde. De 
fokuserede navnlig på området foranstaltninger udadtil. 

Revisorerne konkluderede, at der i Kommissionen ikke er tilstrækkelig gennemsigtighed med hensyn 
til NGO'ers anvendelse af EU-midler. De mener, at klassificeringen af enheder som NGO'er er 
upålidelig, da tildelingen af NGO-status i Kommissionens regnskabssystem er baseret på 
egenerklæring, og den tilhørende kontrol er begrænset. Selv om udvælgelsen af NGO-ledede 
projekter generelt er gennemsigtig, forvalter Kommissionens forskellige tjenestegrene de tilskud, der 
tildeles af tredjeparter, forskelligt, og udvælgelsesproceduren for NGO'er i de FN-organer, revisionen 
omfattede, er ikke altid gennemsigtig. 

Ifølge revisorerne er de indsamlede oplysninger om de EU-midler, der anvendes af NGO'er, ikke 
ensartede, og Kommissionen har ikke omfattende oplysninger, navnlig for så vidt angår netværk af 
internationale NGO'er og projekter under indirekte forvaltning. Under indirekte forvaltning hæmmer 
manglen på tilgængelige oplysninger endvidere Kommissionens kontrol af omkostninger. 

"EU er verdens største donor af bistand, og NGO'er spiller ofte en vigtig rolle i forbindelse med ydelsen 
af denne bistand. Men EU's skatteydere skal vide, at deres penge går til behørigt definerede 
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organisationer, og at Kommissionen vil skulle redegøre for, hvordan alle pengene bruges," siger 
Annemie Turtelboom, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for 
beretningen.  

Oplysninger om NGO'ers anvendelse af EU-midler offentliggøres i flere forskellige systemer, men 
ifølge revisorerne er mængden af detaljer begrænsede, selv om Kommissionen generelt rapporterer 
oplysninger om humanitær bistand og udviklingsbistand i overensstemmelse med internationale 
standarder for gennemsigtighed. FN-organerne offentliggjorde ikke eller offentliggjorde kun delvis de 
kontrakter, der var tildelt NGO'er i fem af de seks reviderede projekter, og Kommissionen 
kontrollerede ikke, om FN-organerne havde opfyldt dette krav. 

Revisorerne siger i deres anbefalinger, at Kommissionen bør: 

• forbedre pålideligheden af oplysningerne om NGO'er i sit regnskabssystem 

• kontrollere anvendelsen af regler og procedurer vedrørende EU-tilskud til NGO'er via tredjeparter 

• forbedre de indsamlede oplysninger om NGO'ers anvendelse af EU-midler  

• indføre en ensartet tilgang til offentliggørelse af oplysninger om de midler, der tildeles NGO'er  

• kontrollere FN-organers offentliggørelse af fuldstændige og nøjagtige oplysninger om tildeling af 
EU-finansiering til NGO'er. 

Bemærkninger til redaktører 

Begrebet "NGO" anvendes bredt, men der findes ingen generelt accepteret international definition. 
Inden for EU bestemmes NGO-status i nogle medlemsstater af organisationens retlige form, mens den 
i andre afhænger af organisationens aktiviteter. 

I en meddelelse fra Europa-Kommissionen fra 1997 blev der fastlagt fem karaktertræk for NGO'er. De 
er: 1) frivillige organisationer med formel eller institutionel eksistens, 2) ikke indrettet til at indtjene et 
overskud til fordeling, 3) uafhængige af statslige og andre offentlige myndigheder, 4) ledet 
uegennyttigt, og 5) deres aktiviteter skal i det mindste delvis bidrage til almenvellet. 

Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for andre 
interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter for 
civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, vi fremsætter i vores særberetninger, bliver 
gennemført i praksis. Den høje gennemførelsesgrad viser, at vores arbejde kommer EU's borgere til 
gode. 

Særberetning nr. 35/2018: "Gennemsigtighed med hensyn til NGO'ers gennemførelse af EU-midler: 
behov for en større indsats" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 
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