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Pressmeddelande 
Luxemburg den 8 mars 2023 

EU:s revisorer om pengarna som ska hjälpa EU att 
återhämta sig efter covid-19: skyddet av EU:s 
ekonomiska intressen är otillräckligt 

— EU-länderna kan använda 724 miljarder euro till att bygga upp sina ekonomier igen i 
utbyte mot reformer och offentliga investeringar. 

— Den nya utgiftsmodellen innehåller dock frågetecken kring revisionssäkerhet och 
ansvarsutkrävande. 

Europeiska kommissionen har på relativt kort tid inrättat ett kontrollsystem för EU:s viktigaste 
återhämtningsfond efter pandemin, faciliteten för återhämtning och resiliens, vars värde uppgår till 
724 miljarder euro. Europeiska revisionsrätten har granskat utformningen av detta kontrollsystem och ser 
brister när det gäller revisionssäkerhet, ansvarsutkrävande och skyddet av EU:s ekonomiska intressen. 
Medlemsstaterna är skyldiga att kontrollera att investeringsprojekt som mottar pengar från faciliteten 
följer EU:s och medlemsstaternas regler. Kommissionens egna kontroller ger dock begränsat med verifierad 
information om huruvida och hur de nationella kontrollerna utförs. Utan säkerhet om att reglerna följs 
saknas möjlighet till ansvarsutkrävande på EU-nivå. 

Genom faciliteten fördelas pengar på ett helt nytt sätt. Kommissionen gör utbetalningar till EU-länderna efter 
att ha försäkrat sig om att de har nått de överenskomna målen i sina nationella återhämtningsplaner genom 
att delmål och mål har uppnåtts. Kommissionen har infört ett omfattande kontrollsystem för att kontrollera 
de uppgifter som länderna tillhandahåller för att bevisa att de har uppnått målen. För investeringsprojekt som 
mottar pengar från faciliteten är dock inte efterlevnaden av relevanta EU-regler och nationella regler ett 
villkor för utbetalning, till skillnad från andra EU-finansieringsprogram. Efterlevnaden av dessa regler omfattas 
inte heller av kommissionens kontroller av medlemsstaternas betalningsansökningar. 

”Om medborgarna ska få förtroende för EU:s nya finansieringssätt måste de kunna lita på att deras pengar 
används på rätt sätt,” säger revisionsrättens ordförande Tony Murphy. ”I nuläget finns det brister i den 
säkerhet som kommissionen kan uppnå för EU:s viktigaste återhämtningsfond efter pandemin och i 
ansvarsutkrävandet på EU-nivå.” 

Under de kommande åren avser kommissionen att undersöka om de kontroller som utförs av varje EU-land är 
tillräckliga. Fokus kommer att ligga på att bedöma om ländernas egna kontrollsystem kan förebygga, upptäcka 
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och åtgärda fall av bedrägerier, korruption, intressekonflikter och dubbel finansiering. Kommissionen har 
befogenhet att återkräva belopp från sådan olaglig verksamhet om länderna själva inte har gjort det. Men 
kommissionen, som är EU:s verkställande organ, har inte planerat att undersöka hur länderna kontrollerar att 
investeringsprojekt som finansieras av faciliteten följer EU:s och medlemsstaternas regler. Därför har 
kommissionen begränsat med verifierad information, vilket påverkar den säkerhet som kan uppnås. 
Revisorerna varnar för att den bristande efterlevnaden av EU:s och medlemsstaternas regler, bland annat om 
upphandling, statligt stöd och stödberättigande, kan vara utbredd inom andra EU-program och utgöra en 
allvarlig risk för EU:s ekonomiska intressen. De uppmanar kommissionen att hitta sätt att åtgärda den 
bristande revisionssäkerheten på EU-nivå. 

Kommissionen har inte utfärdat någon vägledning om vad man ska göra om en finansierad åtgärd reverseras, 
det vill säga görs ogjord. Därför riskerar man att inte upptäcka om delmål och mål inte längre kan anses vara 
uppnådda. Effekterna av sådan reversering är oklara. Dessutom har kommissionen först nu – nästan halvvägs 
genom detta tillfälliga instruments löptid – räknat ut hur mycket pengar som ska frysas eller minskas om ett 
land misslyckas med att uppnå ett mål eller ett delmål. Revisorerna noterade också att rapporteringen om 
bedrägerier skulle kunna förbättras och att det behövs ytterligare vägledning om hur schablonkorrigeringar 
ska tillämpas konsekvent när brister upptäcks i ländernas kontrollsystem. 

Bakgrundsinformation 

Faciliteten för återhämtning och resiliens står för huvuddelen av EU:s finansiering av återhämtningen efter 
covid-19-pandemin och tillhandahåller storskaligt ekonomiskt stöd (385,8 miljarder euro i lån och 
338 miljarder euro i bidrag) i syfte att påskynda medlemsstaternas ekonomiska återhämtning från 
konsekvenserna av pandemin och göra dem mer resilienta. Spanien och Italien är de största 
bidragsmottagarna och får tillsammans 43 % av det totala beloppet. Faciliteten stöder reformer och 
investeringsprojekt från februari 2020 och fram till den 31 december 2026. För att finansiera faciliteten lånar 
kommissionen på kapitalmarknaderna och emitterar gemensamma EU-skuldinstrument. Revisionen 
genomförs mot bakgrund av att ett stort antal utbetalningar återstår att göra. Revisorernas 
rekommendationer är avsedda att bidra till ett ändamålsenligt kontrollsystem som skyddar EU:s ekonomiska 
intressen. I framtiden planerar revisorerna att även titta på EU-ländernas kontroller av faciliteten för 
återhämtning och resiliens. 

Revisionsrättens särskilda rapport 07/2023 Utformningen av kommissionens kontrollsystem för faciliteten för 
återhämtning och resiliens: frågetecken kring revisionssäkerhet och ansvarsutkrävande på EU-nivå i den nya 
genomförandemodellen, trots planer på omfattande kontrollarbete finns på revisionsrättens webbplats 
(eca.europa.eu). 
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