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Resumé 
I I dette dokument foretager vi en sammenlignende analyse af fondene under 
samhørighedspolitikken for 2021-2027 og genopretnings- og resiliensfaciliteten med 
henblik på at bidrage til de flerårige finansielle rammer efter 2027. Vi undersøgte 
lighederne og forskellene mellem de to instrumenter med fokus på deres overordnede 
rammer og styrings- og forvaltningsordninger. 

II I juli 2020 nåede Det Europæiske Råd til enighed om NextGenerationEU-
instrumentet (NGEU), et midlertidigt instrument, der har til formål at afbøde 
konsekvenserne af covid-19-pandemien for borgere og virksomheder og styrke EU's og 
medlemsstaternes modstandsdygtighed over for fremtidige chok. Genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som er en mekanisme, der giver medlemsstaterne mulighed for at 
ansøge om tilskud og lån, tegner sig for størstedelen af NGEU's udgifter. 
Medlemsstaterne forventes at anvende genopretnings- og resiliensfaciliteten til at 
finansiere reformer, der er knyttet mere direkte til de landespecifikke henstillinger, der 
udstedes inden for rammerne af det europæiske semester, men også til at finansiere 
investeringer som dem under samhørighedspolitikken. Dette kan føre til, at den 
samlede EU-finansiering stiger fra ca. 1 % til 3 % af EU's BNP i de kommende år. 

III Den finansielle støtte under genopretnings- og resiliensfaciliteten ydes som i de 
fleste programmer under samhørighedspolitikken i form af tilskud og desuden også i 
form af lån, som medlemsstaterne skal tilbagebetale. Finansieringen under 
samhørighedspolitikken tildeles medlemsstaterne ved hjælp af en metode, der tager 
hensyn til regionale uligheder. Der tages imidlertid ikke hensyn til disse forskelle i 
fordelingen af finansiel støtte under genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

IV Genopretnings- og resiliensfaciliteten fungerer sideløbende med 
finansieringsmekanismerne i EU's samhørighedspolitik. Dette giver medlemsstaterne 
mulighed for at vælge at finansiere investeringer ved hjælp af enten genopretnings- og 
resiliensfaciliteten eller fondene under samhørighedspolitikken. Genopretnings- og 
resiliensfaciliteten gennemføres under direkte forvaltning, mens 
samhørighedspolitikkens fonde gennemføres under delt forvaltning. Det betyder, at 
myndighederne i EU og medlemsstaterne har forskellige ansvarsområder alt efter den 
enkelte finansieringskilde. Uanset forvaltningsmåden er det i sidste ende 
Kommissionen, der er ansvarlig for gennemførelsen af EU-budgettet. Den 
forvaltningsstruktur på flere niveauer og det partnerskabsprincip, der finder 
anvendelse på fondene under samhørighedspolitikken, finder ikke anvendelse på 
genopretnings- og resiliensfaciliteten. De lokale og regionale myndigheder, 
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arbejdsmarkedets parter og de økonomiske interesseorganisationer og 
civilsamfundsorganisationerne skal ikke inddrages i samme omfang som i fondene 
under samhørighedspolitikken. 

V Antallet af og rationalet bag programmeringsdokumenterne for de to instrumenter 
varierer betydeligt, og det samme gør procedurerne for godkendelse og vurdering. 
Koordineringen af den parallelle gennemførelse er en del af programmeringen af 
begge instrumenter, og medlemsstaterne skal sikre, at de to instrumenter supplerer og 
ikke overlapper hinanden. I perioden 2014-2020 tilvejebragte Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden ca. 10 % af de samlede offentlige 
investeringer i hele EU-27. I den nuværende periode vil genopretnings- og 
resiliensfaciliteten øge andelen af EU-finansierede offentlige investeringer i 
medlemsstaterne yderligere. I tilfælde, hvor denne andel er høj i forvejen, kan den 
supplerende finansiering under genopretnings- og resiliensfaciliteten yderligere øge 
presset på medlemsstaternes evne til at anvende de midler, de har til rådighed. 

VI Medlemsstaterne skal forelægge Kommissionen omkostningsoverslag for 
foranstaltningerne i deres genopretnings- og resiliensplaner. Kommissionen 
kontrollerer rimeligheden og troværdigheden af disse overslag i sin vurdering af 
planerne, men betalingerne under genopretnings- og resiliensfaciliteten er ikke knyttet 
til disse omkostninger. Dette har en betydelig indvirkning på den måde, hvorpå 
interventioner programmeres og planlægges i medlemsstaterne, fremskridt overvåges 
og rapporteres til Kommissionen, og udbetalinger foretages for at sikre en 
tilfredsstillende opfyldelse af milepæle og mål. Det er dog ikke klarlagt, i hvilket 
omfang finansieringen under genopretnings- og resiliensfaciliteten er mere 
resultatbaseret end under samhørighedspolitikkens fonde. Midlerne fra 
genopretnings- og resiliensfaciliteten udbetales også på mere fleksible 
betalingsbetingelser end langt de fleste udgifter under samhørighedspolitikkens fonde. 

VII De to instrumenter har også forskellige bestemmelser om overvågning, 
rapportering og evaluering. Overvågningen af genopretnings- og resiliensfaciliteten er 
baseret på opfyldelsen af milepæle og mål, mens der for samhørighedspolitikkens 
vedkommende ikke tages hensyn til resultatoplysningerne i den finansielle 
rapportering. For begge instrumenters vedkommende er de fleste af de indikatorer, 
der anvendes til overvågningsformål, specifikke for hvert program og hver national 
genopretnings- og resiliensplan og ikke fælles indikatorer, der gælder over en bred 
front. Sådanne indikatorer kan imidlertid ikke aggregeres for at måle performance på 
EU-plan eller for at foretage sammenligninger mellem og på tværs af de forskellige 
programmer under samhørighedspolitikken og genopretnings- og resiliensplanerne. De 
evalueringer, der er planlagt for begge instrumenter i 2024, skal koordineres nøje, også 
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med midtvejsevalueringen af samhørighedspolitikken i 2025, med henblik på 
forberedelsen af rammerne for samhørighedspolitikken efter 2027. 

VIII På EU-plan fokuserer kontrol- og revisionsordningerne for genopretnings- og 
resiliensfaciliteten på en tilfredsstillende opfyldelse af milepæle og mål. For så vidt 
angår samhørighedspolitikkens fonde fokuserer kontrol- og revisionsordningerne på 
både kommissions- og medlemsstatsplan hovedsagelig på udgifternes formelle 
rigtighed, når udgifterne godtgøres på grundlag af faktiske omkostninger. I forbindelse 
med genopretnings- og resiliensfaciliteten skal Kommissionen sikre, at EU's finansielle 
interesser beskyttes effektivt. Med henblik herpå skal den modtage tilstrækkelig 
sikkerhed fra medlemsstaterne om, at genopretnings- og resiliensfaciliteten 
gennemføres i overensstemmelse med EU-retten og national ret. Desuden skal 
medlemsstaterne indsamle data om de endelige modtagere af midler og opstille en 
liste over de finansierede foranstaltninger med henblik på revision og kontrol. 

IX Denne sammenlignende analyse er ikke en revision. I de kommende år vil en 
samtidig anvendelse af programmerne under samhørighedspolitikken og 
genopretnings- og resiliensfaciliteten vise, hvordan forskellene i de lovgivningsmæssige 
rammer påvirker gennemførelsen og resultaterne.  
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Indledning 
01 Den flerårige finansielle ramme (FFR) for perioden 2021-20271 vil stille 
1 211 milliarder euro til rådighed2. Finansieringen under samhørighedspolitikken, der 
fordeles under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), 
Samhørighedsfonden3 og Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) 4, tegner sig for 
361 milliarder euro af dette beløb og fordeles hovedsagelig via tilskud til 
medlemsstaterne (jf. tekstboks 1). 

Tekstboks 1 

Samhørighedspolitikken: EU's vigtigste langsigtede 
investeringspolitik 

Samhørighedspolitikken er den vigtigste langsigtede investeringspolitik under EU's 
budget. Den blev oprindeligt kendt som "regionalpolitik" og blev indført ved 
Romtraktaten. I 1988 blev strukturfondene integreret i en overordnet EU-
samhørighedspolitik, der havde til formål at styrke den økonomiske og sociale 
samhørighed ved at mindske forskellene mellem de forskellige områders 
udviklingsniveauer5. 

02 I begyndelsen af 2020 spredte covid-19-pandemien sig fra Kina til Europa og 
udløste en økonomisk nedgang, der var betydeligt større end den, der blev forårsaget 
af finanskrisen i 2008. I slutningen af 2021 forventede Kommissionen, at den 
økonomiske vækst i begyndelsen af 2023 ville være tilbage på niveauet før 
pandemien6. Den russiske invasion af Ukraine og den efterfølgende stigning i 

                                                             
1 Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2093 om fastlæggelse af den flerårige finansielle 

ramme for årene 2021-2027. 

2 "The EU’s 2021-2027 long-term budget and NGEU, Facts and figures", 2021, s. 6. 

3 Forordning (EU) 2021/1058 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og 
Samhørighedsfonden ("forordningen om EFRU/Samhørighedsfonden"). 

4 Forordning (EU) 2021/1057 om oprettelse af Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) og om 
ophævelse af forordning (EU) nr. 1296/2013 ("ESF+-forordningen"). 

5 Artikel 174 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. 

6 "European Economic Forecast, Autumn 2021", Institutional paper 160, 2021, s. 24. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2093&from=DA
https://op.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/d3e77637-a963-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-da
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=da
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DA
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2021-economic-forecast_en
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energiomkostningerne dæmpede imidlertid igen de økonomiske prognoser og 
forsinkede den økonomiske genopretning yderligere 7 (jf. figur 1). 

Figur 1 - Mængdeindeks for BNP i EU-27, 2006 - sommer 2022 (i procent) 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Kommissionen. 

03 For at afbøde virkningerne af pandemien på borgere og virksomheder, styrke 
genopretningen og fremme EU's og medlemsstaternes modstandsdygtighed vedtog 
Rådet et midlertidigt instrument, NextGenerationEU (NGEU) 8. Fra 2021 til 2026 vil 
NGEU stille 807 milliarder euro til rådighed for medlemsstaterne9. Ca. 90 % af NGEU-
finansieringen (724 milliarder euro) vil blive kanaliseret gennem genopretnings- og 
resiliensfaciliteten10. Genopretnings- og resiliensfaciliteten vil yde både tilskud 
(338 milliarder euro) og lån (386 milliarder euro), som medlemsstaterne kan anmode 
om11. Af de resterende 83 milliarder euro i midler fra NGEU supplerede 

                                                             
7 "European Economic Forecast, Summer 2022", Insitutional Paper 183, 2022, s. 18. 

8 Artikel 1 i Rådets forordning (EU) 2020/2094 om oprettelse af et EU-
genopretningsinstrument til støtte for genopretningen efter covid-19-krisen ("forordningen 
om EU-genopretningsinstrumentet"). 

9 Alle beløb i beretningen er i løbende priser. 

10 Forordning (EU) 2021/241 om oprettelse af genopretnings- og resiliensfaciliteten 
("forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten"). 

11 Artikel 15, stk. 2, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 
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https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/summer-2022-economic-forecast-russias-war-worsens-outlook_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2094&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
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51 milliarder euro programmerne under samhørighedspolitikken for 2014-2020 
gennem REACT-EU12 (jf. tekstboks 2). 

Tekstboks 2 

Genopretnings- og resiliensfaciliteten: et midlertidigt 
engangsinstrument til økonomisk genopretning 

Genopretnings- og resiliensfaciliteten er et midlertidigt engangsinstrument, der er 
oprettet under afsnittet om økonomisk, social og territorial samhørighed i 
traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) 13. Genopretnings- og 
resiliensfaciliteten har til formål at bidrage til genopretning efter den økonomiske 
krise forårsaget af covid-19-pandemien ved at tilskynde til en bæredygtig vækst og 
opbygge modstandsdygtighed over for fremtidige chok. 

04 Figur 2 viser EU's samlede finansielle støtte via NGEU og FFR i de kommende år.

Figur 2 - EU's finansielle støtte via NGEU og FFR

i løbende priser 

Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Kommissionen offentliggjort i  april 2021. 

12 Forordning (EU) 2020/2221 om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår 
supplerende midler og gennemførelsesordninger med henblik på at yde bistand til fremme 
af kriseafhjælpning i forbindelse med covid-19-pandemien og dens sociale konsekvenser og 
til forberedelse af en grøn, digital og modstandsdygtig genopretning af økonomien (REACT-
EU-forordningen). 

13 Betragtning 2 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Artikel 175 i TEUF. 

REACT-EU

NextGenerationEU
807 mia. euro

2021-2027
Langsigtet budget

1 211 mia. euro

Samhørighedspolitikkens fonde
(EFRU/Samhørighedsfonden
og ESF+)

Genopretnings- og 
resiliensfaciliteten
724 mia. euro, heraf
338 mia. euro til tilskud og
386 mia. euro til lån

Andre EU-midler

Andre politikområder

32 mia. euro

361 mia. euro

338 mia. euro 
i tilskud

165 mia. euro 
i aktive lån

221 mia. euro i 
ikkeaktive lån

850 mia. euro

51 mia. euro

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/mff_2021-2027_breakdown_current_prices.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DA
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05 Der er én projektpipeline for planlagte investeringer, der skal finansieres over EU-
budgettet. Da både genopretnings- og resiliensfaciliteten og fondene under 
samhørighedspolitikken gennemføres parallelt, kræver den lovgivning, der ligger til 
grund for begge instrumenter, at investeringerne planlægges og gennemføres på en 
sådan måde, at de to instrumenter supplerer og ikke overlapper hinanden. 
Lovgivningen kræver navnlig, at programmeringsdokumenterne specificerer, hvordan 
en sådan komplementaritet forventes opnået14. Samtidig er enhver form for 
dobbeltfinansiering forbudt15. 

  

                                                             
14 Artikel 28 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Artikel 11 og artikel 22, 

stk. 3, litra a), i forordning (EU) 2021/1060 om fælles bestemmelser (forordningen om 
fælles bestemmelser). 

15 Betragtning 62 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
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Omfang og metode 
06 I dette dokument foretager vi en sammenlignende analyse af fondene under 
samhørighedspolitikken for 2021-2027 og genopretnings- og resiliensfaciliteten med 
henblik på at bidrage til de flerårige finansielle rammer efter 2027. Vi så på dette emne 
på grund af de to instrumenters betydning for den økonomiske genopretning i EU-
medlemsstaterne efter covid-19-pandemien og på grund af interessen for 
genopretnings- og resiliensfacilitetens gennemførelsesmekanisme. Vi undersøgte 
lighederne og forskellene mellem de to instrumenter med fokus på deres overordnede 
rammer, styring og forvaltningsordninger samt deres indbyrdes forbindelser og de 
risici og udfordringer, der opstår som følge af den parallelle gennemførelse i de 
kommende år. 

07 Vi sammenlignede den lovgivning, der ligger til grund for genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, med den lovgivning, der ligger til grund for 
samhørighedspolitikkens fonde (EFRU, Samhørighedsfonden og ESF+, eksklusive 
REACT-EU, Fonden for Retfærdig Omstilling og Connecting Europe-faciliteten) for 
perioden 2021-2027. Vi analyserede også de af Kommissionen udstedte retningslinjer 
relateret til genopretnings- og resiliensfaciliteten og gennemførte interviews med 
medarbejdere fra Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik (GD REGIO), 
Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og 
Inklusion (GD EMPL) og Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender 
(GD ECOFIN) samt Generalsekretariatets Taskforce for Genopretning og Resiliens. 

08 På medlemsstatsplan gennemførte vi interviews med de nationale 
koordineringsmyndigheder for genopretnings- og resiliensfaciliteten og andre organer, 
der er involveret i udarbejdelsen og gennemførelsen af de nationale genopretnings- og 
resiliensplaner under genopretnings- og resiliensfaciliteten og partnerskabsaftalerne 
for perioden 2021-2027. Vi udvalgte Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien, Rumænien og 
Slovenien til vores analyse, således at både føderalt og centralt organiserede 
medlemsstater er omfattet. Spanien og Italien er også de to største modtagerlande 
med hensyn til kombineret finansiering af samhørighedspolitikken og genopretnings- 
og resiliensfaciliteten. Da vi påbegyndte vores arbejde ved udgangen af september 
2021, var genopretnings- og resiliensplanerne fra medlemsstaterne i vores stikprøve 
blevet vedtaget. 
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09 Vi trak også på mere end 200 offentligt tilgængelige undersøgelser og 
publikationer fra andre EU-institutioner, forskningsinstitutter, akademikere og 
tænketanke samt talrige egne beretninger (jf. bilag I). 

10 Dette er en analyse, ikke en revision. På tidspunktet for vores arbejde var 
genopretnings- og resiliensfaciliteten i sit andet år af gennemførelsen, mens 
gennemførelsen af samhørighedspolitikkens fonde for perioden 2021-2027 gradvis 
begyndte i marts 2022.  
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Den overordnede ramme 

Lignende prioriteter, men finansieringen under genopretnings- 
og resiliensfaciliteten er tættere forbundet med reformer 

Lignende prioriteter præsenteres forskelligt 

11 Både genopretnings- og resiliensfaciliteten og samhørighedspolitikkens fonde har 
til formål at bidrage til EU's politiske prioriteter om at fremme den digitale omstilling 
og den grønne omstilling16. De støtter også begge investeringer i samhørighed, 
modstandsdygtighed og værdier under udgiftsområde 2 i FFR. Denne overlapning giver 
medlemsstaterne et stort spillerum, når de skal vælge, hvilket instrument der skal 
finansiere en given investering. 

12 Udgiftsprioriteterne for genopretnings- og resiliensfaciliteten og 
samhørighedspolitikkens fonde er struktureret og præsenteret forskelligt. 
Genopretnings- og resiliensfaciliteten inddeler EU's politikområder i seks søjler17, mens 
samhørighedspolitikkens fonde for 2021-2027 støtter fem politiske målsætninger18 
(jf. figur 3 og bilag II for yderligere oplysninger om de planlagte udgifter pr. 
oktober 2022). 

                                                             
16 Politiske retningslinjer for den næste Europa-Kommission 2019-2024, 16.7.2019. 

17 Artikel 3 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

18 Artikel 5, stk. 1, i forordningen om fælles bestemmelser. 

https://op.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/62e534f4-62c1-11ea-b735-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
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Figur 3 - Samhørighedspolitikkens målsætninger og genopretnings- og 
resiliensfacilitetens søjler 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på forordningen om fælles bestemmelser og forordningen om 
genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

13 Der er specifikke forskelle på, hvordan EU-midler kan tildeles under 
genopretnings- og resiliensfaciliteten og samhørighedspolitikken. 

- Genopretnings- og resiliensfaciliteten fastsætter mål for budgettildelingen på 
mindst 37 % for den grønne omstilling og mindst 20 % for den digitale 
omstilling19. Det forventes, at alle medlemsstaters genopretnings- og 
resiliensplaner vil overskride begge tærskler20. 

- Samhørighedspolitikken for 2021-2027 har et krav om tematisk koncentration. I 
henhold til dette krav skal en minimumsandel af EFRU-midlerne og midlerne fra 
Samhørighedsfonden i lighed med genopretnings- og resiliensfaciliteten afsættes 
til innovation (mindst 25 % og 85 % for de mest udviklede regioner) og grøn 
omstilling (mindst 30 %) 21; for ESF+ til social integration (mindst 25 %), 
ungdomsbeskæftigelse (mindst 12,5 %), bekæmpelse af børnefattigdom (mindst 
5 %) og støtte til de socialt dårligst stillede personer (mindst 3 %) 22. 
Samhørighedspolitikken finansierer ikke reformer af den offentlige forvaltning, 
undtagen i visse tilfælde, f.eks. målrettede reformer af 

                                                             
19 Artikel 18, stk. 4, litra e) og f), i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

20 Resultattavle for genopretnings- og resiliens. 

21 Artikel 4 i EFRU-/Samhørighedsfondsforordningen. 

22 Artikel 7 i ESF+-forordningen. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=da
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=da
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=DA
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arbejdsmarkedsinstitutioner og -tjenester under ESF+23. Dette kræver imidlertid 
opfyldelse af grundforudsætningerne, hvilket er en forudsætning for 
gennemførelsen af samhørighedspolitikkens fonde 24. 

Begge instrumenter kræver, at medlemsstaterne opretholder konditionaliteten til 
beskyttelse af EU-budgettet25 og kun finansierer investeringer, der ikke skader miljøet 
væsentligt26. 

Finansieringen under genopretnings- og resiliensfaciliteten skal knyttes 
tættere sammen med de reformer, der indgår i de landespecifikke 
henstillinger, men visse vigtige elementer er endnu ikke blevet 
behandlet 

14 Som en del af det europæiske semester analyserer Kommissionen 
strukturreformer og investeringsbehov i medlemsstaterne og udsteder landespecifikke 
henstillinger27, som giver individuelt tilpassede retningslinjer for makroøkonomiske 
politikker, budgetpolitikker og strukturpolitikker28. 

15 Både genopretnings- og resiliensfaciliteten og samhørighedspolitikken kræver, at 
medlemsstaterne tager fat på de udfordringer og prioriteter, der er fastsat i de 
landespecifikke henstillinger for 2019 og 202029. Hvad angår samhørighedspolitikkens 
fonde fastlægges investeringsprioriteterne i løbet af programmeringsprocessen30, idet 
der tages hensyn til de landespecifikke henstillinger. Tidligere konstaterede vi, at 
medlemsstaterne ofte ikke havde gennemført deres landespecifikke henstillinger fuldt 
                                                             
23 Artikel 4, stk. 1, litra b), i ESF+-forordningen. 

24 Artikel 15 i forordningen om fælles bestemmelser. 

25 Forordning (EU, Euratom) 2020/2092 om en generel ordning med konditionalitet til 
beskyttelse af Unionens budget. 

26 Artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 om fastlæggelse af en ramme til fremme af 
bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU) 2019/2088. 

27 Forordning (EU) nr. 1175/2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om 
styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af 
økonomiske politikker. 

28 Artikel 121 og artikel 148 i TEUF. 

29 Artikel 17, stk. 3, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Artikel 12, stk. 1, 
i forordningen om fælles bestemmelser. 

30 Bilag D til landerapporterne for 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2092&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1175&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
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ud, og at forbindelsen mellem EU's udgifter og gennemførelsen af de landespecifikke 
henstillinger i perioden 2011-2018 var svag31. Kommissionen analyserede for nylig, i 
hvilket omfang de landespecifikke henstillinger for 2019-2020 var blevet gennemført. 
Den konstaterede, at der var gjort visse eller begrænsede fremskridt med hensyn til 
85 % af dem og betydelige fremskridt med hensyn til 11 %. Kun 1 % af de 
landespecifikke henstillinger var blevet gennemført fuldt ud. For 3 % af henstillingerne 
var der ikke sket fremskridt32. 

16 Forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten forbinder EU-finansiering 
med nationale strukturreformer mere direkte end under samhørighedspolitikken. Den 
kræver, at medlemsstaterne i deres genopretnings- og resiliensplaner håndterer "alle 
eller en betydelig del" af de udfordringer, der indgår i de landespecifikke henstillinger. 
Desuden blev rapporteringskravene i genopretnings- og resiliensfaciliteten integreret i 
det europæiske semester 2022. Hvis Kommissionen mener, at reformerne i 
genopretnings- og resiliensplanerne ikke i tilstrækkelig grad afhjælper de udfordringer, 
medlemsstaterne står over for, kan den foreslå yderligere landespecifikke 
henstillinger33. Som vi for nylig rapporterede, er nogle vigtige strukturreformer i de 
landespecifikke henstillinger for 2019 ikke afhjulpet i de genopretnings- og 
resiliensplaner, som vi indtil videre har undersøgt34.  

                                                             
31 Særberetning 16/2020: "Det europæiske semester: De landespecifikke henstillinger tager 

fat på vigtige spørgsmål, men der er behov for en bedre gennemførelse af dem", punkt 41-
44 og 60. Udtalelse 06/2020 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet (COM(2020) 408 final), punkt 46. 

32 Kommissionens meddelelse om det europæiske semester 2022 - forårspakken, COM(2022) 
600 final, tillæg 2, s. 18. 

33 Det europæiske semester i forbindelse med genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

34 Særberetning 21/2022: "Kommissionens vurdering af nationale genopretnings- og 
resiliensplaner - Generelt hensigtsmæssig, men der er fortsat gennemførelsesrisici", 
punkt 53. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_16/SR_european-semester-2_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_DA.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0600&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0600&from=DA
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/linking-european-semester-and-recovery-and-resilience-facility_da
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_DA.pdf
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Forskellige tildelingsmetoder for midler og finansiering gennem 
obligationsudstedelse for genopretnings- og resiliensfaciliteten 

Tildelingsmetoderne for samhørighedspolitikkens fonde og 
genopretnings- og resiliensfaciliteten er forskellige 

17 Samhørighedspolitikkens fonde og genopretnings- og resiliensfaciliteten 
anvender forskellige metoder for tildeling af midler til medlemsstaterne. Tildelingen af 
midler under samhørighedspolitikken tager hensyn til nationale og regionale forskelle 
og er baseret på en veletableret formel, Berlinformlen35. Metoden for tildeling af 
midler under genopretnings- og resiliensfaciliteten blev vedtaget i juli 202036. Denne 
metode tager hensyn til eksisterende udviklingsforskelle før pandemien på nationalt 
plan, men ikke på regionalt plan. Nogle medlemsstaters BNP faldt på grund af 
pandemien. Dette betød, at de strukturelle forskelle før pandemien var en større 
faktor ved fastlæggelsen af tildelingen af tilskud fra genopretnings- og 
resiliensfaciliteten end de økonomiske konsekvenser af pandemien, selv om 
afbødningen af denne var et af genopretnings- og resiliensfacilitetens primære mål 
(jf. tekstboks 3). 

                                                             
35 Kortfattet sagsgennemgang 2019: "Tildelingen af samhørighedsmidler til medlemsstaterne i 

2021-2027", marts 2019, punkt 4. 

36 Konklusioner fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd, EUCO 10/20, 21.7.2020. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_COHESION/RCR_COHESION_DA.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2020-INIT/da/pdf
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Tekstboks 3 

Metoder for tildeling af midler 

Det vigtigste tildelingskriterium for samhørighedspolitikkens fonde er det 
regionale BNP og bruttonationalindkomsten (BNI) pr. indbygger, dvs. den relative 
velstand sammenlignet med EU-gennemsnittet, justeret for købekraft37. Andre 
faktorer, der tages i betragtning, er arbejdsløshedsprocent, uddannelsesniveau, 
nettomigration fra tredjelande og drivhusgasemissioner38. Der foretages visse 
endelige justeringer for at sikre, at de mindst udviklede regioner modtager 
tilstrækkelige midler39. 

70 % af tilskudskomponenten i genopretnings- og resiliensfaciliteten tildeles på 
grundlag af medlemsstatens befolkning, BNP pr. indbygger i 2019 og den 
gennemsnitlige femårige arbejdsløshedsprocent for 2015-2019. De resterende 
30 % blev tildelt foreløbigt på grundlag af det anslåede fald i BNP i 2020 og 2021, 
en disponering, der skulle afspejle de økonomiske konsekvenser af pandemien40. 
Prisforskelle mellem medlemsstaterne tages ikke i betragtning i forbindelse med 
genopretnings- og resiliensfaciliteten41. Der anvendes et loft for at undgå 
overdreven koncentration af midler i nogle medlemsstater42. 

Denne anslåede maksimale tildeling på 30 % af tilskudskomponenten i 
genopretnings- og resiliensfaciliteten baseret på fald i BNP43 blev ajourført i juni 
202244 på grundlag af de faktiske ændringer i BNP45. 

                                                             
37 Artikel 108, stk. 2, og bilag XXVI i forordningen om fælles bestemmelser. 

38 Bilag XXVI, punkt 1-7, til forordningen om fælles bestemmelser. 

39 Bilag XXVI, punkt 10-17, til forordningen om fælles bestemmelser. 

40 Bilag I, II og III til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

41 Bilag I til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

42 Bilag I til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

43 Bilag IV til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

44 Notat fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet, "RRF: update of the RRF 
maximum financial contribution", 30.6.2022. 

45 Artikel 11, stk. 2, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
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De medlemsstater, hvis tilskudsbeløb er blevet opjusteret, skal foreslå nye 
reformer og investeringer ved at indsende nye genopretnings- og resiliensplaner, 
hvis de ønsker at anvende tilskuddene, mens medlemsstater, hvis endelige 
maksimale finansielle bidrag er blevet reduceret, opfordres til fortsat at 
gennemføre deres oprindelige genopretnings- og resiliensplaner ved hjælp af 
alternative finansieringskilder, herunder nationale midler, og ved at anmode om 
et lån under genopretnings- og resiliensfaciliteten46. 

Maksimumsbeløbet for lån under genopretnings- og resiliensfaciliteten på 6,8 % af 
BNI for 2019 finder anvendelse i hver medlemsstat47. Beløbet for lånestøtten kan 
under særlige omstændigheder dog forhøjes, hvis der er midler til rådighed, dvs. 
hvis andre medlemsstater ikke har udnyttet deres lånekomponent fuldt ud48. I 
praksis er lån under genopretnings- og resiliensfaciliteten mest attraktive for 
medlemsstater, der låner til en rentesats, der er højere end Kommissionens.  

18 I juni 2022 blev de beløb, der var tildelt under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, ajourført. Denne ajourføring resulterede i, at 19 medlemsstater 
modtog mindre end oprindeligt anslået. Tilskudsbeløbene for Belgien, Nederlandene 
og Ungarn faldt mest med henholdsvis 24 %, 22 % og 19 %. Portugal fik den største 
stigning (12 %) efterfulgt af Spanien (11 %) og Tyskland (9 %). Spanien og Italien var de 
to største modtagere af komponenten tilskud under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, idet de tilsammen modtog 43 % af den endelige tildeling fra 
genopretnings- og resiliensfaciliteten. Polen er den største modtager af midler fra 
samhørighedspolitikken i 2021-2027 (20 %) efterfulgt af Italien (12 %) og Spanien 
(10 %) (jf. bilag III og figur 4). 

                                                             
46 Del I, afsnit II.2.A og II.2.B, i Kommissionens vejledning om genopretnings- og 

resiliensplaner i forbindelse med REPowerEU, 2022/C 214/1. 

47 Artikel 14, stk. 5, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

48 Artikel 14, stk. 6, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0531(01)&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
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Figur 4 - Midler under samhørighedspolitikken og endelig tildeling af 
tilskud under genopretnings- og resiliensfaciliteten pr. medlemsstat 

i millioner euro (løbende priser) 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Kommissionen, inklusive ETS, men eksklusive de beløb, der er 
overført ti l  CEF, udtrukket i  juli 2022 for genopretnings- og resiliensfaciliteten og offentliggjort i  april 
2021 for samhørighedspolitikkens fonde. 

19 Der kan anmodes om lån under genopretnings- og resiliensfaciliteten indtil 
august 202349. I oktober 2022 havde kun syv medlemsstater50 anmodet om lån, som 
beløb sig til 165 milliarder euro (43 % af det samlede disponible lånebeløb). Italien, 
Grækenland og Rumænien var de eneste medlemsstater, der anmodede om 
maksimumsbeløbet. 

                                                             
49 Artikel 14, stk. 2, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

50 Grækenland, Italien, Cypern, Polen, Portugal, Rumænien og Slovenien. 
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2022_06_30_update_maximum_financial_contribution_rrf_grants.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/1_table_breakdown_of_cohesion_policy_current_prices.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/1_table_breakdown_of_cohesion_policy_current_prices.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
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20 Hvis genopretnings- og resiliensfacilitetens lånekomponent anvendes fuldt ud, vil 
den andel af de offentlige udgifter, som EU finansierer, stige fra ca. 1 % til op til 3 % af 
EU's BNP. Genopretnings- og resiliensfaciliteten vil øge andelen af EU-finansierede 
offentlige investeringer i medlemsstaterne yderligere. Kommissionen forventede i 
2021, at de offentlige investeringer vil stige fra 3 % af EU's BNP i 2019 til 3,5 % i 2023. 
Genopretnings- og resiliensfaciliteten vil tegne sig for en stor del af denne stigning51. 

Genopretnings- og resiliensfaciliteten finansieres gennem 
obligationsudstedelse 

21 Udgifter under EU-budgettet, herunder gennem samhørighedspolitikkens fonde, 
finansieres primært af medlemsstaternes bidrag og i mindre omfang af andre 
specifikke indtægter52. I modsætning hertil finansieres NGEU - og dermed 
genopretnings- og resiliensfaciliteten - udelukkende ved låntagning på 
kapitalmarkederne 53. Udstedelse af fælles gæld i et sådant omfang er en stor nyhed 
for EU (jf. tekstboks 4). 

                                                             
51 "European Economic Forecast, Autumn 2021", Institutional Paper 160, s. 35. 

52 Artikel 2, stk. 1, i Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053 om ordningen for 
Den Europæiske Unions egne indtægter. 

53 Artikel 5, stk. 1, i Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053. 

https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/autumn-2021-economic-forecast-recovery-expansion-amid-headwinds_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=DA
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Tekstboks 4 

Finansiering gennem udstedelse af obligationer 

I 2026 vil Kommissionen rejse midler til NGEU ved at udstede EU-obligationer54. 
Betingelserne for obligationerne vil variere. Den længste løbetid vil være 30 år, 
men andre obligationer vil blive udstedt med meget kortere løbetider, herunder 
kortfristede "EU-gældsbeviser" med en løbetid på under et år. Al NGEU-gæld vil 
blive tilbagebetalt senest i 205855. EU-budgettet skal bære tilbagebetalingen af 
hovedstolen og de tilknyttede renter for de midler, der anvendes som tilskud. De 
medlemsstater, der modtager lånet, tilbagebetaler lånene under genopretnings- 
og resiliensfaciliteten og omkostningerne i forbindelse med lånoptagelsen, 
herunder renterne 56. Ved udgangen af oktober 2022 havde Kommissionen udstedt 
226 milliarder euro i obligationer57 og udbetalt 81,4 milliarder euro i tilskud og 
34,2 milliarder euro i lån. 

Vi arbejder i øjeblikket på en revision vedrørende Kommissionens NGEU-
gældsforvaltning. Vi planlægger at offentliggøre vores beretning i 2023. 

                                                             
54 Artikel 4 og artikel 7 i Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2021) 2502 final om 

fastlæggelse af de nødvendige ordninger for forvaltningen af lånoptagelsestransaktionerne 
i henhold til Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053 og for långivningstransaktionerne i 
forbindelse med lån ydet i overensstemmelse med artikel 15 i forordningen om 
genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

55 Artikel 6 i Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053. 

56 Artikel 5, stk. 2, i Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053. Artikel 15, stk. 3, i 
forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Artikel 220, stk. 5, litra e), i 
finansforordningen. 

57 "The EU as a borrower - investor relations". 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/c2021_2502_en_act_part1_v1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32018R1046
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
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Støtteberettigelsesperioden for genopretnings- og 
resiliensfaciliteten er kortere og strækker sig ikke ud over 
instrumentets udløb 

22 Støtteberettigelsesperioden for samhørighedspolitikkens fonde i perioden 2021-
2027 er ni år58. For perioden 2014-2020 er støtteberettigelsesperioden ti år59. 
Støtteberettigelsesperioden for genopretnings- og resiliensfaciliteten er kortere, 
nemlig seks et halvt år. De aftalte milepæle og mål skal opfyldes i løbet af denne 
periode, og de relaterede betalinger kan foretages indtil udgangen af 202660. Ud over 
at have en længere løbetid fortsætter samhørighedspolitikkens 
støtteberettigelsesperiode efter programmeringsperiodens udløb, mens 
genopretnings- og resiliensfacilitetens periode ikke gør det. Ligesom for 
samhørighedspolitikkens fonde er medlemsstaterne imidlertid ikke forpligtet til at 
bruge alle de disponible midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten inden 
periodens udløb (jf. figur 5). 

                                                             
58 Artikel 63, stk. 2, i forordningen om fælles bestemmelser. 

59 Artikel 65, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser (forordningen 
om fælles bestemmelser for 2014-2020). 

60 Artikel 17, stk. 2, artikel 18, stk. 4, litra i), og artikel 24, stk. 1, i forordningen om 
genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=da
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
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Figur 5 - Støtteberettigelsesperioderne for samhørighedspolitikkens 
fonde og genopretnings- og resiliensfaciliteten 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på forordningen om fælles bestemmelser for 2014-2020 og forordningen 
om fælles bestemmelser for2021-2027, forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten og 
REACT-EU-forordningen. 

23 Inden for rammerne af samhørighedspolitikken kan udgifterne anmeldes med 
henblik på godtgørelse, efter at programmeringsperioden er udløbet. Dette skaber en 
overlapning mellem programmeringsperioderne: Støtteberettigelsesperioden for et 
program strækker sig hen over begyndelsen af den følgende programmeringsperiode 
og kan modvirke en rettidig start af den efterfølgende periode. 

24 Som vi tidligere har påpeget, gør en så lang tidsramme det desuden vanskeligere 
at fastlægge investeringsbehovet, når der forhandles om partnerskabsaftaler og 
-programmer61. For at løse dette problem kan samhørighedspolitikkens programmer - 
såfremt det begrundes - ændres i løbet af programmeringsperioden62. For 
genopretnings- og resiliensfacilitetens vedkommende vil Kommissionen ikke foretage 
betalinger efter udgangen af 2026. 

  

                                                             
61 Særberetning 36/2016: "En vurdering af ordningen for afslutning af 

samhørighedsprogrammerne og programmerne for udvikling af landdistrikter 2007-2013", 
punkt 58-64 og 128-130. 

62 Særberetning 24/2021: "Resultatbaseret finansiering i samhørighedspolitikken: værdige 
ambitioner, men der var stadig hindringer i perioden 2014-2020", punkt 82. 

Samhørighedspolitikken 2014-2020
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Samhørighedspolitikken 2021-2027
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Periode forud for vedtagelsen af den relevante forordning, hvor allerede gennemførte 
foranstaltninger kan finansieres med tilbagevirkende kraft
Supplerende udgiftsperiode efter programmeringsperiodens udløb

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=da
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=DA
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_DA.pdf
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Styring og forvaltning 

Genopretnings- og resiliensfaciliteten og fondene under 
samhørighedspolitikken forvaltes som en del af EU-budgettet, 
men udbetalinger fra genopretnings- og resiliensfaciliteten 
kræver inddragelse af Rådet 

Både fondene under samhørighedspolitikken og tilskud fra 
genopretnings- og resiliensfaciliteten er en del af EU-budgettet, men det 
er lån under genopretnings- og resiliensfaciliteten ikke 

25 Fondene under samhørighedspolitikken er en del af EU's årlige budget og 
regnskaber63. NGEU-budgettet blev vedtaget uden for FFR, mens tilskud under 
genopretnings- og resiliensfaciliteten er en del af EU's årlige budget og det 
konsoliderede årsregnskab64. Lån under genopretnings- og resiliensfaciliteten er ikke 
en del af EU-budgettet, men indgår i det konsoliderede årsregnskab65. Af hensyn til 
gennemsigtigheden fremlægger Kommissionen imidlertid også oplysninger om 
lånekomponenten i budgetforslaget66. 

Kommissionen skal høre Rådet, før den udbetaler midler fra 
genopretnings- og resiliensfaciliteten 

26 Kommissionen, nærmere betegnet GD REGIO og GD EMPL, deler ansvaret for 
forvaltningen af samhørighedspolitikkens fonde med medlemsstaterne67. Situationen 
for genopretnings- og resiliensfaciliteten er anderledes. Generalsekretariatets 
Taskforce for Genopretning og Resiliens (Recover) og GD ECFIN forvalter 

                                                             
63 Artikel 10 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 om de finansielle regler vedrørende 

Unionens almindelige budget ("finansforordningen"). 

64 Artikel 21, stk. 6, artikel 83, stk. 1, litra b), nr. i), og artikel 244, stk. 1, litra a), i 
finansforordningen. 

65 Kommissionens meddelelse om det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union 
for regnskabsåret 2021, COM(2022) 323 final, note 2.4.1.1, s. 65. 

66 Kommissionens overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2022, s. 17. 

67 Artikel 7 i forordningen om fælles bestemmelser. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=DA
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/2021_eu_accounts_adopted_web.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2022_statement_of_estimates_web.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
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genopretnings- og resiliensfaciliteten direkte68. Kommissionen koordinerer sine 
forskellige tjenestegrenes arbejde internt for at sikre sammenhæng mellem de to 
instrumenter. 

27 Kommissionen alene er ansvarlig for at godkende udbetalinger under 
samhørighedspolitikkens programmer. Ordningerne for genopretnings- og 
resiliensfaciliteten er også forskellige her. Inden Kommissionen vedtager afgørelsen 
om godkendelse af udbetalinger under genopretnings- og resiliensfaciliteten, skal den 
forelægge sin foreløbige vurdering og tage hensyn til udtalelsen fra Rådets 
Økonomiske og Finansielle Udvalg. Et udvalg bestående af repræsentanter for 
medlemsstaterne skal undersøge Kommissionens afgørelse og kan omstøde den med 
kvalificeret flertal 69. 

Europa-Parlamentets meddelelse af decharge dækker ikke lån fra 
genopretnings- og resiliensfaciliteten 

28 Der er en klar adskillelse af ansvaret for samhørighedspolitikkens fonde mellem 
Europa-Parlamentet og Rådet (budget- og dechargemyndighed) og Kommissionen 
(ansvarlig for gennemførelsen af budgettet). EU's årlige budget vedtages af 
Parlamentet sammen med Rådet70. Kommissionen udarbejder et årsregnskab, for 
hvilket den skal indhente Parlamentets godkendelse eller "decharge". Parlamentet 
meddeler decharge efter henstilling fra Rådet71. Parlamentets beføjelse til at meddele 
Kommissionen decharge gælder også for genopretnings- og resiliensfaciliteten72. 
Denne decharge omfatter dog ikke lånekomponenten af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten. 

                                                             
68 Artikel 8 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

69 Artikel 24, stk. 4 og 5, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

70 Artikel 314 i TEUF. 

71 Artikel 319 i TEUF. Artikel 261, stk. 1, i finansforordningen. 

72 Bilag I, punkt 39, til den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig 
økonomisk forvaltning samt om nye egne indtægter, herunder en køreplan hen imod 
indførelse af nye egne indtægter. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Q1222(01)&from=DA
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Samhørighedspolitikkens fonde og genopretnings- og 
resiliensfaciliteten gennemføres under forskellige 
forvaltningsmetoder, hvilket kræver en yderligere administrativ 
indsats 

Samhørighedspolitikken gennemføres inden for en fælles EU-ramme, 
mens genopretnings- og resiliensfaciliteten gennemføres via nationale 
systemer 

29 Der er tydelige forskelle med hensyn til, hvordan instrumenterne gennemføres i 
praksis. F.eks. er de nationale og regionale forvaltningers ansvar forskelligt. 
Samhørighedspolitikkens fonde gennemføres af alle medlemsstater og regioner på 
grundlag af den ramme, der er fastsat i forordningen om fælles bestemmelser. 
Genopretnings- og resiliensfaciliteten gennemføres via nationale systemer, som pr. 
definition er specifikke for hver medlemsstat (jf. tekstboks 5). 

Tekstboks 5 

Ansvarsområderne for medlemsstaternes forvaltninger 

Samhørighedspolitikkens fonde gennemføres under delt forvaltning gennem både 
nationale og regionale programmer. Hundredvis af nationale og regionale 
myndigheder i medlemsstaterne er involveret i programmering, gennemførelse, 
overvågning og revision. Modtagere af EU-midler kan være offentlige eller private 
organer, enheder med eller uden status som juridisk person eller fysiske personer, 
der er ansvarlige for at iværksætte eller både iværksætte og gennemføre 
operationer73. 

                                                             
73 Artikel 2, stk. 9, i forordningen om fælles bestemmelser. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
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Genopretnings- og resiliensfaciliteten gennemføres under direkte forvaltning, og 
medlemsstaterne er støttemodtagere 74. Samtidig er de ansvarlige for at sikre, at 
hovedprincipperne for forsvarlig økonomisk forvaltning overholdes. På 
medlemsstatsplan har en ledende myndighed ("koordinatoren for genopretnings- 
og resiliensfaciliteten") det overordnede ansvar og fungerer som det centrale 
kontaktpunkt for Kommissionen75. Ministerier eller regioner kan få til opgave at 
gennemføre projekter og aflægge rapport til denne koordinator om deres 
fremskridt. 

Der kræves en yderligere administrativ indsats på nationalt plan for at 
gennemføre begge systemer sideløbende 

30 Gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten sideløbende med 
samhørighedspolitikkens fonde kan forværre problemerne med den administrative 
kapacitet. I halvdelen af medlemsstaterne i vores stikprøve er de samme organer 
ansvarlige for at udforme og gennemføre både samhørighedspolitikkens fonde og 
genopretnings- og resiliensfaciliteten76. I disse tilfælde trækker genopretnings- og 
resiliensfaciliteten på den kapacitet, som de nationale myndigheder har udviklet til at 
gennemføre samhørighedspolitikkens fonde. Sådanne ordninger bidrager også til at 
afbøde risikoen for dobbeltfinansiering. 

31 To af medlemsstaterne i vores stikprøve (Italien og Rumænien) medtog specifikke 
foranstaltninger i deres genopretnings- og resiliensplaner for at løse problemerne med 
den administrative kapacitet. Andre af medlemsstaterne i vores stikprøve (Italien, 
Rumænien og Frankrig) tilkendegav ligeledes over for os, at de agter at ansætte 
yderligere personale til at gennemføre genopretnings- og resiliensfaciliteten 
(jf. tekstboks 6). 

                                                             
74 Artikel 22, stk. 1, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

75 Kommissionens vejledning til medlemsstaterne om genopretnings- og resiliensplaner 
(del 1/2), SWD(2021) 12 final, s. 46. 

76 Spanien, Rumænien og Slovenien blandt medlemsstaterne i vores stikprøve. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
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Tekstboks 6 

Foranstaltninger vedrørende administrativ kapacitet i Italien 

Italien, der er en af de største modtagere af midler under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, REACT-EU og samhørighedspolitikkens fonde, planlægger en 
række foranstaltninger for at øge sin administrative kapacitet: 

- oprettelse af en ny teknisk og operationel støttetjeneste, der skal levere en 
pulje af tværfaglige eksperter fra forskellige offentlige organer, som centrale, 
regionale og lokale myndigheder, der er involveret i genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, kan søge ekspertise fra 

- indførelse i national ret af foranstaltninger, der forenkler og fremskynder 
tildelingen og gennemførelsen af offentlige kontrakter 

- rekruttering af 2 800 tjenestemænd til organer, der er involveret i 
gennemførelsen af EU-midler. 

32 Der er planlagt teknisk bistand under begge instrumenter, men i forskellige 
former. Medlemsstaterne kan anvende teknisk bistand til forberedelse, uddannelse, 
forvaltning, overvågning, evaluering, synlighed og kommunikation i forbindelse med 
samhørighedspolitikkens fonde77. Den maksimale tekniske bistand for perioden 2021-
2027 beløber sig til ca. 14 milliarder euro. Desuden kan medlemsstaterne for begge 
instrumenters vedkommende gøre brug af instrumentet for teknisk støtte 78 med et 
samlet budget på 864 millioner euro. Instrumentet for teknisk støtte støtter den 
offentlige forvaltning i udformningen, udviklingen og gennemførelsen af reformer og i 
forberedelsen af investeringer. 

  

                                                             
77 Artikel 36 i forordningen om fælles bestemmelser. 

78 Forordning (EU) 2021/240 om oprettelse af et instrument for teknisk støtte. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0240&qid=1642846530461&from=da
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Programmering af udgifterne 

Genopretnings- og resiliensfacilitetens programmering er mere 
centraliseret 

Genopretnings- og resiliensfaciliteten er baseret på et 
enhedsprogrammeringsdokument for hver medlemsstat og kræver på 
EU-plan Rådets godkendelse 

33 Programmeringen af genopretnings- og resiliensfaciliteten er baseret på et 
enhedsdokument for hver medlemsstat. Dette dokument, som også kaldes en 
genopretnings- og resiliensplan, beskriver de investeringer og reformer, som støttes 
med tilskud og, hvor det er relevant, lån fra genopretnings- og resiliensfaciliteten. 
Dokumentet vurderes af Kommissionen, som fremlægger et forslag til Rådets 
gennemførelsesafgørelse (CID), der fastsætter et bindende sæt foranstaltninger, de 
dertil knyttede milepæle og mål, der skal opfyldes, samt antallet og størrelsen af 
trancherne. Når Rådets gennemførelsesafgørelse er vedtaget, suppleres den med 
operationelle ordninger, der omhandler spørgsmål vedrørende den tekniske 
gennemførelse79, de finansieringsaftaler, som budgetforpligtelserne er baseret på80, og 
låneaftalerne 81, hvis det er relevant. 

34 For så vidt angår samhørighedspolitikkens fonde underskriver hver medlemsstat 
en partnerskabsaftale med Kommissionen, som fastlægger den strategiske retning for 
finansieringen og de nærmere bestemmelser for dens anvendelse82. Den indeholder 
nærmere oplysninger om nationale eller regionale programmer, der har til formål at 
tage fat på de vigtigste udfordringer, som landet eller regionen står over for83. 

                                                             
79 Artikel 18, stk. 1, og artikel 20, stk. 6, i forordningen om genopretnings- og 

resiliensfaciliteten. 

80 Artikel 23 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Artikel 7, stk. 3, i 
finansforordningen. 

81 Artikel 15 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

82 Artikel 10, stk. 1, i forordningen om fælles bestemmelser. 

83 Artikel 22, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
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Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter for at godkende både 
partnerskabsaftalen og programmerne 84. 

35 Figur 6 opsummerer vurderings- og godkendelsesprocessen for 
programmeringen af udgifterne. 

Figur 6 - Programmering af udgiftsproceduren 
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Kilde: Revisionsretten, baseret på forordningen om fælles bestemmelser og forordningen om 
genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

                                                             
84 Artikel 12, stk. 4, og artikel 23, stk. 4, i forordningen om fælles bestemmelser. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
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36 Ændringer af samhørighedspolitikkens programmer kræver kun Kommissionens 
vurdering og godkendelse85. Ændringer af genopretnings- og resiliensplanerne kræver 
Kommissionens vurdering samt Rådets godkendelse 86. Dette er en 
sikkerhedsforanstaltning til at sikre, at medlemsstaterne agter at opfylde de 
forpligtelser, der er fastsat i deres genopretnings- og resiliensplaner. Vi har tidligere 
bemærket, at ændringer af samhørighedspolitikkens programmer, herunder 
budgetomfordelinger inden for de grænser, der er godkendt i forordningen om fælles 
bestemmelser, ofte finder sted under gennemførelsen87. 

Samhørighedspolitikkens partnerskabsprincip er ikke en forudsætning 
for genopretnings- og resiliensfaciliteten 

37 For så vidt angår samhørighedspolitikkens fonde skal medlemsstaterne anvende 
partnerskabsprincippet i overensstemmelse med den europæiske adfærdskodeks for 
partnerskab88. De offentlige myndigheder på regionalt og lokalt plan samt byplan, 
civilsamfundsorganisationerne samt arbejdsmarkedets parter og de økonomiske 
interesseorganisationer kan alle bidrage til udarbejdelsen af partnerskabsaftaler og til 
forberedelsen, gennemførelsen og evalueringen af hvert program89. Dette skal sikre, at 
fondene tager højde for de behov og udfordringer, der er blevet påpeget. 

38 Proceduren for genopretnings- og resiliensfaciliteten er anderledes. Når de 
nationale myndigheder udarbejder genopretnings- og resiliensplaner, er de kun 
forpligtet til at høre lokale og regionale myndigheder, arbejdsmarkedets parter, 
civilsamfundet og ungdomsorganisationer i det omfang, det er nødvendigt i henhold til 
national lovgivning. Høringsprocessen er sammenfattet i selve genopretnings- og 
resiliensplanerne90. 

                                                             
85 Artikel 13, stk. 4, og artikel 24, stk. 4, i forordningen om fælles bestemmelser. 

86 Artikel 21, stk. 2, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

87 Særberetning 24/2021, punkt 53-57 og 120. 

88 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 240/2014 om den europæiske 
adfærdskodeks for partnerskab inden for rammerne af de europæiske struktur- og 
investeringsfonde. 

89 Artikel 8 i forordningen om fælles bestemmelser. 

90 Artikel 18, stk. 4, litra q), i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_DA.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0240&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
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Forskellige tilgange til vurderingen af 
programmeringsdokumenter 

Kommissionens vurdering af udkastene til genopretnings- og 
resiliensplaner er baseret på forud fastsatte kriterier 

39 Under samhørighedspolitikken vurderer Kommissionen, om 
partnerskabsaftalerne og programmerne er i overensstemmelse med forordningen om 
fælles bestemmelser og de relevante fondsspecifikke regler91. For genopretnings- og 
resiliensfacilitetens vedkommende foretager Kommissionen i stedet en 
forhåndsvurdering, hvor den anvender 11 brede og generiske kvalitative kriterier, 
f.eks. med henblik på at vurdere, om genopretnings- og resiliensplanen repræsenterer 
en omfattende og tilstrækkeligt afbalanceret reaktion på den økonomiske og sociale 
situation, og om de samlede anslåede omkostninger er i overensstemmelse med 
princippet om omkostningseffektivitet og står mål med den forventede nationale 
økonomiske og sociale indvirkning92. 

40 Tidligere har vi bemærket, at Kommissionen udviser en vis fleksibilitet med 
hensyn til at fortolke og vurdere disse kriterier, og at dette nødvendigvis indebærer 
kvalitative vurderinger93. I en beretning, der blev offentliggjort for nylig, undersøgte vi 
Kommissionens vurdering af genopretnings- og resiliensplanerne i en stikprøve af 
medlemsstater. Vi konstaterede, at vurderingen generelt var hensigtsmæssig i 
betragtning af processens kompleksitet og de tidsmæssige begrænsninger. Vi 
identificerede dog en række svagheder, risici og områder, som kræver opmærksomhed 
i fremtiden, f.eks. betalingsprofiler, der er resultatet af forhandlinger, milepæle og mål, 
som mangler klarhed, og overvågnings- og kontrolsystemer, der endnu ikke er fuldt ud 
på plads på vurderingstidspunktet94. 

                                                             
91 Artikel 12, stk. 1, og artikel 23, stk. 1, i forordningen om fælles bestemmelser. 

92 Artikel 19, stk. 3, litra a), og artikel 19, stk. 3, litra i), i forordningen om genopretnings- og 
resiliensfaciliteten. 

93 Udtalelse 06/2020, punkt 44. 

94 Særberetning 21/2022, punkt 112 og 113. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_DA.pdf
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41 Kravene om gennemsigtighed er også forskellige. Kommissionens vurderinger af 
de vedtagne genopretnings- og resiliensplaner er offentligt tilgængelige95, hvorimod 
vurderingerne af partnerskabsaftalerne og programmerne under 
samhørighedspolitikken kun deles med de pågældende nationale og regionale 
myndigheder. 

Omfanget af Kommissionens vurdering varierer mellem de to 
instrumenter 

42 Kommissionens retningslinjer for bedre regulering96 indeholder fem kriterier: 
effektivitet, virkningsfuldhed, relevans, sammenhæng og EU-merværdi. Fire af disse 
anvendes til at vurdere både genopretnings- og resiliensplanerne under 
genopretnings- og resiliensfaciliteten og partnerskabsaftaler og programmer under 
samhørighedspolitikken. Omfanget af Kommissionens vurdering er imidlertid 
forskelligt for hvert instrument (jf. figur 7). 

                                                             
95 Kommissionen har udarbejdet et resumé af vurderingen af genopretnings- og 

resiliensplanerne, som findes her. 

96 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, "Better Regulation Guidelines", 
SWD(2021) 305, s. 23 og 26. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_da#Nationale-genopretnings-%20og-resiliensplaner
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Figur 7 - Vurderingens omfang  
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Kilde: Revisionsretten, baseret på forordningen om fælles bestemmelser og forordningen om 
genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
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43 Medlemsstaterne skal forelægge Kommissionen omkostningsoverslag for 
foranstaltningerne i deres genopretnings- og resiliensplaner. I sin vurdering af 
genopretnings- og resiliensplanerne kontrollerer Kommissionen rimeligheden og 
troværdigheden af disse overslag og undersøger, om den foreslåede støtte vil supplere 
anden EU-finansiering97. Den kontrollerer også, om støtten vil erstatte 
tilbagevendende nationale udgifter98. For at underbygge bredere skøn over 
investeringsniveauet skulle medlemsstaterne hvert år fra 2017 til 2019 fremlægge det 
gennemsnitlige niveau for de nationale offentlige udgifter til investeringer, der svarede 
til dem i genopretnings- og resiliensplanerne99. 

44 Inden for samhørighedspolitikken blev EU's merværdi vurderet under begrebet 
"additionalitet", dvs. kravet om, at samhørighedspolitikkens fonde ikke må erstatte 
tilbagevendende nationale udgifter100. Men siden 2007 er kravet om, at 
medlemsstaterne skal dokumentere dette, gradvist blevet ophævet. I perioden 2021-
2027 vil Kommissionen ikke længere kontrollere additionaliteten, når den vurderer 
partnerskabsaftalerne og programmerne (jf. tekstboks 7). 

                                                             
97 Artikel 9, artikel 19, stk. 3, litra i), og kriterium 2.9 i bilag V i forordningen om 

genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

98 Artikel 5, stk. 1, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

99 SWD(2021) 12, del 1/2, s. 55. 

100 Artikel 95, stk. 2, i forordningen om fælles bestemmelser for 2014-2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=da
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Tekstboks 7 

Kravet om additionalitet i samhørighedspolitikken 

I perioden 2007-2013 skulle medlemsstater med regioner, der var omfattet af 
konvergensmålet, dvs. dem, hvis BNP pr. indbygger var mindre end 75 % af EU-
gennemsnittet, opretholde det samme niveau for offentlige eller tilsvarende 
strukturelle udgifter i hele perioden i hver af de pågældende regioner101. 

I perioden 2014-2020 blev kravet om additionalitet anset for at være opfyldt, så 
længe medlemsstaterne på nationalt plan opretholdt det samme niveau for 
offentlige strukturelle udgifter i hele perioden. Der blev ikke henvist til de 
regionale udgiftsniveauer. Dette krav blev kun verificeret for de medlemsstater, 
hvor mindre udviklede regioner mindst omfatter 15 % af deres samlede 
befolkning, på visse betingelser102. 

For perioden 2021-2027 kræver Kommissionen som en forenklingsforanstaltning 
ikke længere, at medlemsstaterne skal dokumentere programmernes 
additionalitet103. 

Den parallelle programmering af samhørighedspolitikkens 
fonde og genopretnings- og resiliensfaciliteten førte til særlige 
udfordringer for medlemsstaterne 

To tredjedele af genopretnings- og resiliensplanerne blev vedtaget inden 
for seks måneder, mens forberedelsen og forhandlingerne om 
samhørighedspolitikkens programmer blev forsinket endnu mere end i 
tidligere perioder. 

45 I tidligere FFR-perioder blev Kommissionens forhandlinger om 
partnerskabsaftaler og programmer forsinket og aldrig afsluttet inden udgangen af det 
første år af FFR. Disse forsinkelser skyldtes den sene vedtagelse af FFR-pakken, som 

                                                             
101 Artikel 15, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for 

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999. 

102 Artikel 95, stk. 4, i forordningen om fælles bestemmelser for 2014-2020. 

103 Håndbog om forenkling, foranstaltning nr. 16, s. 4. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1083&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=da
https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/factsheets/2018/simplification-handbook-80-simplification-measures-in-cohesion-policy-2021-2027_da
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igen forsinkede vedtagelsen af samhørighedspolitikpakken, som er en forudsætning for 
programmeringen på medlemsstatsplan104. 

46 I perioden 2021-2027 var forsinkelserne endnu større: Som vi tidligere har 
rapporteret, blev forordningen om fælles bestemmelser og de fondsspecifikke 
forordninger vedtaget i midten af 2021, seks måneder efter begyndelsen af FFR-
perioden105. Forvaltningsmyndighederne var også involveret i programmeringen af 
REACT-EU og i gennemførelsen af andre hasteforanstaltninger såsom genopretnings- 
og resiliensfaciliteten, investeringsinitiativer som reaktion på coronavirusset (CRII og 
CRII+) 106 og samhørighedsaktioner for flygtninge i Europa (CARE og CARE+107). Det 
betød, at deres administrative kapacitet blev udtyndet i endnu højere grad. 
Udarbejdelsen af partnerskabsaftalerne og programmerne og deres forhandlinger med 
Kommissionen gik derfor betydeligt langsommere i næsten alle medlemsstater i 2021. 
En konsekvens af denne forsinkelse er, at medlemsstaterne vil skulle absorbere deres 
tildelte samhørighedspolitiske midler inden for FFR for 2021-2027 inden for en kortere 
tidsramme. Vi har tidligere bemærket, at absorptionsmønstrene varierer fra 

                                                             
104 Særberetning 17/2018: "Kommissionens og medlemsstaternes foranstaltninger i de sidste 

år af programperioden 2007-2013 modvirkede lav absorption, men havde ikke tilstrækkeligt 
fokus på resultater", punkt 14-18 og 83. 

105 Årsberetningerne for 2021, punkt 2.6. Årsberetningerne for 2020, punkt 2.24 og 2.25. 
Særberetning 14/2021: "Interreg-samarbejde: Potentialet i Den Europæiske Unions 
grænseregioner er endnu ikke blevet frigjort fuldt ud", punkt 92. Særberetning 24/2021, 
punkt 83 og 124. 

106 Forordning (EU) 2020/460 om ændring af forordning (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013 og (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår særlige foranstaltninger til 
mobilisering af investeringer i medlemsstaternes sundhedssystemer og andre dele af deres 
økonomier som reaktion på covid-19-udbruddet. Forordning (EU) 2020/558 om ændring af 
forordning (EU) nr. 1301/2013 og (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår særlige 
foranstaltninger med henblik på at give ekstraordinær fleksibilitet med hensyn til 
anvendelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde som reaktion på covid-19-
udbruddet. 

107 Forordning (EU) 2022/562 om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og forordning (EU) 
nr. 223/2014 for så vidt angår samhørighedsaktionen for flygtninge i Europa. Forordning 
(EU) 2022/613 om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 223/2014 for så 
vidt angår øget forfinansiering fra REACT-EU-midlerne og fastsættelsen af en 
enhedsomkostning. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14/SR_cross-border_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_DA.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0460&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0562&fra=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0613&qid=1654265647043&from=da
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0613&qid=1654265647043&from=da
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medlemsstat til medlemsstat108, og at der har været forsinkelser med at absorbere 
samhørighedspolitikkens midler i perioden 2014-2020109. 

47 For genopretnings- og resiliensfaciliteten foregik programmeringen og 
vedtagelsen hurtigere. I løbet af de seks måneder mellem februar (hvor forordningen 
om genopretnings- og resiliensfaciliteten blev vedtaget) og juli 2021 blev 18 
genopretnings- og resiliensplaner vedtaget110. Denne hurtige afslutning af 
forhandlingerne var tilsigtet, eftersom genopretnings- og resiliensfaciliteten skulle 
reagere på en akut og truende krise. Desuden var antallet af 
programmeringsdokumenter i genopretnings- og resiliensfaciliteten lavere 
sammenlignet med de næsten 400 partnerskabsaftaler og nationale og regionale 
programmer, og det hjalp Kommissionen med at afslutte sin vurdering rettidigt 
(jf. tekstboks 8). 

Tekstboks 8 

Vedtagelse og status for gennemførelse 

Status pr. oktober 2022: 

- Rådet havde vedtaget 26 genopretnings- og resiliensplaner, otte flere end i 
juli 2021. Den resterende genopretnings- og resiliensplan fra Ungarn var 
stadig ved at blive vurderet af Kommissionen. 

- Kommissionen og medlemsstaterne havde undertegnet 17 operationelle 
ordninger. 

- 12 betalingsanmodninger var allerede blevet valideret og efterkommet, og 
Kommissionen forventede, at ca. 32 % af tilskudsbeløbene ville blive udbetalt 
i løbet af 2022111. 

                                                             
108 Årsberetningerne for 2021, punkt 2.16. Særberetning 17/2018, punkt 27 og 28. 

109 Årsberetningerne for 2021, punkt 2.26. 

110 Belgien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Kroatien, 
Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Østrig, Portugal, Slovenien og Slovakiet. 

111 Baseret på data fra Kommissionens overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 
2022, s. 34. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_DA.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2022_statement_of_estimates_web.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2022_statement_of_estimates_web.pdf
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- I de følgende måneder vil nogle af genopretnings- og resiliensplanerne blive 
ændret af medlemsstaterne og indgivet til Kommissionens godkendelse på ny 
og vedtaget af Rådet som følge af den justerede maksimale tildeling af tilskud 
i juni 2022 (jf. tekstboks 3). 

Til sammenligning gælder følgende for samhørighedspolitikkens fonde: 

- 23 af de 27 partnerskabsaftaler og 185 af de 371 programmer omfattet af 
denne analyse blev godkendt af Kommissionen for perioden 2021-2027. 

- Der var endnu ikke indgivet nogen anmodning om mellemliggende betaling 
for perioden 2021-2027. I 2022 udgør forfinansieringsbetalingerne 
størstedelen af det beløb, der forventes udbetalt. 

- Kommissionen har foretaget betalinger svarende til 72 % af midlerne for 
perioden 2014-2020. Nederlandene, Danmark og Kroatien havde absorberet 
mindre end 58 % af deres tildelinger (herunder REACT-EU), og Belgien, 
Tyskland, Italien, Malta, Slovakiet og Spanien havde absorberet mindre end 
65 %. 

Koordinering af den samtidige gennemførelse af de to instrumenter og 
undgåelse af risikoen for dobbeltfinansiering er en del af 
programmeringen 

48 Medlemsstaterne skulle i deres genopretnings- og resiliensplaner beskrive, 
hvordan de ville koordinere den parallelle gennemførelse af instrumenterne under 
hensyntagen til de involverede beløb, tilgængeligheden af og tidsplanen for modne 
projekter samt det niveau, som ansvaret for gennemførelsen af en reform eller 
investering ligger på ifølge de institutionelle og retlige rammer112. Dette er også et krav 
for partnerskabsaftaler og programmer under samhørighedspolitikken. 

49 Komplementaritet og synergier opnås enten ved at finansiere forskellige 
operationer, der bygger på hinanden, eller ved at bruge de to instrumenter til at 
finansiere forskellige elementer af den samme operation. I de fleste tilfælde var 
beskrivelserne i genopretnings- og resiliensplanerne generelle og korte, til dels fordi 
partnerskabsaftalerne og programmerne for 2021-2027 endnu ikke var blevet 
udarbejdet. Som følge heraf var de nationale myndigheder nødt til i deres 
partnerskabsaftaler om samhørighedspolitikken for 2021-2027 at tage hensyn til 
indholdet i deres genopretnings- og resiliensplaner. Dette var lettere for de 

                                                             
112 SWD(2021) 12, del 1/2, s. 43. 
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medlemsstater, der på forhånd havde fastlagt en strategisk afgrænsningsramme 
(jf. tekstboks 9). 

Tekstboks 9 

Afgrænsningsrammen i Frankrig 

For at analysere eventuelle overlapninger mellem genopretnings- og 
resiliensfaciliteten og samhørighedspolitikkens fonde for 2021-2027 og præcisere, 
hvilken type investeringer der skulle finansieres af hvilken fond, meddelte de 
franske myndigheder os, at de havde oprettet en afgrænsningsramme, som 
senere blev offentliggjort i en vejledning113. 

Der blev anvendt fire hovedkriterier som grundlag: 

- Et tidsmæssigt kriterium, hvor midlerne absorberes sekventielt ved først at 
anvende genopretnings- og resiliensfaciliteten eller resterende midler fra 
perioden 2014-2020, herunder REACT-EU, og derefter 
samhørighedspolitikkens fonde for 2021-2027. 

- Et temakriterium afhængigt af de omfattede støtteberettigede temaer. 

- Et støttemodtagerkriterium, der anvender genopretnings- og 
resiliensfaciliteten for specifikke typer støttemodtagere. 

- Et territorialt kriterium, der fordeler midlerne fra genopretnings- og 
resiliensfaciliteten og samhørighedspolitikken til særskilte områder i 
overensstemmelse med de på forhånd udvalgte investeringsprioriteter for 
hvert geografisk område. 

Selv om en sådan ramme ikke fjerner behovet for yderligere koordinering 
under gennemførelsen på regionalt plan og projektplan, bidrager den til at 
fastlægge hovedprincipperne. 

50 I forbindelse med vurderingen af genopretnings- og resiliensplanerne skulle 
Kommissionen undersøge komplementariteten og koordineringen med andre EU-
fonde 114. I henhold til de operationelle ordninger, der er indgået med hver enkelt 
medlemsstat vedrørende genopretnings- og resiliensfaciliteten, skal der også afholdes 

                                                             
113 Den af de franske myndigheder offentliggjorte vejledning kan findes her. 

114 SWD(2021) 12, del 1/2, s. 44. 

https://www.europe-en-france.gouv.fr/sites/default/files/guide_frr_cohesion_0.pdf
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et årligt arrangement i hver medlemsstat for at drøfte gennemførelsen af både 
genopretnings- og resiliensplanen og andre EU-programmer115. 

51 En operation kan finansieres af begge instrumenter, så længe de samme 
omkostninger kun dækkes én gang, og så længe genopretnings- og resiliensfaciliteten 
ikke dækker den obligatoriske nationale medfinansiering af projekterne under 
samhørighedspolitikken116. Alle de medlemsstater, vi hørte, oplyste, at de havde 
vurderet denne risiko og truffet foranstaltninger til at afbøde den. Kommissionen 
skulle forhåndsvurdere, om genopretnings- og resiliensplanerne indeholdt sådanne 
foranstaltninger117. 

Absorptionen under samhørighedspolitikkens fonde vil blive påvirket af 
genopretnings- og resiliensfaciliteten, men også af andre faktorer 

52 Efter vedtagelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten kan medlemsstaterne 
bruge betydeligt flere penge på investeringer end tidligere til økonomisk, social og 
territorial samhørighed. Seks lande kan bruge mindst dobbelt så meget, som de gjorde 
i perioden 2014-2020118, syv lande mindst tre gange så meget119 og to lande, 
Luxembourg og Nederlandene, syv gange så meget. 

53 I perioden 2014-2020 tilvejebragte EFRU og Samhørighedsfonden finansiering 
svarende til ca. 10 % af de samlede offentlige investeringer i alle 27 EU-medlemsstater. 
I 10 medlemsstater120 tegnede finansieringen fra EFRU og Samhørighedsfonden sig for 
mere end en tredjedel af alle offentlige investeringer121. For disse medlemsstater vil 

                                                             
115 Kommissionens rapport om gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten, 

COM(2022) 75 final, s. 7 og 57. 

116 Artikel 9 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. SWD(2021) 12, del 1/2, 
s. 42. 

117 Artikel 19, stk. 3, litra j), og kriterium 2.10 i bilag V i forordningen om genopretnings- og 
resiliensfaciliteten. 

118 Bulgarien, Tyskland, Irland, Grækenland, Cypern og Finland. 

119 Belgien, Danmark, Spanien, Frankrig, Italien, Østrig og Sverige. 

120 Bulgarien, Estland, Kroatien, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Portugal, Rumænien og 
Slovakiet. 

121 Kommissionens ottende samhørighedsrapport, s. 243. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://ec.europa.eu/regional_policy/da/information/publications/reports/2022/eighth-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion
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det være en særlig udfordring at absorbere betydeligt flere EU-midler i perioden 2021-
2027122. 

54 Presset for at absorbere midler stiger mod slutningen af 
støtteberettigelsesperioden, som vi allerede har rapporteret tidligere 123. Dette kan 
føre til, at der tages mindre hensyn til investeringernes merværdi, muligvis på 
bekostning af overholdelsen af visse støtteberettigelsesregler og opnåelsen af god 
valuta for pengene 124. Men for perioden 2021-2027 ændrede en række aspekter sig. 
Disse kan afbøde nogle af absorptionsudfordringerne for samhørighedspolitikkens 
fonde. 

- Store infrastrukturprojekter finansieres ofte i flere på hinanden følgende 
perioder. Dette er ofte nødvendigt på grund af den tid, det tager at tage sådanne 
projekter i brug. Men som vi tidligere har bemærket, kan det også være en 
konsekvens af forsinkelser under planlægningen og opførelsen125. Efter 2026 vil 
der ikke blive foretaget yderligere udbetalinger fra genopretnings- og 
resiliensfaciliteten til medlemsstaterne. Hvis visse investeringer under 
genopretnings- og resiliensfaciliteten ikke er afsluttet og kræver yderligere 
finansiering, kan en sådan finansiering tilvejebringes fra samhørighedspolitikkens 
programmer. Dette viser også behovet for sammenhæng i programmeringen af 
de to instrumenter. 

                                                             
122 Årsberetningen for 2016, punkt 2.24 og 2.25. 

123 Kortfattet sagsgennemgang 2019: "Uindfriede forpligtelser i EU-budgettet - en nærmere 
undersøgelse", april 2019, punkt 20 og 34-39. Særberetning 17/2018, punkt 20 og 21 og 
punkt 83 og 84. 

124 Særberetning 17/2018, punkt 15 og 87. 

125 Analyse 05/2021: "EU's ramme for store transportinfrastrukturprojekter: en international 
sammenligning", punkt 52-53, s. 27. Særberetning 10/2020: "Transportinfrastrukturer i EU: 
Megaprojekter bør gennemføres hurtigere, så deres effekt på transportnettet kan leveres 
rettidigt", punkt 45-48 og 84-86. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2016/annualreports-2016-DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=49618
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_05/RW_Transport_flagships_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_DA.pdf
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- Forordningen om fælles bestemmelser giver medlemsstaterne mulighed for at 
omfordele op til 5 % af deres oprindelige nationale bevillinger for hver fond under 
samhørighedspolitikken til ethvert andet instrument under direkte eller indirekte 
forvaltning, herunder deres genopretnings- og resiliensplaner. I den forbindelse 
tages der også højde for eventuelle overførsler til InvestEU-programmet126 på 
partnerskabsaftaleniveau eller via programændringer. I maj 2022 foreslog 
Kommissionen, at dette på visse betingelser kunne øges til 12,5 %127 som en af 
REPowerEU-foranstaltningerne 128. Vi har afgivet en udtalelse om dette forslag129. 

- Endelig vil både genopretnings- og resiliensfaciliteten og samhørighedspolitikkens 
fonde for 2021-2027 blive gennemført i forbindelse med højere priser som følge 
af inflationen. Hvad angår genopretnings- og resiliensfaciliteten vil dette lægge 
yderligere pres på medlemsstaterne for at få dem til at kontrollere 
omkostningerne eller forpligte yderligere nationale fonde til at fuldføre 
investeringer og reformer under genopretnings- og resiliensfaciliteten. Hvad 
angår samhørighedspolitikkens fonde er finansieringen generelt baseret på de 
faktiske omkostninger. Da de øgede omkostninger delvis vil blive båret af EU-
budgettet, vil dette sandsynligvis resultere i en højere absorptionsgrad. 

  

                                                             
126 https://investeu.europa.eu/index_en  

127 Kommissionens meddelelse om REPowerEU-planen, COM(2022) 230 final, punkt 4.3. 

128 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/IP_22_3131  

129 Udtalelse 04/2022 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af 
forordning (EU) 2021/241 for så vidt angår kapitler om REPowerEU i genopretnings- og 
resiliensplaner og om ændring af forordning (EU) 2021/1060, forordning (EU) 2021/2115, 
direktiv 2003/87/EF og afgørelse (EU) 2015/1814 [2022/0164 (COD)]. 

https://investeu.europa.eu/index_en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/IP_22_3131
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_04/OP_REPowerEU_DA.pdf
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Betingelser for gennemførelse af 
betalinger 

Der er ingen omkostninger forbundet med finansiering under 
genopretnings- og resiliensfaciliteten 

Genopretnings- og resiliensfaciliteten finansierer reformer og 
investeringer baseret på opfyldelse af milepæle og mål 

55 Finansforordningen fastsætter tre former for finansiel støtte fra EU130: 

- "Godtgørelse af faktisk afholdte udgifter" indebærer, at EU-midler godtgøres på 
grundlag af de faktiske omkostninger, som støttemodtageren har afholdt. Disse 
omkostninger skal underbygges ved hjælp af dokumentation. 

- "Forenklede omkostningsmuligheder" godtgør udgifter efter en forudberegnet 
sats. Standardsatser for enhedsomkostninger og faste beløb kan knytte betalinger 
til output, men ikke nødvendigvis til resultater131. 

- I henhold til modellen med "finansiering, som ikke er knyttet til omkostninger", 
modtager en operation EU-støtte, når den opnår resultater eller opfylder 
betingelser, der tidligere er fastsat i lovgivningen. Modellen med finansiering, som 
ikke er knyttet til omkostninger, blev indført i 2018, da finansforordningen blev 
revideret. 

56 Modellen med finansiering, som ikke er knyttet til omkostninger, er obligatorisk 
for genopretnings- og resiliensfaciliteten: Medlemsstaterne ydes via denne model 
støtte til at gennemføre reformer og investeringer udelukkende på grundlag af 
opfyldelse af milepæle og mål. Den finder ikke anvendelse på individuelle operationer, 
hvor medlemsstaterne kan vælge enhver passende finansieringsmodel, der er i 
overensstemmelse med deres nationale regler. Opfyldelsen af milepæle og mål er det 
eneste kriterium for godkendelse af en betaling132. 

                                                             
130 Artikel 125, stk. 1, i finansforordningen. 

131 Særberetning 24/2021, punkt 90. 

132 Betragtning 18 og artikel 4, stk. 2, og artikel 24, stk. 3, i forordningen om genopretnings- og 
resiliensfaciliteten. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=DA
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_DA.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
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57 Inden den første betalingsanmodning indgives, undertegner Kommissionen og de 
enkelte medlemsstater operationelle ordninger. Disse er udmøntet i dokumenter, der 
indeholder detaljerede oplysninger om, hvordan Rådets gennemførelsesafgørelse vil 
blive overvåget, og hvilke beviser Kommissionen forventer at se som dokumentation 
for, at hver milepæl og hvert mål er opfyldt133. Inden en eventuel udbetaling fra 
genopretnings- og resiliensfaciliteten skal Kommissionen vurdere, om medlemsstaten 
på tilfredsstillende vis har opfyldt alle de milepæle og mål, der er knyttet til den 
specifikke betalingsanmodning134. Herudover skal medlemsstaten give Kommissionen 
sikkerhed for, at den har truffet foranstaltninger til at beskytte EU's finansielle 
interesser. Kommissionen kontrollerer dog ikke dette, før den godkender 
udbetalingen. Dette sker først senere i forbindelse med Kommissionens efterfølgende 
kontrol og revision på grundlag af stikprøver i medlemsstaterne. 

58 Operationelle ordninger fastlægges af Kommissionen og den pågældende 
medlemsstat. Forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten indeholder kun 
begrænsede oplysninger om deres indhold. Kommissionen udarbejdede en model for 
de operationelle ordninger, men offentliggjorde den først i oktober 2021, efter at de 
fleste af Rådets gennemførelsesafgørelser var blevet vedtaget. 

59 Kommissionen har også til hensigt at anvende genopretnings- og 
resiliensfacilitetens finansieringsmodel på andre områder af budgettet. Kommissionen 
har allerede foreslået at gentage hovedprincippet for finansiering under 
genopretnings- og resiliensfaciliteten i den nye Sociale Klimafond135, som den har til 
hensigt at forvalte på grundlag af medlemsstaternes planer, og under hvilken 
betalinger forventes at blive foretaget, når de på forhånd aftalte milepæle og mål er 
opfyldt. På samme måde vil gennemførelsesmodellen for den fælles landbrugspolitik 
fra 2023 og fremefter følge en tilgang baseret på output136. 

                                                             
133 Artikel 20, stk. 6, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. SWD(2021) 12 

final, s. 34. 

134 Artikel 24, stk. 3, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

135 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en social klimafond, 
COM(2021) 568 final. 

136 Betragtning 28 og artikel 37 i forordning (EU) 2021/2116 om finansiering, forvaltning og 
overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af forordning (EU) 
nr. 1306/2013. Kommissionens konsekvensanalyse, SWD(2018) 301, bilag 4, punkt 2.3. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e77b047-e4f0-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.435.01.0187.01.DAN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2018%3A301%3AFIN
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Samhørighedspolitikken finansierer operationer, der primært er baseret 
på godtgørelse af afholdte omkostninger 

60 For så vidt angår samhørighedspolitikkens fonde er betingelserne for betaling, at 
de relevante grundforudsætninger er opfyldt, og at medlemsstaten har indgivet en 
sikkerhedspakke vedrørende den formelle rigtighed af de anmeldte udgifter137. 
Kommissionen betaler det beløb, som medlemsstaten anmoder om, forudsat at det er 
lavere end det EU-bidrag, der er godkendt til den pågældende prioritet under 
programmet, og opfylder alle støtteberettigelsesbetingelserne for de anmeldte 
udgifter. Dette gælder også, når programmerne anvender forenklede 
omkostningsmuligheder eller modellen med finansiering, som ikke er knyttet til 
omkostninger. 

61 Vi har tidligere rapporteret138, at kun en lille del af samhørighedsudgifterne for 
2014-2020 er blevet godtgjort ved hjælp af resultatbaserede finansieringsmodeller - 
under Den Europæiske Socialfond næsten udelukkende gennem forenklede 
omkostningsmuligheder. Hidtil er næsten alle programmer under EFRU og 
Samhørighedsfonden udelukkende blevet gennemført på grundlag af godtgørelse af 
afholdte omkostninger. Modellen med finansiering, som ikke er knyttet til 
omkostninger, blev afprøvet på blot ét EFRU-projekt i Østrig. I perioden 2021-2027 er 
forenklede omkostningsmuligheder blevet obligatorisk for EFRU- og ESF+-finansierede 
operationer på op til 200 000 euro139. Kommissionen forventer også, at modellen med 
finansiering, som ikke er knyttet til omkostninger, vil blive anvendt i højere grad end i 
tidligere programmeringsperioder. 

Forskellig anvendelse af modellen med finansiering, som ikke er knyttet 
til omkostninger, for de to instrumenter 

62 I perioden 2021-2027 anvendes modellen med finansiering, som ikke er knyttet til 
omkostninger, anderledes under genopretnings- og resiliensfaciliteten end under 
samhørighedspolitikken. Der er navnlig forskelle med hensyn til, hvordan udtrykkene 
"milepæle" og "mål" anvendes, og med hensyn til den måde, hvorpå udbetalingerne i 
forbindelse med opfyldelse af dem begrundes i de underliggende omkostninger 
(jf. tekstboks 10). 

                                                             
137 Artikel 15, stk. 5, artikel 91, stk. 2, og artikel 98, stk. 1, i forordningen om fælles 

bestemmelser. 

138 Særberetning 24/2021, punkt 93, 101 og 127 og tekstboks 8. 

139 Artikel 53, stk. 2, i forordningen om fælles bestemmelser. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_DA.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
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Tekstboks 10 

Forskelle i anvendelsen af modellen med finansiering, som ikke er 
knyttet til omkostninger, under de to instrumenter 

Udbetalinger under samhørighedspolitikkens fonde for perioden 2021-2027: 

- er relateret til individuelle mellemliggende foranstaltninger i retning af 
forventede resultater 

- er baseret på milepæle og mål, der er fastsat i programmerne, og som begge 
skal være kvantitative 140. Udbetalinger kan også være knyttet til betingelser, 
som kan have kvalitative aspekter141 

- fastsættes på grundlag af et forhåndsskøn over omkostningerne og ikke på 
grundlag af de faktisk afholdte omkostninger142. 

Udbetalinger under genopretnings- og resiliensfaciliteten143: 

- foretages i på forhånd fastlagte trancher som fastsat i Rådets 
gennemførelsesafgørelse 

- er afhængige af opfyldelsen af en række milepæle og mål, der er fastsat i 
Rådets gennemførelsesafgørelse, hvor der ved milepælene måles kvalitative 
fremskridt, og ved målene måles kvantitative fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af reformer og investeringer144 

- er hverken knyttet til de på forhånd anslåede omkostninger for hver enkelt 
foranstaltning eller til de faktisk afholdte omkostninger145 (jf. punkt 43). 

Under begge instrumenter er det op til medlemsstaterne at afgøre, om modellen 
ligeledes finder anvendelse mellem forvaltningsmyndigheden og 
støttemodtageren (for så vidt angår samhørighedspolitikkens fonde) eller mellem 
medlemsstaten og den endelige støttemodtager (for så vidt angår genopretnings- 
og resiliensfaciliteten)146. 

 

                                                             
140 Artikel 2, stk. 11 og 12, i forordningen om fælles bestemmelser. 

141 Artikel 51, litra a), i forordningen om fælles bestemmelser. 

142 Artikel 95, stk. 1, og tillæg 2 til bilag V i forordningen om fælles bestemmelser. 

143 Artikel 4, stk. 2, og betragtning 18, 30, 51 og 52 i forordningen om genopretnings- og 
resiliensfaciliteten. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
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Det er endnu ikke klarlagt, i hvilket omfang finansieringen under 
genopretnings- og resiliensfaciliteten er mere resultatbaseret end under 
samhørighedspolitikkens fonde 

63 Resultatbudgettering er den systematiske anvendelse af oplysninger om output, 
resultater og/eller effekt med henblik på at danne grundlag for, påvirke og/eller 
fastlægge tildelingen af offentlige midler147. Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udvikling (OECD) definerer tre brede kategorier af 
resultatbudgettering148 (jf. tekstboks 11). 

Tekstboks 11 

OECD's klassifikation vedrørende resultatbudgettering 

OECD udpeger tre brede kategorier af resultatbudgetteringssystemer: 

- præsentationsmæssig resultatbudgettering, hvor resultatoplysninger 
produceres og vises sammen med finansieringsbevillingerne, men ikke 
nødvendigvis anvendes til at træffe udgiftsbeslutninger 

- resultatinformeret budgettering, hvis sådanne oplysninger udtrykkeligt 
påvirker allokeringen af ressourcer 

- resultatbaseret budgettering, hvor finansieringen er knyttet til output og 
udfald. 

                                                             
144 Artikel 2, stk. 4, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

145 SWD(2021) 12 final, del 1/2, s. 35. 

146 Betragtning 41 og artikel 95, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser. Betragtning 18 i 
forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

147 OECD, Incentivising performance in public investment policies delivered at national and 
subnational levels: Managing across temporal and institutional horizons, 31.3.2017, s. 8-9. 

148 OECD, Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the 
context of EU budget focused on results, "OECD Journal on Budgeting", bind 2017/1, afsnit 
1.2.1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
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64 I en tidligere beretning149 konkluderede vi, at der blev gjort meget i perioden 
2014-2020 for at styrke resultatorienteringen af samhørighedspolitikken, men at 
resultatbaseret finansiering endnu ikke er en realitet. Ifølge en undersøgelse fra 
Kommissionen fra 2018 kan budgetstøtte og en mere resultatbaseret finansiering 
udgøre en enkel og effektiv mekanisme for de dele af samhørighedspolitikkens fonde, 
hvor output klart kan henføres til finansieringen150. 

65 Det er endnu ikke klarlagt, i hvilket omfang finansieringen under genopretnings- 
og resiliensfaciliteten er mere resultatbaseret end under samhørighedspolitikkens 
fonde. Da nogle af de milepæle og mål, der er specificeret i genopretnings- og 
resiliensplanerne, under alle omstændigheder vedrører input eller output snarere end 
udfald151, opfylder finansieringen under genopretnings- og resiliensfaciliteten ikke 
fuldt ud OECD-kriterierne for resultatbaserede budgetteringssystemer.  

Genopretnings- og resiliensfaciliteten kan give mulighed for 
hurtigere udbetaling af midler 

66 Der er flere andre forskelle mellem de to instrumenter med hensyn til, hvordan 
betalingerne foretages. De betalinger, der hidtil er foretaget, viser, at Kommissionen 
kan udbetale midler hurtigere under genopretnings- og resiliensfaciliteten end under 
samhørighedspolitikkens programmer. Dette skyldes hovedsagelig, at 
betalingsanmodninger er baseret på forud aftalte trancher, der grupperer milepælene 
og målene, og at der er forskelle med hensyn til, hvordan disse anmodninger vurderes. 
Dette gør kontrollen før udbetalingerne mindre tidskrævende. Efter en risikovurdering 
kan Kommissionen dog foretage mere detaljeret kontrol på et senere tidspunkt for at 
imødegå risiciene vedrørende forsvarlig økonomisk forvaltning152 (jf. figur 8). 

                                                             
149 Særberetning 24/2021, punkt 107. 

150 Kommissionen (Ramboll, Ecorys, CSIL): Feasibility study for a potential use of Budget 
Support to deliver ESI Funds, 2018, s. 3-7. 

151 Særberetning 21/2022, punkt 87-89. 

152 Årsberetningerne for 2021, punkt 10.12. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_DA.pdf
https://op.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/988e977e-baec-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-275317652
https://op.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/988e977e-baec-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-275317652
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_DA.pdf
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Figur 8 - Betingelser for gennemførelse af betalinger 

BETINGELSER SAMHØRIGHEDSPOLITIKKEN GENOPRETNINGS- OG 
RESILIENSFACILITETEN 

FORFINANSIERING 

Medlemsstaterne 
modtager 
forfinansiering 

Årlig forfinansiering på 0,5 % af 
den samlede tildeling fra 2021 til 
2026 for hver fond 

En forfinansieringsbetaling 
på op til 13 %, 
udelukkende for den 
genopretnings- og 
resiliensplan, som Rådet 
vedtog i 2021 

BETALINGSANMODNING 

sendes til Kommissionen 
sammen med en 
forvaltningserklæring 

Højst seks betalingsanmodninger 
om året pr. program 
Anmodninger baseres på de 
faktisk afholdte omkostninger, 
medmindre der gøres brug af 
forenklede 
omkostningsmuligheder og 
finansiering, som ikke er knyttet til 
omkostninger  
Nationale medfinansieringssatser 
på mindst 15 %-60 % afhængigt af 
fonden og udviklingsniveauet i 
den støttede region 

Højst to 
betalingsanmodninger om 
året pr. medlemsstat 
Anmodninger baseres på 
forud aftalte tranchebeløb, 
der grupperer milepæle og 
mål 
Projekterne finansieres 
100 % af EU-midler 

VURDERING 

af betalings-
anmodningen af 
Kommissionen 

VALIDERING og 
BETALING 

til medlemsstaterne 

Vurdering af de udgifter, 
medlemsstaten har anmeldt i 
sikkerhedspakken 
 
Kommissionen validerer 
betalingen 

Vurderingen baseres på en 
tilfredsstillende opfyldelse 
af milepælene og målene 
Kommissionen vedtager 
en afgørelse om 
godkendelse af 
udbetalingen under 
hensyntagen til Rådets 
udtalelse 

MULIGE TAB 

af midler, der ikke 
anvendes 

Gradvist tab af de årlige 
forpligtede midler, for hvilke der 
ikke er indgivet en 
betalingsanmodning inden for tre 
år (for 2021-2026) eller inden for to 
år (for 2027) 
(frigørelsesproceduren) 

Midler, der ikke er udbetalt 
til medlemsstaten inden 
udgangen af 2026, går tabt 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på forordningen om fælles bestemmelser og forordningen om 
genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

Højere forfinansieringssatser under genopretnings- og resiliensfaciliteten 
sammenlignet med samhørighedspolitikken 

67 Forfinansieringsniveauet - med andre ord den del af tildelingen, der udbetales til 
en medlemsstat, inden der foretages formelle betalinger i forbindelse med 
betalingsbetingelser - varierer mellem genopretnings- og resiliensfaciliteten og 
samhørighedspolitikkens fonde. Forfinansieringssatsen for genopretnings- og 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
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resiliensfaciliteten er betydeligt højere. For begge instrumenters vedkommende 
udlignes forfinansieringsbetalingerne med de fremtidige betalinger153 
(jf. tekstboks 12). 

Tekstboks 12 

Forfinansiering 

Under samhørighedspolitikkens fonde har medlemsstaterne ret til at modtage 
årlige forfinansieringstrancher på 0,5 % af den samlede støtte fra 2021 til 2026. 
Kommissionen godkender forfinansieringen for 2021 og 2022 årligt og for 2023-
2026 senest ved afslutningen af programmerne 154. 

Under genopretnings- og resiliensfaciliteten har medlemsstaterne adgang til en 
enkelt forfinansieringssats på op til 13 % af tilskuddet og, hvis det er relevant, 
lånet155. I 2021 anmodede alle medlemsstater undtagen Irland om det. 

68 Under genopretnings- og resiliensfaciliteten kan Kommissionen også tilbagesøge 
enhver form for forfinansiering, hvis der ikke gøres konkrete fremskridt i retning af de 
relevante milepæle og mål senest 18 måneder efter vedtagelsen af Rådets 
gennemførelsesafgørelse156. I oktober 2022 havde Kommissionen imidlertid endnu 
ikke defineret betydningen af "konkrete fremskridt". 

For begge instrumenters vedkommende er forvaltningserklæringerne 
knyttet til deres betalingsbetingelser 

69 For at kunne gå videre med en betalingsanmodning kræver Kommissionen en 
forvaltningserklæring for begge instrumenter. Denne attesterer, at de forelagte 
oplysninger er fuldstændige, nøjagtige og pålidelige, og bekræfter, at de underliggende 
udgifter er blevet anvendt til det tilsigtede formål og er i overensstemmelse med alle 
gældende regler: 

                                                             
153 Artikel 90, stk. 5, i forordningen om fælles bestemmelser. Artikel 13, stk. 2, i forordningen 

om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

154 Artikel 90, stk. 2, og artikel 90, stk. 5, i forordningen om fælles bestemmelser. 

155 Artikel 13, stk. 1, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

156 Artikel 24, stk. 9, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
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- For så vidt angår samhørighedspolitikkens fonde indgiver 
forvaltningsmyndigheden en forvaltningserklæring for hvert regnskabsår, uanset 
antallet af betalingsanmodninger157. Den attesterer, at de anmeldte udgifter har 
været lovlige og formelt rigtige, og giver oplysninger om resultaterne af 
interventionerne. 

- Under genopretnings- og resiliensfaciliteten er det en forudsætning for 
udbetaling, at hver betalingsanmodning ledsages af en forvaltningserklæring, der 
attesterer, at de milepæle og mål, der er knyttet til betalingsanmodningen, er 
opfyldt. Herudover skal medlemsstaten for hver betalingsanmodning fremlægge 
et sammendrag af de udførte revisioner, de konstaterede svagheder og de 
eventuelle korrigerende foranstaltninger, der er truffet158. 

70 Der er også forskelle i betalingsanmodningernes hyppighed. Medlemsstaterne 
kan til Kommissionen hvert år indgive op til to betalingsanmodninger vedrørende 
genopretnings- og resiliensfaciliteten, mens de for fondene under 
samhørighedspolitikken kan indgive seks159. 

Ingen national eller privat medfinansiering er nødvendig for 
genopretnings- og resiliensfaciliteten 

71 Den nationale medfinansieringssats for et instrument angiver, hvor stor en del af 
omkostningerne der ikke dækkes af EU-finansiering. Traditionelt sikrer obligatorisk 
national eller privat medfinansiering en medlemsstats eller støttemodtagers 
engagement og ejerskab og sikrer valuta for pengene i EU-støttede interventioner. 
Dette har også været det generelle princip for samhørighedspolitikkens fonde. I 
modsætning hertil kræver genopretnings- og resiliensfaciliteten ingen national eller 
privat medfinansiering (jf. tekstboks 13). 

                                                             
157 Artikel 74, stk. 1, litra f), og artikel 98, stk. 1, litra b), og bilag XVIII i forordningen om fælles 

bestemmelser. 

158 Artikel 22, stk. 2, litra c), i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

159 Artikel 24, stk. 2, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Artikel 91, stk. 1, 
i forordningen om fælles bestemmelser. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
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Tekstboks 13 

National medfinansiering 

De nationale medfinansieringssatser for samhørighedspolitikkens fonde varierer 
fra 15 % til 60 % afhængigt af fonden og udviklingsniveauet i den støttede 
region160. Tidligere har der været tilfælde, hvor medlemsstaterne har modtaget 
100 % EU-finansiering fra samhørighedspolitikkens fonde på grund af 
ekstraordinære omstændigheder såsom finanskrisen i 2008-2009161 og for at 
afbøde virkningerne af covid19-pandemien i regnskabsåret 2020-2021162. 

Der er ingen krav om medfinansiering for at opnå midler fra genopretnings- og 
resiliensfaciliteten og REACT-EU163. 

Under genopretnings- og resiliensfaciliteten finder frigørelser først sted 
ved støtteberettigelsesperiodens udløb 

72 I programmerne under samhørighedspolitikken går midler, der ikke er blevet 
brugt inden for en bestemt tidsramme, automatisk tabt. Denne praksis, der kaldes 
"frigørelse", har til formål at tilskynde til finansiel disciplin i programgennemførelsen, 
da enhver form for tabt finansiering mindsker den potentielle virkning af politikken. 
Denne gradvise frigørelse i støtteberettigelsesperioden gælder kun for 
samhørighedspolitikkens fonde og ikke for genopretnings- og resiliensfaciliteten 
(jf. tekstboks 14). 

                                                             
160 Artikel 112 i forordningen om fælles bestemmelser. 

161 Artikel 77, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006. 

162 Artikel 2 i forordning (EU) 2020/558. 

163 Artikel 20, stk. 4, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Artikel 92b, 
stk. 12, i REACT-EU-forordningen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1083-20131221&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=DA
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Tekstboks 14 

Frigørelsesregler 

Midlerne under samhørighedspolitikken afsættes årligt ved periodens begyndelse 
til hver medlemsstat og går tabt, hvis de ikke bruges inden for tre år (for 2021-
2026) og inden for to år (for 2027) 164. 

Under genopretnings- og resiliensfaciliteten fremrykkes forpligtelsen til finansiel 
støtte i de første år af støtteberettigelsesperioden. Kommissionen skal forpligte 
70 % af tilskuddene inden udgangen af 2022 og de resterende 30 %, herunder 
låneelementet, inden udgangen af 2023165. Midler, som der ikke er indgået 
forpligtelser for inden for disse frister, fordi Rådets gennemførelsesafgørelser ikke 
er blevet vedtaget, eller fordi der ikke er anmodet om lån, vil gå tabt. 

Under genopretnings- og resiliensfaciliteten risikerer medlemsstaterne efter 
indgåelsen af forpligtelser for midlerne ikke, at de uudnyttede midler går tabt i 
gennemførelsesperioden. Alle milepæle og mål skal være opfyldt senest den 
31. august 2026166. Midler, der ikke er udbetalt inden udgangen af 2026, vil blive 
frigjort167.  

  

                                                             
164 Artikel 105 i forordningen om fælles bestemmelser. 

165 Betragtning 46 og 47 og artikel 12 og 14 i forordningen om genopretnings- og 
resiliensfaciliteten. 

166 Artikel 18, stk. 4, litra i), og artikel 20, stk. 5, litra d), i forordningen om genopretnings- og 
resiliensfaciliteten. 

167 Artikel 24, stk. 1, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
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Overvågning og 
gennemførelsesomkostninger 

Forskellige bestemmelser om overvågning, rapportering og 
evaluering 

73 Det er nødvendigt med overvågning, rapportering og evaluering for at sikre, at 
midlerne bidrager til de opstillede mål, identificere problemer, så de kan behandles i 
god tid, og få et overblik over fremskridtene på EU-plan. Der gælder forskellige 
bestemmelser for de to instrumenter (jf. figur 9). 

Figur 9 - Krav til overvågning, rapportering og evaluering 

KRAV SAMHØRIGHEDS-POLITIKKEN GENOPRETNINGS- OG 
RESILIENSFACILITETEN 

MEDLEMSSTATERNE 

Overvågnings- og 
rapporteringsordninger 

Overvågning af hvert program ved 
hjælp af indikatorer, der ikke er 
knyttet til 
betalingsanmodningerne 
Præskriptive regler for 
overvågningsudvalgets rolle 

Indgivelse til Kommissionen af: 
o finansielle data: fem gange om 

året 
o resultatdata: to gange om 

året, herunder data om fælles 
indikatorer 

o midtvejsevaluering (2025) 

Overvågning på centralt plan ved 
hjælp af på forhånd aftalte 
milepæle og mål, der er knyttet 
til betalingsanmodningerne 
Medlemsstaterne kan anvende 
deres eksisterende 
overvågningssystemer 

Indgivelse til Kommissionen af: 
o fremskridt med hensyn til 

milepæle og mål, der 
ledsager hver 
betalingsanmodning: højst 
to gange om året 

o toårige rapporter med 
ajourføring af data om fælles 
indikatorer 

KOMMISSIONEN 
Overvågnings- og 

rapporteringsordninger 

Årligt 
præstationsgennemgangsmøde 
Årlig forvaltnings- og 
effektivitetsrapport til Europa-
Parlamentet i forbindelse med 
dechargeproceduren 
Fremlæggelse af aggregerede data 
på Open Data-platformen 
Rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om resultatet af 
midtvejsevalueringen (2026) 

Overvågning inden for det 
europæiske semester 
Analyse og vurdering af de data, 
der er fremsendt sammen med 
betalingsanmodningen 
Årlig rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet om 
gennemførelsen 
Offentliggørelse af aggregerede 
data på resultattavlen for 
genopretning og resiliens 

KOMMISSIONEN  
Evaluering 

I løbet af gennemførelsen, ved 
udgangen af 2024 
Efterfølgende evaluering (2031) 

I løbet af gennemførelsen, i februar 
2024 
Efterfølgende evaluering (2028) 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på forordningen om fælles bestemmelser og forordningen om 
genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
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Overvågningen af genopretnings- og resiliensfaciliteten er knyttet til 
milepæle og mål 

74 Kommissionens overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne er meget forskellig fra medlemsstat til medlemsstat. Dette skyldes, at 
milepæle og mål og den dokumentation, der er nødvendig for at vurdere de 
fremskridt, der gøres hen imod dem, er specifikke for hver enkel genopretnings- og 
resiliensplan. Alle medlemsstater skal udpege en central myndighed, der sørger for 
konsolideret rapportering til Kommissionen og har det overordnede ansvar for at 
overvåge gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen. 

75 Der er forskellige rapporteringskrav forbundet med genopretnings- og 
resiliensfaciliteten. 

- Medlemsstaterne skal i april og oktober forelægge Kommissionen halvårlige 
rapporter om de fremskridt, der er gjort med deres genopretnings- og 
resiliensplaner, nærmere bestemt om milepælene og målene. Dette falder inden 
for rammerne af det europæiske semester, idet rapporten fra april er en del af 
det nationale reformprogram168. 

- I forbindelse med det europæiske semester skal medlemsstaterne også hvert 
halve år (i februar og august) aflægge rapport om de fælles indikatorer, der er 
fastsat for genopretnings- og resiliensfaciliteten ved en delegeret retsakt169. 

- Kommissionen aflægger én gang om året rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
om gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten170. Kommissionens 
første årsberetning blev offentliggjort i marts 2022 og konkluderede, at 
gennemførelsen var i gang171. 

- Som planlagt forelagde Kommissionen i slutningen af juli 2022 Europa-
Parlamentet og Rådet en enkeltstående evalueringsrapport172, ifølge hvilken 

                                                             
168 Artikel 27 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

169 Artikel 2, stk. 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2106 om supplerende 
regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/241 om oprettelse af 
genopretnings- og resiliensfaciliteten for så vidt angår de fælles indikatorer og de 
detaljerede elementer vedrørende resultattavlen for genopretning og resiliens. 

170 Artikel 31 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

171 COM(2022) 75 final, s. 64. 

172 Artikel 16 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32021R2106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
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gennemførelsen af reformer og investeringer som led i medlemsstaternes 
genopretnings- og resiliensplaner er i gang173. 

- Europa-Parlamentet kan indbyde Kommissionen til et dialogmøde om 
"genopretning og resiliens" hver anden måned174. I oktober 2022 havde syv 
sådanne møder fundet sted. 

76 I vores nylige beretning bemærkede vi, at milepælene og målene i genopretnings- 
og resiliensfaciliteten er outputorienterede (eller endda inputorienterede) snarere end 
udfaldsorienterede. Dette begrænser muligheden for at måle foranstaltningernes 
resultater og i sidste ende deres indvirkning på EU's politiske mål for genopretnings- og 
resiliensfaciliteten175. 

Resultaterne er ikke forbundet med regnskabsaflæggelse for 
samhørighedspolitikken 

77 Ordningerne for resultatovervågning af samhørighedspolitikkens fonde er fastsat 
i forordningen om fælles bestemmelser. Disse ordninger er bindende for alle 
medlemsstater og er ikke forbundet med betalinger, hverken med hensyn til 
tidspunktet eller processen, undtagen for resultatbaserede forenklede 
omkostningsmuligheder og finansiering, som ikke er knyttet til omkostninger: 

- Overvågningsudvalget for hvert program mødes mindst én gang om året og 
undersøger bl.a. de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af 
programmet og opfyldelsen af dets milepæle og mål 176. 

- Kommissionen undersøger resultaterne sammen med hver medlemsstat på et 
årligt præstationsgennemgangsmøde177. 

- Hvert program vil være genstand for en midtvejsgennemgang i 2025 med henblik 
på at fastlægge tildelingen af halvdelen af midlerne for 2026 og 2027 og bl.a. 

                                                             
173 Kommissionens evalueringsrapport om gennemførelsen af genopretnings- og 

resiliensfaciliteten, COM(2022) 383 final, s. 30. 

174 Artikel 26 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

175 Særberetning 21/2022, punkt 88 og 89. 

176 Artikel 38, stk. 1, artikel 38, stk. 3, og artikel 40, stk. 1, i forordningen om fælles 
bestemmelser. 

177 Artikel 41, stk. 1, i forordningen om fælles bestemmelser. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0383&qid=1665694836856&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_DA.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
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undersøge fremskridt med hensyn til at opfylde milepælene under hensyntagen 
til væsentlige vanskeligheder opstået i forbindelse med gennemførelsen178.  

- De fremskridt, der er gjort med hensyn til at nå programmålene, undersøges også 
på grundlag af den endelige præstationsrapport179. 

78 Medlemsstaterne skal indberette data om gennemførelsen af programmerne 
under samhørighedspolitikken til Kommissionen oftere end for genopretnings- og 
resiliensfaciliteten; de skal elektronisk fremsende data om den finansielle 
gennemførelse fem gange om året og resultatdata to gange om året180. I henhold til 
forordningen om fælles bestemmelser skal Kommissionen ikke hvert år aflægge 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet, men oplysningerne indgår i de 
programerklæringer, der er vedlagt budgetforslaget181, og i den årlige forvaltnings- og 
effektivitetsrapport som led i dechargeproceduren182. 

Der blev gjort en indsats for at øge gennemsigtigheden af 
overvågningsdata, men der er stadig andre problemer 
Lignende tilgange for at sikre gennemsigtighed i anvendelsen af EU-midler 

79 Kommissionen har vedtaget lignende tilgange til begge instrumenter for at sikre 
gennemsigtighed i anvendelsen af EU-midler og for at påvise fremskridt i 
gennemførelsen. For så vidt angår genopretnings- og resiliensfaciliteten har 
Kommissionen oprettet en onlineplatform kaldet resultattavlen for genopretning og 
resiliens, som er offentligt tilgængelig183. Den opfylder en funktion svarende til den, 
der gælder for den åbne dataplatform under samhørighedspolitikkens fonde 
(jf. tekstboks 15). 

                                                             
178 Artikel 18 og artikel 86, stk. 1, i forordningen om fælles bestemmelser. 

179 Artikel 43 i forordningen om fælles bestemmelser. 

180 Artikel 42, stk. 1, i forordningen om fælles bestemmelser. 

181 Artikel 41, stk. 3, litra h), i finansforordningen.  

182 Artikel 318 i TEUF. 

183 Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2106. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106&fra=DA
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Tekstboks 15 

Offentlige onlineplatforme for resultatdata 

Resultattavlen for genopretning og resiliens184 under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten giver et overblik over de fremskridt, der er gjort i 
programgennemførelsen. Den omfatter data om opfyldelsen af milepæle og mål, 
forpligtede og udbetalte midler, tendensen i de fælles indikatorer inden for 
strukturen af de seks søjler og tematiske analyser185. Kommissionen er retligt 
forpligtet til at ajourføre resultattavlen mindst to gange om året ved hjælp af de 
data, som medlemsstaterne har indsendt i forbindelse med det europæiske 
semester186. Faktisk opdateres den oftere end dette: Den stiller realtidsdata om 
betalinger og opfyldte milepæle og mål til rådighed. 

Den åbne dataplatform for samhørighedsområdet er et offentligt tilgængeligt 
websted, der visualiserer data om finansiering og resultater for 
samhørighedspolitikkens fonde187. For perioden 2014-2020 præsenterer den de 
seneste data vedrørende programmernes planlagte beløb, daglige opdateringer 
vedrørende EU-betalinger, årlige oplysninger om resultaterne af de fælles 
indikatorer og tematiske analyser. Siden oktober 2022 har den vist de planlagte 
investerings- og indikatormål fra de vedtagne programmer for 2021-2027. 

80 Ifølge Kommissionen er medlemsstaterne "modtagere af midler fra 
genopretnings- og resiliensfaciliteten, som, når de er udbetalt, opføres på det 
nationale budget"188. Anvendelsen af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten 
skal dog stadig være i overensstemmelse med alle gældende EU-regler og nationale 
regler. Medlemsstaterne skal som modtagere og låntagere af midlerne træffe 
passende foranstaltninger sammen med Kommissionen for at sikre dette. 
Medlemsstaterne skal også sikre, at de endelige modtagere anerkender, at de har 
modtaget EU-støtte 189. I genopretnings- og resiliensplanerne og i Rådets 
gennemførelsesafgørelser er det dog ikke alle af de foranstaltninger, der bidrager til 
investeringer og reformer og støttes under genopretnings- og resiliensfaciliteten, som 

                                                             
184 Resultattavlen for genopretning og resiliens. 

185 Artikel 1 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2106. 

186 Artikel 27 og 30 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

187 Den åbne dataplatform for samhørighedsområdet. 

188 COM(2022) 75 final, s. 60. 

189 Artikel 34, stk. 2, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106&fra=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
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specificeres i detaljer. Dette medfører en risiko for, at EU's finansielle støtte via 
genopretnings- og resiliensfaciliteten ikke er synlig for modtagere og borgere. 

Begrænsninger af overvågningsdata 

81 Overvågningsdata anvendes til at måle fremskridt og resultater i forbindelse med 
EU-interventioner. De vigtigste datakilder er de fælles output- og resultatindikatorer 
sammen med deres basislinjer, milepæle og mål, alt efter hvad der er relevant (for 
programmerne under samhørighedspolitikken), og milepæle og mål (for 
genopretnings- og resiliensplanerne). Vi har tidligere bemærket det store antal 
programspecifikke indikatorer190, som hverken kan aggregeres for at måle resultaterne 
på EU-plan eller anvendes til sammenligninger mellem og på tværs af de forskellige 
programmer under samhørighedspolitikken og genopretnings- og resiliensplanerne191. 
Det samme gælder milepælene og målene for genopretnings- og resiliensfaciliteten. 
Der er kun et begrænset antal fælles indikatorer til måling af de to instrumenters 
samlede resultater på EU-plan (jf. tekstboks 16). 

                                                             
190 Særberetning 24/2021, punkt 42. Briefingpapir 2018: "Future of EU finances: Reforming 

how the EU Budget operates", februar 2018, punkt 38. Særberetning 02/2017: 
"Kommissionens forhandling af partnerskabsaftaler og programmer på 
samhørighedsområdet for perioden 2014-2020: Udgifterne er i højere grad rettet mod 
Europa 2020-prioriteterne, men ordningerne for resultatmåling bliver stadig mere 
komplekse", punkt 106-109, 113-115, 131 og 147. 

191 Briefingpapir 2018: "Forenkling af gennemførelsen af samhørighedspolitikken efter 2020", 
maj 2018, punkt 59. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/briefing_paper_mff/briefing_paper_mff_da.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Cohesion_simplification/Briefing_paper_Cohesion_simplification_DA.pdf
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Tekstboks 16 

Overvågningsdata 

Programspecifikke indikatorer og specifikke indikatorer for genopretnings- og 
resiliensplaner: 

- I perioden 2014-2020 blev der fastsat mere end 22 000 programspecifikke 
indikatorer. Antallet af programspecifikke indikatorer for perioden 2021-2027 
vil være kendt, når alle programmerne er vedtaget. 

- Rådet har hidtil opstillet en lang række milepæle og mål for genopretnings- 
og resiliensplanerne: 5 889 i alt, 2 166 vedrørende reformer og 3 723 
vedrørende investeringer192. I nogle tilfælde suppleres disse med 
mellemliggende foranstaltninger, som øger deres samlede antal yderligere193. 

Fælles indikatorer: 

- De fondsspecifikke forordninger fastsatte 87 fælles indikatorer for perioden 
2014-2020. Medlemsstaterne udvalgte dem, der var relevante for deres 
programmer under samhørighedspolitikken, og fastsatte mål, der skulle nås 
inden udgangen af perioden. Antallet af fælles indikatorer for perioden 2021-
2027 er øget til 234. Alle programmer skal rapportere om alle fælles 
indikatorer, uanset om der er fastsat mål for dem eller ej. 

- Kommissionen skulle vedtage en delegeret retsakt om fastsættelse af fælles 
indikatorer for at vise de samlede resultater af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten194. Forordningen definerede 14 fælles indikatorer, hvoraf 
størstedelen var de samme som i de fondsspecifikke forordninger vedrørende 
samhørighed195. De har imidlertid ingen tilknyttede mål, der skal nås, og er 
ikke systematisk knyttet til de enkelte genopretnings- og resiliensplaner. De 
giver derfor et overblik over genopretnings- og resiliensfacilitetens resultater. 

 

                                                             
192 Data fra resultattavlen for genopretning og resiliens pr. oktober 2022. 

193 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, "Identifying Europe's recovery needs", 
SWD(2020) 98 final, s. 36. Blandt de udvalgte medlemsstater blev der anvendt 
mellemliggende trin i Spanien og Rumænien. 

194 Artikel 29, stk. 4, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

195 Bilaget til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2106. Bilag I og II til EFRU-
/Samhørighedsfondsforordningen. Bilag I til ESF+-forordningen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106&fra=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=da
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=da
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=DA
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82 Tidligere har vi fremhævet vanskeligheden ved at finde en god balance mellem 
behovet for at indhente meningsfulde overvågningsdata og behovet for at producere 
dem til en rimelig pris196. Indsamling, lagring og indberetning af data for disse 
indikatorer bidrog væsentligt til de administrative omkostninger. For så vidt angår 
genopretnings- og resiliensfaciliteten måler hver milepæl eller hvert mål dog 
fremskridt i retning af at gennemføre en specifik reform eller fuldføre en investering og 
anvendes som grundlag for udbetalinger. 

83 GD ECFIN kontrollerer overvågningsdataene for genopretnings- og 
resiliensfaciliteten og GD REGIO og GD EMPL for samhørighedspolitikkens fonde. Da en 
operation kan finansieres ved hjælp af begge instrumenter, og da der ikke er foretaget 
kontrol for at sikre, at overvågningsdata ikke offentliggøres to gange, er der risiko for, 
at resultaterne rapporteres to gange. 

De efterfølgende evalueringer fremkommer for sent til at informere i 
forbindelse med lovgivningsforslagene for den næste periode for begge 
instrumenter 

84 Kommissionen skal foretage evalueringer af begge instrumenter i løbet af 
gennemførelsen (i 2024) og efterfølgende evalueringer to år efter udløbet af 
støtteberettigelsesperioderne for at vurdere den langsigtede effekt197. 
Medlemsstaterne skal også foretage evalueringer, der vurderer et eller flere af 
kriterierne i retningslinjerne for bedre regulering198 (eller andre relevante kriterier) og 
effekten af de enkelte programmer199. 

                                                             
196 Særberetning 02/2017, punkt 131, 132 og 154. Briefingpapir 2019: "Levering af 

performance på samhørighedsområdet", juni 2019, punkt 49. 

197 Artikel 32 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Artikel 45, stk. 2, i 
forordningen om fælles bestemmelser. 

198 SWD(2021) 305, s. 23. 

199 Artikel 44, stk. 1, og artikel 44, stk. 2, i forordningen om fælles bestemmelser. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_DA.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
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85 De efterfølgende evalueringer af begge instrumenter vil foreligge, når 
Kommissionens lovgivningsforslag for rammerne for samhørighedspolitikken efter 
2027 er blevet udarbejdet. Det betyder, at det kun er de evalueringer og 
gennemgange, der foretages i løbet af gennemførelsen, som kan danne grundlag for 
lovgivningsforslagene for den næste periode 200. Som vi tidligere har påpeget201, 
kræver forordningerne imidlertid ikke, at Kommissionen koordinerer de evalueringer, 
der foretages under gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten, og den 
midtvejsevaluering af samhørighedsprogrammerne, der er planlagt i henholdsvis 2024 
og 2025, selv om der kunne udledes erfaringer af en integreret tilgang, der omfatter 
begge instrumenter. 

Gennemførelsesomkostningerne vil for begge instrumenters 
vedkommende være vanskelige at vurdere 

86 Omkostningerne ved gennemførelse af et instrument omfatter forskellige 
administrative udgifter (jf. tekstboks 17). 

Tekstboks 17 

Omkostninger ved gennemførelse af et instrument 

Aktiviteterne i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af et instrument 
medfører følgende administrative omkostninger: 

- på kommissionsplan: udgifter forbundet med programgodkendelse og med 
tilsyn og kontrol med programgennemførelsen, f.eks. 
personaleomkostninger, undersøgelser, evalueringer, analyser, formidling af 
informationstiltag og konsulentvirksomhed 

- på medlemsstatsplan: udgifter til programforberedelse og -forvaltning, 
overvågning, evaluering, information og kommunikation samt kontrol- og 
revisionsaktiviteter, f.eks. personaleomkostninger, konsulentvirksomhed og 
IT-udgifter. 

                                                             
200 Briefingpapir 2019: "Levering af performance på samhørighedsområdet", juni 2019, 

punkt 107 og 109. 

201 Særberetning 24/2021, punkt 81 og 124 og anbefaling 2, litra b). 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_DA.pdf
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87 Det er ikke let at beregne omkostningerne ved gennemførelsen af 
samhørighedspolitikkens fonde. Den tekniske bistand, der ydes til støtte for 
medlemsstaterne, er en omkostning, der refunderes over EU-budgettet, så det er et 
kendt beløb. Der er imidlertid kun få eller ingen oplysninger til rådighed om andre 
administrative omkostninger. Kommissionen gennemfører undersøgelser for at anslå 
disse samlede administrative omkostninger; den sidste undersøgelse blev offentliggjort 
i 2018202. Tidligere har vi konstateret, at samhørighedspolitikken gennemføres med 
forholdsvis lave omkostninger sammenlignet med andre europæiske og internationale 
programmer. Vi bemærkede dog også, at de data, der lå til grund for disse 
undersøgelser, var usammenhængende, uensartede og ufuldstændige203. 

88 På samme måde vil det være vanskeligt at anslå omkostningerne ved 
gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten, ikke mindst fordi 
forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten ikke kræver, at administrative 
omkostninger indberettes til Kommissionen. 

  

                                                             
202 Kommissionen (Spatial Foresight og t33), "New assessment of ESIF administrative costs and 

burden", 2018. 

203 Særberetning 07/2020: "Gennemførelse af samhørighedspolitikken: forholdsvis lave 
omkostninger, men oplysningerne til brug for vurdering af besparelserne ved forenkling er 
utilstrækkelige", punkt 41 og 67. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/assess_admin_costs.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/assess_admin_costs.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_07/SR_ESI_Funds_DA.pdf
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Kontrol og revision 

Forskellige kontrol- og revisionsbestemmelser 

89 Udformningen af kontrol- og revisionsrammen skal sikre, at EU-midlerne 
anvendes i overensstemmelse med principperne for forsvarlig økonomisk 
forvaltning204, at de er lovlige og formelt rigtige,205 og at EU's finansielle interesser 
beskyttes206. Den skal tilpasses de risici, der er udpeget for den form for finansiel 
støtte fra EU, der er specifik for hvert instrument. 

90 I begge tilfælde gennemfører medlemsstaterne en kontrol- og revisionsramme, 
der skal give Kommissionen sikkerhed for, at den kan frigive betalinger, mens 
Kommissionen foretager yderligere kontrol for at kontrollere, at denne ramme er 
pålidelig i forbindelse med udarbejdelsen af dens årlige aktivitetsrapporter og den 
revisionserklæring, der er indeholdt i den med henblik på dechargeproceduren 
(jf. figur 10). 

                                                             
204 Artikel 33 i finansforordningen. 

205 Artikel 36, stk. 2, i finansforordningen. 

206 Artikel 135 i finansforordningen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=DA
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Figur 10 - Kontrol og revision 

EFTER TYPE SAMHØRIGHEDSPOLITIKKEN GENOPRETNINGS- OG 
RESILIENSFACILITETEN 

INTERN KONTROL OG REVISION 

FØR BETALING 

Medlemsstaterne giver sikkerhed 
vedrørende oprettelsen af deres 
forvaltnings- og kontrolsystemer 

Kommissionen vurderer 
medlemsstaternes kontrolsystemer, når 
den godkender partnerskabsaftalerne og 
programmerne 

Medlemsstaterne beskriver deres 
interne kontrolsystemer i deres 
genopretnings- og resiliensplaner 

Kommissionen vurderer 
medlemsstaternes 
kontrolsystemer og fastsætter om 
nødvendigt yderligere milepæle 

VED BETALING 

Medlemsstatsplan 
o Betalingernes lovlighed og formelle 

rigtighed er baseret på, at udgifterne 
er nøjagtige og pålidelige, og at de 
overholder gældende EU-regler og 
nationale regler 

o Forvaltningsmyndighederne 
foretager kontrol på første niveau af 
operationer og udelukker 
uregelmæssige udgifter, som 
støttemodtagerne har anmeldt 

o Revisionsmyndighederne giver 
sikkerhed vedrørende de anmeldte 
udgifter, forvaltnings- og 
kontrolsystemerne og regnskaberne 

Kommissionen gennemfører kontrol- og 
revisionsaktiviteter, herunder 
systemrevision og revision af en stikprøve 
af operationer 

Medlemsstatsplan 
o Betalingernes lovlighed og 

formelle rigtighed er baseret 
på opfyldelse af milepæle og 
mål  

o Gældende EU-regler og 
nationale regler overholdes 
for at beskytte EU's finansielle 
interesser 

Kommissionen vurderer, om 
milepæle og mål er blevet opfyldt 
på tilfredsstillende vis, og i modsat 
fald suspenderes betalingen helt 
eller delvis 

EFTER BETALING 

Kommissionen:  
o udfører overholdelsesrevisioner med 

hensyn til de anmeldte udgifters 
lovlighed og formelle rigtighed samt 
systemrevisioner 

o suspenderer betalinger i forbindelse 
med udgifter, der er berørt af en 
uregelmæssighed eller alvorlig 
mangel 

Kommissionen udfører:  
o efterfølgende revisioner af de 

milepæle og mål, som 
medlemsstaterne indberetter, 
efter en risikovurdering 

o systemrevisioner af 
systemerne for indsamling af 
overvågningsdata (før eller 
efter betalingen) 

o systemrevisioner af 
foranstaltningerne til 
beskyttelse EU's finansielle 
interesser og ad hoc-
revisioner i tilfælde af 
mistanke om alvorlige 
uregelmæssigheder 

EKSTERN REVISION Udføres af Revisionsretten Udføres af Revisionsretten 
 
Kilde: Revisionsretten, baseret på forordningen om fælles bestemmelser og forordningen om 
genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
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Kontrollen af samhørighedspolitikken fokuserer hovedsagelig på de 
anmeldte omkostningers formelle rigtighed 

91 Inden for samhørighedspolitikken fokuserer kontrollen og revisionen 
hovedsagelig på, om de omkostninger, som støttemodtagerne har afholdt, og som 
forvaltningsmyndighederne har anmeldt for hvert program, er støtteberettigede. 
Medlemsstaterne har særlige ansvarsområder i forbindelse med den kontrol, der skal 
foretages207 (jf. tekstboks 18). 

Tekstboks 18 

Kontrol- og revisionsrammen for samhørighedspolitikkens fonde på 
medlemsstatsplan 

Programmyndighederne i medlemsstaterne skal opfylde detaljerede krav. 

- På grundlag af de faktiske omkostninger skal forvaltningsmyndighederne, når 
udgifterne refunderes, kontrollere, at udgifterne er i overensstemmelse med 
den gældende lovgivning, herunder reglerne for offentlige udbud og 
statsstøtte, og programmets støttebetingelser208. Hvad angår forenklede 
omkostningsmuligheder og modellen med finansiering, som ikke er knyttet til 
omkostninger, er formålet med forvaltningsverificeringer udelukkende at 
kontrollere, at betingelserne for refusion fra Kommissionen er opfyldt209. 
Forvaltningsmyndighederne bør også have oplysninger om de reelle ejere af 
modtagerne af midlerne 210 og offentliggøre listen over udvalgte operationer, 
herunder støttemodtagerne 211. 

                                                             
207 Artikel 63, stk. 1, i finansforordningen. Betragtning 55 i forordningen om fælles 

bestemmelser. 

208 Artikel 74, stk. 1, litra a), artikel 95, stk. 3, og betragtning 34 i forordningen om fælles 
bestemmelser. 

209 Artikel 94, stk. 3, og artikel 95, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser. 

210 Artikel 69, stk. 2, i forordningen om fælles bestemmelser. 

211 Artikel 49, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
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- Revisionsmyndighederne skal forelægge Kommissionen en årlig 
kontrolrapport og en revisionserklæring, der giver sikkerhed for, at de 
anmeldte udgifter er lovlige og formelt rigtige, at forvaltnings- og 
kontrolsystemerne fungerer effektivt, og at regnskaberne er fuldstændige, 
nøjagtige og pålidelige 212. 

92 Kommissionens sikkerhed i forbindelse med foretagelse af en betaling kommer 
hovedsagelig fra de nationale myndigheders kontrol af den formelle rigtighed af de 
anmeldte udgifter og fra de systemrevisioner, de har foretaget. Forordningen 
omhandler også specifikt det nødvendige revisionsarbejde på medlemsstatsplan, 
herunder etablering af et klart revisionsspor, modeller og en tidsplan for revisionen213. 
Kommissionen spiller en tilsynsrolle og sikrer gennem sit eget revisionsarbejde, at de 
systemer, som medlemsstaterne opretter, fungerer virkningsfuldt og effektivt214. 

93 Vi har tidligere fremhævet, at svagheder i medlemsstaternes 
revisionsmyndigheders arbejde og Kommissionens tilsyn hermed215 påvirker en 
betydelig del af sikkerhedspakkerne216. For nylig bemærkede vi også, at der var behov 
for yderligere præcisering af ordningerne for at give Kommissionen sikkerhed i 
forbindelse med anvendelse af modellen med finansiering, som ikke er knyttet til 
omkostninger217. 

Kontrollen under genopretnings- og resiliensfaciliteten fokuserer på en 
tilfredsstillende opfyldelse af milepæle og mål 

94 Kontrol- og revisionsrammen for genopretnings- og resiliensfaciliteten fokuserer 
på en tilfredsstillende opfyldelse af milepæle og mål. Den afspejler også 

                                                             
212 Artikel 77, stk. 3, og betragtning 63 i forordningen om fælles bestemmelser. 

213 Artikel 70, artikel 77-82, bilag XIII og bilag XIX-XXII i forordningen om fælles bestemmelser. 

214 Artikel 70, stk. 1, i forordningen om fælles bestemmelser. 

215 Særberetning 26/2021: "Udgifternes formelle rigtighed inden for EU's samhørighedspolitik: 
Kommissionen rapporterer årligt en anslået minimumsfejlfrekvens, der ikke er endelig", 
punkt 26, 29, 39 og 84. Årsberetningerne for 2020, punkt 5.38. Årsberetningerne for 2019, 
punkt 5.39. 

216 Årsberetningerne for 2021, punkt 5.41 og 5.42.  

217 Særberetning 24/2021, punkt 128 og anbefaling 4. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_DA.pdf
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medlemsstaternes ansvar for at sikre, at instrumentet gennemføres i 
overensstemmelse med EU-reglerne og de nationale regler (jf. tekstboks 19). 

Tekstboks 19 

Kontrol- og revisionsrammen under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten på medlemsstatsplan 

- Medlemsstaterne skal indføre et internt kontrolsystem for at sikre, at 
anvendelsen af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten er i 
overensstemmelse med gældende EU-ret og national ret. De kan anvende 
deres eget nationale budgetforvaltningssystem til at gøre dette 218. De skal 
også registrere data om genopretnings- og resiliensfacilitetens endelige 
modtagere og opstille en liste over finansierede foranstaltninger219, selv om 
disse oplysninger ikke stilles til rådighed for offentligheden. Kommissionen, 
OLAF, EPPO og Revisionsretten kan anmode om disse oplysninger med 
henblik på revision og kontrol 220. 

- Revision er også en del af medlemsstaternes kontrolansvar. Medlemsstaterne 
skal i deres genopretnings- og resiliensplaner angive, hvilket nationalt organ 
der er ansvarligt for revisionen. Hver betalingsanmodning skal ledsages af en 
sammenfatning af de udførte revisioner, herunder de svagheder og 
korrigerende handlinger, der er udført221. 

95 I forbindelse med godkendelsesprocessen for genopretnings- og resiliensplanen 
vurderede Kommissionen de kontrol- og revisionsrammer, som medlemsstaterne 
havde beskrevet i deres genopretnings- og resiliensplaner222. Denne vurdering 
omfattede ikke risici vedrørende manglende overholdelse af reglerne for offentlige 
udbud og statsstøtte. Alle 26 rammer for genopretnings- og resiliensplanerne (der blev 
vedtaget senest i oktober 2022) blev vurderet som tilstrækkelige. I 19 tilfælde aftalte 
Kommissionen specifikke milepæle med den respektive medlemsstat for at afhjælpe 

                                                             
218 Artikel 22, stk. 1, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

219 Artikel 22, stk. 2, litra d), i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

220 Artikel 22, stk. 2, litra e), i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

221 Artikel 22, stk. 2, litra c), nr. ii), i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

222 Artikel 19, stk. 3, litra j), artikel 24, stk. 3, betragtning 18 og kriterium 2.10 i bilag V i 
forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
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de mangler, der var konstateret, inden den første udbetaling blev foretaget223 
(eksklusive forfinansieringen). 

96 Kommissionen delte i marts 2021 desuden en tjekliste til selvevaluering af 
kontrolsystemerne med medlemsstaterne, inden en genopretnings- og resiliensplan 
blev forelagt. Visse aspekter af Kommissionens revisionsmetode for genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som f.eks. revisionsspor og metoder til udvælgelse af stikprøver, 
blev imidlertid først færdiggjort efter vedtagelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne. Kommissionen afsluttede sin revisionsmetode så sent som i 
december 2021, efter at de første betalingsanmodninger var blevet indgivet. Dette kan 
have skabt usikkerhed om ansvarsområder og omfanget af kontroller og revisioner, 
hvilket igen kan have ført til en uensartet gennemførelse i medlemsstaterne. 

97 Kommissionens sikkerhed for betalingerne kommer primært fra dens 
skrivebordskontrol af, om milepæle og mål er opfyldt tilfredsstillende for hver tranche. 
I gennemførelsesperioden udfører Kommissionen også systemrevisioner af systemet 
for indsamling af overvågningsdata i medlemsstaterne. Disse revisioner kan udføres, 
før eller efter udbetalingerne foretages. Herudover kan Kommissionen også foretage 
efterfølgende revisioner vedrørende rapporteringen af milepæle og mål i 
medlemsstaterne; disse revisioner udføres først, efter at udbetalingen er foretaget. Vi 
arbejder i øjeblikket på en revision vedrørende udformningen af genopretnings- og 
resiliensfacilitetens kontrol- og revisionsramme. Vi planlægger at offentliggøre vores 
beretning i 2023. 

Metoden for anvendelse af suspensioner eller foretagelse af delvise 
betalinger i forbindelse med manglende opfyldelse af milepæle og mål 
under genopretnings- og resiliensfaciliteten mangler at blive præciseret 

98 Inden for samhørighedspolitikken er der, som vi tidligere har rapporteret, ingen 
forebyggende foranstaltninger mod eller finansielle korrektioner for manglende 
opnåelse af resultater224. Dette er ligeledes tilfældet i perioden 2021-2027. 
Kommissionen skal dog afholde et årligt præstationsgennemgangsmøde for hvert 

                                                             
223 SWD(2021) 12, del 1/2, s. 48. COM(2022) 75 final, s. 61. 

224 Særberetning 04/2017: "Beskyttelse af EU-budgettet mod regelstridige udgifter: 
Kommissionen gjorde i stigende grad brug af forebyggende foranstaltninger og finansielle 
korrektioner på samhørighedsområdet i perioden 2007-2013", punkt 25. Særberetning 
36/2016: "En vurdering af ordningen for afslutning af samhørighedsprogrammerne og 
programmerne for udvikling af landdistrikter 2007-2013", punkt 48. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_DA.pdf
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program sammen med medlemsstaten for at overvåge fremskridtene hen imod de 
aftalte milepæle og mål. Hvis der er væsentlige afvigelser, som kan påvirke 
gennemførelsen af programmet, skal medlemsstaten træffe afhjælpende 
foranstaltninger og underrette Kommissionen herom inden for tre måneder225. 

99 Dette adskiller sig fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, hvor Kommissionen 
skal suspendere hele eller en del af en betaling, hvis den mener, at en eller flere 
milepæle og mål ikke er opfyldt på tilfredsstillende vis. Når en sådan suspension er 
foretaget, skal Kommissionen nedsætte den finansielle støtte, medmindre 
medlemsstaten afhjælper situationen inden for seks måneder226. Kommissionen er dog 
stadig nødt til at præcisere metoden for fastsættelse af den andel af en betaling, der 
skal suspenderes eller reduceres i forbindelse med manglende opfyldelse af milepæle 
og mål, som vi også har fremhævet i vores årsberetning for 2021227. Manglen på en 
klart defineret metode indebærer en risiko for, at delvise betalinger ikke anvendes 
konsekvent på medlemsstaterne. 

Anvendelsen af foranstaltningerne til beskyttelse af EU's 
finansielle interesser i forbindelse med genopretnings- og 
resiliensfaciliteten skal præciseres yderligere 

Der er behov for tilbageholdelser af betalinger for at beskytte EU-
budgettet i forbindelse med fondene under samhørighedspolitikken 

100 Tilbageholdelse af betalinger beskytter EU-budgettet mod de finansielle 
konsekvenser af fejl i medlemsstaternes omkostningsanmeldelser, som eventuelt 
opdages efter udbetaling. Inden for samhørighedspolitikken anvender Kommissionen 
sådanne tilbageholdelser på hver mellemliggende betaling. For perioden 2021-2027 
faldt procentdelen til 5 %228 sammenlignet med 10 % i den foregående periode. Vi har 
tidligere anbefalet en lovgivningsmæssig revision for at sikre, at de tilbageholdte 
betalinger er tilstrækkeligt beskyttet, indtil de frigives229. 

                                                             
225 Artikel 41 i forordningen om fælles bestemmelser. 

226 Artikel 24, stk. 6 og 8, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

227 Årsberetningerne for 2021, punkt 10.28 og anbefaling 10.2. 

228 Artikel 93, stk. 2, i forordningen om fælles bestemmelser. Artikel 130, stk. 1, i forordningen 
om fælles bestemmelser for 2014-2020. 

229 Særberetning 26/2021, punkt 77 og anbefaling 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_DA.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=da
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=da
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_DA.pdf
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101 Der findes ikke en sådan mekanisme for genopretnings- og resiliensfaciliteten, 
da Kommissionen på forhånd aftaler betingelserne for udbetaling i forbindelse med 
forhandlingerne om genopretnings- og resiliensplanerne og blot vurderer, om de 
relevante milepæle og mål er opfyldt, inden den godkender betalingen.  

Kommissionen kan i forbindelse med fondene under 
samhørighedspolitikken anvende suspensioner af betalinger og 
finansielle korrektioner for at beskytte EU's finansielle interesser 

102 Foranstaltningerne til beskyttelse af EU-budgettet skal sikre, at der kun 
finansieres regelmæssige udgifter. Det er primært medlemsstaternes ansvar at 
opdage, korrigere og forebygge uregelmæssigheder230. Hvis dette ikke sker i 
tilstrækkelig grad, kan Kommissionen anvende en række supplerende foranstaltninger 
til at beskytte EU-budgettet. 

103 Kommissionen kan i forbindelse med fondene under samhørighedspolitikken 
suspendere betalingerne, indtil medlemsstaterne har truffet de nødvendige 
korrigerende foranstaltninger, og om nødvendigt pålægge finansielle korrektioner 
(jf. tekstboks 20). 

                                                             
230 Artikel 103 i forordningen om fælles bestemmelser.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
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Tekstboks 20 

Anvendelse af finansielle korrektioner og suspensioner til at beskytte 
EU-budgettet under samhørighedspolitikken 

Under samhørighedspolitikken pålægges der finansielle korrektioner, når en 
medlemsstat har anmeldt eller accepteret en uregelmæssighed. Kommissionen 
kan pålægge finansielle korrektioner, hvis alvorlige mangler i medlemsstatens 
forvaltnings- og kontrolsystemer har ført til systemiske fejl, eller i forbindelse med 
særskilte uregelmæssigheder231. Afhængigt af, hvor alvorlige manglerne er, kan 
Kommissionen pålægge en fast korrektion på 5 %, 10 %, 25 % eller endog 
100 %232. Dette fører dog ikke nødvendigvis til en reduktion af den støtte, der 
stilles til rådighed for et program, da der kan anmodes om andre regelmæssige 
udgifter for andre foranstaltninger233. Om dette sker i praksis, afhænger imidlertid 
af, om medlemsstaterne kan anmelde supplerende udgifter. Den kompetente 
myndighed i medlemsstaten skal inddrive alle uregelmæssige beløb, der er 
udbetalt til støttemodtagerne 234. 

Inden for samhørighedspolitikken anvendes der finansielle nettokorrektioner, når 
en medlemsstat ikke har korrigeret en uregelmæssighed på tilfredsstillende vis. 
Kun en finansiel nettokorrektion medfører, at medlemsstaten mister den 
finansielle støtte fra EU-budgettet235. 

Endelig kan Kommissionen også anvende afbrydelser og suspensioner af 
betalinger som forebyggende foranstaltninger236. Dette vil medføre, at 
betalingerne fra EU-budgettet udsættes, hvilket vil lægge yderligere pres på 
medlemsstaterne for at træffe de nødvendige korrigerende foranstaltninger237. 

                                                             
231 Artikel 104, stk. 1, i forordningen om fælles bestemmelser. 

232 Artikel 104, stk. 1, og bilag XXV i forordningen om fælles bestemmelser. 

233 Artikel 104, stk. 4, i forordningen om fælles bestemmelser. 

234 Artikel 69 i forordningen om fælles bestemmelser. 

235 Artikel 104, stk. 1 og 4, i forordningen om fælles bestemmelser. 

236 Artikel 96 og artikel 97 i forordningen om fælles bestemmelser. 

237 Særberetning 04/2017, punkt 14-17 og tekstboks 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_DA.pdf
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104 Vi har tidligere vedrørende fondene under samhørighedspolitikken bemærket, 
at Kommissionen i perioden 2007-2013 i stigende grad gjorde brug af forebyggende 
foranstaltninger og finansielle korrektioner. Vi har også bemærket, at de 
administrative bestemmelser for perioden 2014-2020 øgede Kommissionens evne til at 
beskytte EU-budgettet mod uregelmæssige udgifter betydeligt238. Som vi har 
rapporteret, har Kommissionen indtil 2021 ikke pålagt medlemsstaterne finansielle 
nettokorrektioner for perioden 2014-2020239. 

Hvad angår genopretnings- og resiliensfaciliteten forlader Kommissionen 
sig i højere grad på de nationale systemers effektivitet til at beskytte 
EU's finansielle interesser 

105 Med hensyn til genopretnings- og resiliensfaciliteten har Kommissionen også 
beføjelse til forholdsmæssigt at reducere den finansielle støtte, som medlemsstaterne 
tildeles, og til at inddrive ethvert skyldigt beløb eller anmode om førtidig 
tilbagebetaling af lån. Kommissionen kan gøre dette i tilfælde af alvorlige 
uregelmæssigheder i forbindelse med svig, korruption, interessekonflikter eller alvorlig 
misligholdelse af forpligtelser, og hvis medlemsstaterne fremlægger ukorrekte 
oplysninger om opfyldelsen af milepæle og mål 240.  

106 For at inddrive eller anmode om førtidig tilbagebetaling af lån skal 
Kommissionen dokumentere, at der er forekommet uregelmæssigheder eller alvorlige 
misligholdelser af forpligtelser. Hvis en mangel i en medlemsstats kontrolsystem 
vedrørende genopretnings- og resiliensfaciliteten fører til en alvorlig overtrædelse af 
finansieringsaftalen, kan Kommissionen reducere EU's finansielle støtte og inddrive 
5 %, 10 %, 25 % eller endda 100 % af det finansielle bidrag, som medlemsstaten 
tildeles, eller anmode om førtidig tilbagebetaling af lån241. I modsætning til fondene 
under samhørighedspolitikken er der imidlertid ingen fælles kontrolramme, da 
medlemsstaterne anvender deres nationale systemer til at gennemføre genopretnings- 
og resiliensfaciliteten. I mangel af yderligere kriterier og retningslinjer for 
Kommissionens anvendelse af inddrivelser er der fortsat en risiko for, at disse faste 
satser ikke anvendes konsekvent på medlemsstaterne. 

                                                             
238 Særberetning 04/2017, punkt 141-143 og 149. 

239 Årsberetningerne for 2021, punkt 1.44. Årsberetningerne for 2020, punkt 1.43. 

240 Artikel 22, stk. 5, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

241 Artikel 22, stk. 5, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Artikel 19 i 
finansieringsaftalen. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_DA.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
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107 Uanset forvaltningsmåden er det i sidste ende Kommissionen, der er ansvarlig 
for gennemførelsen af EU-budgettet242. Kommissionen skal navnlig sikre, at EU's 
finansielle interesser beskyttes effektivt. Med henblik herpå skal den indhente 
tilstrækkelig sikkerhed fra medlemsstaterne om, at de gennemfører genopretnings- og 
resiliensfaciliteten i overensstemmelse med EU-retten og national ret. Sammenlignet 
med fondene under samhørighedspolitikken forlader den sig også i højere grad på de 
nationale systemers effektivitet med hensyn til at forebygge, opdage og korrigere 
uregelmæssigheder og på rettidige oplysninger herom fra medlemsstaterne. 
Kommissionen mener ikke desto mindre, at den kan godkende udbetalinger, så længe 
milepælene og målene opfyldes243, selv om den eventuelt har kendskab til 
uregelmæssigheder på medlemsstatsplan hvad angår anvendelsen af midlerne.  

Medlemsstaterne kan anvende forskellige systemer til at indberette 
uregelmæssigheder, der konstateres i forbindelse med fondene under 
samhørighedspolitikken og genopretnings- og resiliensfaciliteten 

108 Beskyttelsen af EU's finansielle interesser omfatter også foranstaltninger til 
bekæmpelse af ulovlige aktiviteter, der kan skade EU-budgettet244. Dette kræver, at 
der indføres et system til bekæmpelse af svig, korruption og interessekonflikter på 
medlemsstatsplan, og indebærer, at Kommissionen skal foretage den kontrol, der er 
fastsat i genopretnings- og resiliensfacilitetens revisionsstrategi.  

109 For så vidt angår samhørighedspolitikkens fonde skal medlemsstaterne 
indberette de uregelmæssigheder, de opdager, i Kommissionens system til 
indberetning af uregelmæssigheder (IMS) 245, og de udgifter, der undersøges, 
udelukkes fra regnskaberne 246. De krævede oplysninger omfatter identiteten på de 
involverede støttemodtagere. For så vidt angår genopretnings- og resiliensfaciliteten 
er medlemsstaterne ikke retligt forpligtede til at indberette uregelmæssigheder i IMS, 
men kan gøre det på frivillig basis. Medlemsstaterne skal i stedet indberette tilfælde af 
formodet svig i den forvaltningserklæring, der ledsager deres betalingsanmodning. 

                                                             
242 Årsberetningerne for 2021, punkt 1.33. 

243 Artikel 24 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

244 Artikel 325 i TEUF. 

245 Artikel 69, stk. 12, i forordningen om fælles bestemmelser. 

246 Artikel 98, stk. 6, og bilag XVIII i forordningen om fælles bestemmelser. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_DA.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
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Potentialet for at anvende integrerede datamining- og 
risikovurderingsværktøjer udnyttes endnu ikke fuldt ud under 
samhørighedspolitikken og genopretnings- og resiliensfaciliteten 

110 For næsten ti år siden oprettede Kommissionen et enkelt datamining- og 
risikovurderingsværktøj, "Arachne", til at uploade oplysninger om risikable økonomiske 
aktører247. Kommissionen anbefalede medlemsstaterne at anvende Arachne i 
forbindelse med begge instrumenter. Dets anvendelighed afhænger dog af de data, 
som medlemsstaterne uploader, og indtil videre er det ikke alle, der anvender det248. 
Indtil videre har 19 medlemsstater forpligtet sig til at anvende Arachne til 
genopretnings- og resiliensfaciliteten. I oktober 2022 var det endnu ikke klart, hvor 
mange medlemsstater der havde forpligtet sig til at anvende det til programmerne 
under samhørighedspolitikken for 2021-2027. 

111 Vi har tidligere fremhævet Arachnes potentiale som et effektivt værktøj til 
forebyggelse af svig249. For nylig konstaterede vi dog, at Arachnes anvendelighed var 
begrænset af det begrænsede anvendelsesområde inden for delt forvaltning250. F.eks. 
er IMS ikke knyttet til Arachne. Revisionen af finansforordningen vil give mulighed for 
at gøre brugen af integrerede værktøjer til dataudvinding og risikovurdering 
obligatorisk for alle metoder til gennemførelse af EU-budgettet i perioden efter 2027. 

  

                                                             
247 Artikel 22, stk. 4, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten og betragtning 72 

i forordningen om fælles bestemmelser. 

248 "Annual Activity Report 2020 - Directorate-General Regional and Urban Policy", s. 55. 
Særberetning 01/2019: "Bekæmpelse af svig i forbindelse med EU's udgifter: Der er behov 
for handling", punkt 86. 

249 Særberetning 01/2019, punkt 85-88 og anbefaling 3.3. Særberetning 10/2015: 
"Bestræbelserne på at afhjælpe problemerne med offentlige udbud i relation til EU's 
samhørighedsudgifter bør intensiveres", punkt 90-94 og anbefaling 6. 

250 Særberetning 11/2022: "Beskyttelse af EU-budgettet - Bedre anvendelse af sortlistning er 
nødvendig", punkt 85. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/annual-activity-report-2020-regional-and-urban-policy_en_0.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=32488
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11/SR_Blacklisting_economic_operators_DA.pdf
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Afsluttende bemærkninger 
112 Vores analyse viser, at genopretnings- og resiliensfaciliteten og 
samhørighedspolitikkens fonde har betydelige ligheder. Samtidig er begge 
instrumenter forskellige i mange henseender på grund af deres forskellige formål. 
Samhørighedspolitikken er EU's centrale langsigtede investeringspolitik til fremme af 
den økonomiske, sociale og territoriale udvikling i medlemsstaterne og regionerne, 
mens genopretnings- og resiliensfaciliteten er et midlertidigt krisestyringsværktøj til 
afbødning af covid-19-pandemiens effekt på medlemsstaternes økonomier og til 
styrkelse af EU's og medlemsstaternes modstandsdygtighed over for fremtidige chok. 

113 Fondene under samhørighedspolitikken for 2021-2027 og genopretnings- og 
resiliensfaciliteten er stadig i deres tidlige gennemførelsesfase. Anvendelsen af 
genopretnings- og resiliensfaciliteten samtidig med samhørighedspolitikkens fonde vil 
give yderligere indsigt i, hvordan forskellene i de lovgivningsmæssige rammer påvirker 
gennemførelsen og resultaterne.  

Vedtaget af Revisionsretten i Luxembourg på mødet den 8. december 2022. 

 På Revisionsrettens vegne 

 

 Tony Murphy 
 formand 
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Bilag 

Bilag I - Tidligere beretninger fra Revisionsretten 

Særberetninger 
- Særberetning 10/2015: "Bestræbelserne på at afhjælpe problemerne med 

offentlige udbud i relation til EU's samhørighedsudgifter bør intensiveres" 

- Særberetning 36/2016: "En vurdering af ordningen for afslutning af 
samhørighedsprogrammerne og programmerne for udvikling af landdistrikter 
2007-2013" 

- Særberetning 02/2017: "Kommissionens forhandling af partnerskabsaftaler og 
programmer på samhørighedsområdet for perioden 2014-2020: Udgifterne er i 
højere grad rettet mod Europa 2020-prioriteterne, men ordningerne for 
resultatmåling bliver stadig mere komplekse" 

- Særberetning 04/2017: "Beskyttelse af EU-budgettet mod regelstridige udgifter: 
Kommissionen gjorde i stigende grad brug af forebyggende foranstaltninger og 
finansielle korrektioner på samhørighedsområdet i perioden 2007-2013" 

- Særberetning 17/2018: "Kommissionens og medlemsstaternes foranstaltninger i 
de sidste år af programperioden 2007-2013 modvirkede lav absorption, men 
havde ikke tilstrækkeligt fokus på resultater" 

- Særberetning 01/2019: "Bekæmpelse af svig i forbindelse med EU's udgifter: Der 
er behov for handling" 

- Særberetning 07/2020: "Gennemførelse af samhørighedspolitikken: forholdsvis 
lave omkostninger, men oplysningerne til brug for vurdering af besparelserne ved 
forenkling er utilstrækkelige" 

- Særberetning 10/2020: "Transportinfrastrukturer i EU: Megaprojekter bør 
gennemføres hurtigere, så deres effekt på transportnettet kan leveres rettidigt" 

- Særberetning 16/2020: "Det europæiske semester: De landespecifikke 
henstillinger tager fat på vigtige spørgsmål, men der er behov for en bedre 
gennemførelse af dem" 

- Særberetning 14/2021: "Interreg-samarbejde: Potentialet i Den Europæiske 
Unions grænseregioner er endnu ikke blevet frigjort fuldt ud" 

https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=32488
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_07/SR_ESI_Funds_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_16/SR_european-semester-2_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14/SR_cross-border_DA.pdf
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- Særberetning 24/2021: "Resultatbaseret finansiering i samhørighedspolitikken: 
værdige ambitioner, men der var stadig hindringer i perioden 2014-2020" 

- Særberetning 26/2021: "Udgifternes formelle rigtighed inden for EU's 
samhørighedspolitik: Kommissionen rapporterer årligt en anslået 
minimumsfejlfrekvens, der ikke er endelig" 

- Særberetning 11/2022: "Beskyttelse af EU-budgettet - Bedre anvendelse af 
sortlistning er nødvendig" 

- Særberetning 21/2022: "Kommissionens vurdering af nationale genopretnings- og 
resiliensplaner - Generelt hensigtsmæssig, men der er fortsat 
gennemførelsesrisici" 

Analyser og briefingpapirer 
- Briefingpapir 2018: "Future of EU finances: Reforming how the EU Budget 

operates", februar 2018 

- Briefingpapir 2018: "Forenkling af gennemførelsen af samhørighedspolitikken 
efter 2020", maj 2018 

- Kortfattet sagsgennemgang 2019: "Tildelingen af samhørighedsmidler til 
medlemsstaterne i 2021-2027", marts 2019 

- Kortfattet sagsgennemgang 2019: "Uindfriede forpligtelser i EU-budgettet - en 
nærmere undersøgelse", april 2019 

- Briefingpapir 2019: "Levering af performance på samhørighedsområdet", juni 
2019 

- Analyse 05/2021: "EU's ramme for store transportinfrastrukturprojekter: en 
international sammenligning" 

Årsberetninger 
- Årsberetningen for 2016, kapitel 2 

- Årsberetningen for 2019, kapitel 5 

- Årsberetningen for 2020, kapitel 2 

- Årsberetningerne for 2021, kapitel 1, 2 og 10 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11/SR_Blacklisting_economic_operators_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_MFF/Briefing_paper_MFF_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Cohesion_simplification/Briefing_paper_Cohesion_simplification_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_COHESION/RCR_COHESION_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_RAL/RCR_RAL_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_05/RW_Transport_flagships_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2016/annualreports-2016-DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_DA.pdf


 84 

 

Udtalelser 
- Udtalelse 06/2020 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 

oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet 

- Udtalelse 04/2022 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
ændring af forordning (EU) 2021/241 for så vidt angår kapitler om REPowerEU i 
genopretnings- og resiliensplaner og om ændring af forordning (EU) 2021/1060, 
forordning (EU) 2021/2115, direktiv 2003/87/EF og afgørelse (EU) 2015/1814 
[2022/0164 (COD)] 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_04/OP_REPowerEU_DA.pdf
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Bilag II - Genopretnings- og resiliensfacilitetens planlagte bidrag til de seks søjler opdelt efter 
medlemsstat 

  Søjle 1 
Grøn omstilling 

Søjle 2 
Digital omstilling 

Søjle 3 
Intelligent, 

bæredygtig og 
inklusiv vækst og 

beskæftigelse 

Søjle 4 
Social og 
territorial 

samhørighed 

Søjle 5 
Sundhed og 

økonomisk, social 
og institutionel 

resiliens 

Søjle 6 
Politikker for den 
næste generation 

 Belgien 64 % 30 % 32 % 48 % 11 % 15 % 
 Bulgarien 64 % 33 % 47 % 27 % 18 % 11 % 
 Tjekkiet 66 % 24 % 40 % 33 % 23 % 14 % 
 Danmark 59 % 24 % 86 % 18 % 13 %  
 Tyskland 47 % 53 % 51 % 11 % 29 % 9 % 
 Estland 42 % 22 % 71 % 21 % 43 % 1 % 
 Irland 56 % 32 % 40 % 49 % 10 % 13 % 
 Grækenland 44 % 23 % 86 % 29 % 12 % 5 % 
 Spanien 50 % 30 % 42 % 56 % 14 % 8 % 
 Frankrig 53 % 21 % 53 % 28 % 21 % 23 % 
 Kroatien 76 % 26 % 45 % 26 % 15 % 12 % 
 Italien 46 % 30 % 48 % 50 % 15 % 12 % 
 Cypern 52 % 25 % 65 % 25 % 19 % 13 % 
 Letland 39 % 22 % 46 % 54 % 26 % 13 % 
 Litauen 44 % 36 % 53 % 25 % 25 % 18 % 
 Luxembourg 65 % 33 % 43 % 46 % 13 %  
 Ungarn       
 Μalta 55 % 23 % 28 % 41 % 34 % 19 % 
 Nederlandene 71 % 26 % 52 % 37 % 7 % 7 % 
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  Søjle 1 
Grøn omstilling 

Søjle 2 
Digital omstilling 

Søjle 3 
Intelligent, 

bæredygtig og 
inklusiv vækst og 

beskæftigelse 

Søjle 4 
Social og 
territorial 

samhørighed 

Søjle 5 
Sundhed og 

økonomisk, social 
og institutionel 

resiliens 

Søjle 6 
Politikker for den 
næste generation 

 Østrig 52 % 41 % 44 % 45 % 9 % 9 % 
 Polen 56 % 23 % 24 % 68 % 21 % 9 % 
 Portugal 55 % 23 % 48 % 47 % 19 % 8 % 
 Rumænien 57 % 21 % 42 % 46 % 22 % 13 % 
 Slovenien 57 % 23 % 33 % 36 % 36 % 15 % 
 Slovakiet 51 % 21 % 48 % 24 % 38 % 17 % 
 Finland 54 % 35 % 50 % 39 % 21 % 1 % 
 Sverige 56 % 29 % 18 % 67 % 14 % 15 % 

 EU-
gennemsnit 55 % 28 % 47 % 38 % 20 % 12 % 

Kilde: Revisionsretten, baseret på de anslåede planlagte primære og sekundære bidrag - i  form af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten - for hver foranstaltning til 
målene for to af de seks søjler, som angivet af Kommissionen på "resultattavlen for genopretning og resiliens" for 25 af de 26 genopretnings- og resiliensplaner, som Rådet 
havde vedtaget ved udgangen af oktober 2022. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en
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Bilag III - Tildelinger under samhørighedspolitiens fonde 2021-2027, tilskud fra genopretnings- og 
resiliensfaciliteten (foreløbig og endelig tildeling) og aktiverede lån under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten 

i milliarder euro 

  

SAMHØRIGHEDSPOLITIKKENS FONDE 2021-2027 

GENOPRETNINGS- OG RESILIENSFACILITETEN - TILSKUD* AKTIVEREDE 
LÅN UNDER 

GEN-
OPRETNINGS- 
OG RESILIENS-
FACILITETEN 

 Samhørigheds-
politikkens 

fonde 2021-
2027, tilskud 

under 
genopretnings- 

og resiliens-
faciliteten 
(endelig 

tildeling) og 
aktiverede lån 

under 
genopretnings- 

og resiliens-
faciliteten 

  Foreløbig tildeling indtil 30.6.2022  Endelig tildeling pr. 30.6.2022   

  

EFRU ESF+ Samhørigheds-
fonden ETS I ALT 

 

70 % af det 
disponible 

beløb 

30 % af det 
disponible 

beløb 
I ALT  

70 % af det 
disponible 

beløb 

30 % af det 
disponible 

beløb 
I ALT    

 Belgien 1,1 1,2  0,4 2,7  3,6 2,3 5,9  3,6 0,9 4,5    7,2 
 Bulgarien 5,7 2,6 1,3 0,1 9,8  4,6 1,6 6,3  4,6 1,1 5,7    15,3 

 Tjekkiet 10,4 2,7 6,4 0,3 19,8  3,5 3,5 7,1  3,5 4,1 7,6    27,4 
 Danmark 0,1 0,1  0,3 0,5  1,3 0,2 1,6  1,3 0,1 1,4    1,9 

 Tyskland 10,9 6,5  1,0 18,4  16,3 9,3 25,6  16,3 11,7 28,0    46,4 
 Estland 1,7 0,5 0,8 0,1 3,1  0,8 0,2 1,0  0,8 0,1 0,9    4,0 

 Irland 0,4 0,5  0,3 1,2  0,9 0,1 1,0  0,9  0,9    2,1 

 Grækenland 11,5 5,8 3,0 0,1 20,4  13,5 4,3 17,8  13,5 3,9 17,4  12,7  50,5 
 Spanien 23,5 11,2  0,7 35,4  46,6 22,9 69,5  46,6 30,6 77,2    112,6 

 Frankrig 9,1 6,7  1,1 16,8  24,3 15,0 39,4  24,3 13,1 37,4    54,3 
 Kroatien 5,4 2,0 1,2 0,2 8,7  4,6 1,7 6,3  4,6 0,9 5,5    14,3 

 Italien 26,6 14,5  1,0 42,1  47,9 21,0 68,9  47,9 21,1 69,0  122,6  233,6 
 Cypern 0,5 0,2 0,2 0,0 0,9  0,8 0,2 1,0  0,8 0,1 0,9  0,2  2,0 

 Letland 2,5 0,7 1,0 0,0 4,3  1,6 0,3 2,0  1,6 0,2 1,8    6,0 
 Litauen 3,5 1,1 1,4 0,1 6,1  2,1 0,1 2,2  2,1 0,0 2,1    8,2 

 Luxembourg 0,0 0,0  0,0 0,1  0,1 0,0 0,1  0,1 0,0 0,1    0,1 
 Ungarn 13,4 5,5 2,6 0,2 21,7  4,6 2,5 7,2  4,6 1,2 5,8    27,5 

 Μalta 0,5 0,1 0,2 0,0 0,8  0,2 0,1 0,3  0,2 0,1 0,3    1,1 
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SAMHØRIGHEDSPOLITIKKENS FONDE 2021-2027 

GENOPRETNINGS- OG RESILIENSFACILITETEN - TILSKUD* AKTIVEREDE 
LÅN UNDER 

GEN-
OPRETNINGS- 
OG RESILIENS-
FACILITETEN 

 Samhørigheds-
politikkens 

fonde 2021-
2027, tilskud 

under 
genopretnings- 

og resiliens-
faciliteten 
(endelig 

tildeling) og 
aktiverede lån 

under 
genopretnings- 

og resiliens-
faciliteten 

  Foreløbig tildeling indtil 30.6.2022  Endelig tildeling pr. 30.6.2022   

  

EFRU ESF+ Samhørigheds-
fonden ETS I ALT 

 

70 % af det 
disponible 

beløb 

30 % af det 
disponible 

beløb 
I ALT  

70 % af det 
disponible 

beløb 

30 % af det 
disponible 

beløb 
I ALT    

 Nederlandene 0,5 0,4  0,4 1,3  3,9 2,0 6,0  3,9 0,8 4,7    6,0 
 Østrig 0,5 0,4  0,2 1,1  2,2 1,2 3,5  2,2 1,5 3,7    4,8 

 Polen 47,4 14,9 9,3 0,6 72,2  20,3 3,6 23,9  20,3 2,3 22,6  11,5  106,3 
 Portugal 11,5 7,5 3,4 0,1 22,5  9,8 4,1 13,9  9,8 5,8 15,6  2,7  40,8 

 Rumænien 17,1 8,2 3,5 0,4 29,2  10,2 4,0 14,2  10,2 1,9 12,1  14,9  56,2 
 Slovenien 1,5 0,7 0,7 0,1 3,1  1,3 0,5 1,8  1,3 0,2 1,5  0,7  5,2 

 Slovakiet 8,1 2,4 1,6 0,2 12,4  4,6 1,7 6,3  4,6 1,4 6,0    18,3 
 Finland 0,9 0,6  0,2 1,7  1,7 0,4 2,1  1,7 0,2 1,9    3,6 

 Sverige 0,8 0,7  0,4 1,9  2,9 0,4 3,3  2,9 0,3 3,2    5,2 
 Teknisk bistand 0,8 0,3 0,1 0,0 1,3            1,2 
 Tværnationalt 

samarbejde  0,2   0,2            0,2 

 Interregional 
innovation 0,6    0,6            0,6 

 Det europæiske 
initiativ for 
byområder 

0,6    0,6            0,6 

 Interregionalt 
samarbejde 

   0,6 0,6            0,6 

 EU i alt 217 98 37 9 361  234 104 338  234 104 338  165  864 

* Note til tilskud under genopretnings- og resiliensfaciliteten: I henhold til artikel 11 i  forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten blev beregningen af det 
maksimale finansielle bidrag for de 30 % af det ti ldelte ti lskudsbeløb pr. medlemsstat ajourført den 30. juni 2022. Dette blev gjort for at tage hensyn ti l de seneste data om 
BNP for 2020 og 2021. 

Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Kommissionen, bilag IV til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten og notat fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet, "RRF: update of the RRF maximum financial contribution", 30.6.2022. Beløbene er afrundet af hensyn ti l præsentationen. 
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Akronymer og forkortelser 
BNI: Bruttonationalindkomst 

BNP: Bruttonationalprodukt 

CEF: Connecting Europe-faciliteten 

CRII: Investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset 

EFRU: Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 

ESF+: Den Europæiske Socialfond Plus 

ETS: Europæisk territorialt samarbejde 

FFR: Flerårig finansiel ramme 

GD ECFIN: Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender 

GD EMPL: Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, 
Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion 

GD REGIO: Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik 

NGEU: NextGenerationEU 

OECD: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling 

TEUF: Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
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Ordliste 
Den europæiske søjle for sociale rettigheder: Ramme for nye og mere effektive 
sociale rettigheder for EU's borgere. 

Det europæiske semester: En årlig cyklus, der danner ramme om koordineringen af de 
økonomiske politikker i EU-medlemsstaterne og overvågningen af fremskridt. 

Én projektpipeline: Antallet af projekter, som en medlemsstat har til hensigt at 
gennemføre/kan gennemføre, og som er ved at modnes med de undersøgelser, som er 
nødvendige for deres gennemførelse. 

Flerårig finansiel ramme: EU's udgiftsplan, som fastsætter prioriteter (baseret på 
politikmål) og lofter, normalt for en periode på syv år. Den fastlægger rammerne for 
EU's årlige budgetter, idet den begrænser udgifterne under hver udgiftskategori. 

Ikke gøre væsentlig skade: Princippet om, at investeringsforanstaltninger ikke må have 
en omfattende skadelig indvirkning på miljøet. 

Landespecifikke henstillinger: Årlig vejledning, som Kommissionen i forbindelse med 
det europæiske semester udsender til de enkelte medlemsstater om deres 
makroøkonomiske politikker, budgetpolitikker og strukturpolitikker. 

Milepæl: For så vidt angår samhørighedspolitikken, en mellemliggende værdi i relation 
til en outputindikator, der anvendes under et specifikt mål, som skal nås inden en 
forud fastsat dato. For genopretnings- og resiliensfaciliteten: kvalitativ måling af 
fremskridt hen imod gennemførelse af en reform eller en investering. 

Mål: For så vidt angår samhørighedspolitikken, en forud fastsat endelig værdi, der skal 
nås i relation til en indikator, der anvendes under et specifikt mål. For genopretnings- 
og resiliensfaciliteten: kvantitativ måling af fremskridt hen imod gennemførelse af en 
reform eller en investering. 

Partnerskabsaftale: En aftale mellem Kommissionen og en medlemsstat eller et eller 
flere tredjelande i forbindelse med et EU-udgiftsprogram. Den fastlægger f.eks. 
strategiske planer, investeringsprioriteter eller vilkår for handel eller udviklingsbistand. 
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Holdet bag analysen 
Vedtaget af Afdeling II - Investering i samhørighed, vækst og inklusion, der ledes af 
Annemie Turtelboom, medlem af Revisionsretten. Arbejdet blev ledet af 
Ladislav Balko, medlem af Revisionsretten, med støtte fra kabinetschef 
Branislav Urbanic og attaché Zuzana Frankova, ledende administrator 
Friedemann Zippel, opgaveansvarlig Chrysoula Latopoulou, viceopgaveansvarlig 
Cristina Jianu samt revisorerne Marion Boulard, Mariya Zhekova, 
Francisco Carretero Llorente og Lena Rangus. Alexandra Mazilu og Agnese Balode 
ydede støtte inden for grafisk design. 

 
Fra venstre til højre: Francisco Carretero Llorente, Lena Rangus, Chrysoula Latopoulou, 
Branislav Urbanic, Ladislav Balko, Friedemann Zippel, Marion Boulard. 
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I dette dokument foretager vi en sammenlignende 
analyse af samhørighedspolitikkens fonde og 
genopretnings- og resiliensfaciliteten.
De to instrumenter har betydelige ligheder, men er i 
mange henseender også forskellige. 
Samhørighedspolitikken er EU's vigtigste 
langsigtede investeringspolitik til fremme af den 
økonomiske, sociale og territoriale udvikling, mens 
genopretnings- og resiliensfaciliteten er et 
midlertidigt ad hoc-værktøj til krisestyring. 
Genopretnings- og resiliensfaciliteten har til formål 
at afbøde covid 19-pandemiens effekt på EU's 
økonomi og styrke EU's og medlemsstaternes 
modstandsdygtighed over for fremtidige chok.
Fondene under samhørighedspolitikken for 
2021-2027 og genopretnings- og resiliensfaciliteten 
er stadig i deres tidlige gennemførelsesfase. I de 
kommende år vil en samtidig anvendelse af de to 
instrumenter vise, hvordan deres forskellige 
tilgange opfylder deres respektive mål.  
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