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Sammanfattning 
I Den här översikten innehåller en jämförande analys av de sammanhållningspolitiska 
fonderna 2021–2027 och faciliteten för återhämtning och resiliens och är avsedd att 
bidra till diskussionen om de fleråriga budgetramarna efter 2027. Vi har granskat 
likheter och skillnader mellan de två instrumenten, med fokus på övergripande ramar, 
styrning och förvaltning. 

II I juli 2020 enades Europeiska rådet om det europeiska återhämtningsinstrumentet 
NextGenerationEU, ett tillfälligt instrument som syftar till att mildra covid-19-
pandemins konsekvenser för människor och företag och stärka EU:s och 
medlemsstaternas motståndskraft mot framtida chocker. Merparten av finansieringen 
från NextGenerationEU går via faciliteten för återhämtning och resiliens, en mekanism 
där medlemsstaterna kan ansökan om bidrag och lån. Medlemsstaterna förväntas 
använda faciliteten för återhämtning och resiliens till att finansiera reformer som är 
mer direkt kopplade till de landsspecifika rekommendationer som utfärdas inom 
ramen för den europeiska planeringsterminen, men även till investeringar på liknande 
sätt som sammanhållningspolitiken. Det kan leda till att EU:s allmänna finansiering 
ökar från omkring 1 % upp till 3 % av EU:s BNP under de kommande åren. 

III Ekonomiskt stöd från faciliteten för återhämtning och resiliens ges i form av 
bidrag, i likhet med merparten av de sammanhållningspolitiska programmen, och 
dessutom i form av lån som måste återbetalas av medlemsstaterna. Finansiering från 
sammanhållningspolitiken anslås till medlemsstaterna med hjälp av en metod som tar 
hänsyn till regionala skillnader. Sådana skillnader beaktas däremot inte när det 
ekonomiska stödet från faciliteten för återhämtning och resiliens fördelas. 

IV Faciliteten för återhämtning och resiliens löper parallellt med 
finansieringsmekanismerna inom EU:s sammanhållningspolitik. Det gör att 
medlemsstaterna kan välja att finansiera investeringar med hjälp av antingen 
faciliteten för återhämtning och resiliens eller de sammanhållningspolitiska fonderna. 
Faciliteten för återhämtning och resiliens genomförs genom direkt förvaltning, medan 
de sammanhållningspolitiska fonderna genomförs genom delad förvaltning. Det 
innebär att EU och medlemsstaternas myndigheter har olika ansvarsområden i 
förhållande till de olika finansieringskällorna. Oavsett förvaltningsmetod bär 
kommissionen det slutliga ansvaret för genomförandet av EU:s budget. Flernivåstyret 
och partnerskapsprincipen som gäller för de sammanhållningspolitiska fonderna gäller 
inte för faciliteten för återhämtning och resiliens. Medverkan av lokala och regionala 
myndigheter, näringslivets och arbetsmarknadens parter och 



 8 

 

civilsamhällesorganisationer krävs inte i samma utsträckning som för de 
sammanhållningspolitiska fonderna. 

V Programdokumentens antal och upplägg för de två instrumenten skiljer sig åt 
betydligt, och detsamma gäller godkännande- och bedömningsförfarandena. 
Samordning av det parallella genomförandet ingår i programplaneringen för båda 
instrumenten, och medlemsstaterna är skyldiga att se till att de två instrumenten 
kompletterar snarare än överlappar varandra. Under perioden 2014–2020 stod 
Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden för cirka 10 % av 
de totala offentliga investeringarna i EU-27. Under den innevarande perioden kommer 
faciliteten för återhämtning och resiliens att utöka andelen EU-finansierade offentliga 
investeringar i medlemsstaterna ytterligare. Om den andelen redan är stor kan 
ytterligare finansiering från faciliteten för återhämtning och resiliens öka pressen på 
medlemsstaternas kapacitet att använda de medel som finns tillgängliga. 

VI Medlemsstaterna måste lämna kostnadsuppskattningar för de åtgärder som ingår 
i deras planer för återhämtning och resiliens till kommissionen. Kommissionen 
kontrollerar rimligheten och trovärdigheten i dessa uppskattningar när den bedömer 
planerna, men betalningarna från faciliteten för återhämtning och resiliens är inte 
kopplade till dessa kostnader. Det påverkar i hög grad hur man planerar insatserna i 
medlemsstaterna, övervakar och rapporterar framsteg till kommissionen och gör 
utbetalningar när delmål och mål har uppnåtts på ett tillfredsställande sätt. Det 
återstår dock att se hur mycket mer prestationsbaserad finansieringen från faciliteten 
för återhämtning och resiliens faktiskt är jämfört med de sammanhållningspolitiska 
fonderna. Medlen från faciliteten för återhämtning och resiliens betalas även ut enligt 
mer flexibla betalningsvillkor än merparten av utgifterna inom ramen för de 
sammanhållningspolitiska fonderna. 

VII De två instrumenten har även olika bestämmelser som reglerar övervakning, 
rapportering och utvärdering. Övervakningen inom faciliteten för återhämtning och 
resiliens bygger på att delmål och mål uppnås, medan den finansiella rapporteringen 
om sammanhållningspolitiken inte beaktar prestationsinformation. Gemensamt för 
båda instrumenten är att de flesta indikatorer som används för övervakningsändamål 
är specifika för varje program och varje nationell återhämtnings- och resiliensplan, och 
det saknas gemensamma indikatorer som är allmänt tillämpliga. Därför kan 
indikatorerna inte sammanställas för att mäta prestation på EU-nivå eller göra 
jämförelser mellan olika sammanhållningspolitiska program eller mellan dessa och 
återhämtnings- och resiliensplanerna. De utvärderingar som planeras för båda 
instrumenten 2024 måste göras i nära samordning, även med halvtidsöversynen 2025 
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av sammanhållningspolitiken, inför utarbetandet av den sammanhållningspolitiska 
ramen efter 2027. 

VIII Kontroller och revisioner på EU-nivå för faciliteten för återhämtning och 
resiliens fokuserar på att delmål och mål uppnås på ett tillfredsställande sätt. När det 
gäller de sammanhållningspolitiska fonderna är kontroll- och revisionsarrangemangen 
på både kommissions- och medlemsstatsnivå i huvudsak inriktade på korrektheten i 
uppkomna kostnader, då utgifterna grundas på ersättning av faktiskt kostnader. När 
det gäller faciliteten för återhämtning och resiliens ska kommissionen se till att EU:s 
ekonomiska intressen skyddas på lämpligt sätt. För att göra detta måste kommissionen 
få tillräckliga garantier från medlemsstaterna om att faciliteten genomförs i enlighet 
med EU:s lagstiftning och nationell lagstiftning. Dessutom måste medlemsstaterna 
samla in uppgifter om slutmottagare av medlen och göra en lista över finansierade 
åtgärder för syften som rör revision och kontroll. 

IX Det här är en jämförande analys, inte en revision. Under de kommande åren 
kommer det parallella genomförandet av de sammanhållningspolitiska programmen 
och faciliteten för återhämtning och resiliens att visa hur skillnader mellan regelverken 
påverkar genomförande och resultat.  
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Inledning 
01 Den fleråriga budgetramen för perioden 2021–20271 tillhandahåller 
1 211 miljarder euro i finansiering2. Den sammanhållningspolitiska finansieringen, via 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Sammanhållningsfonden3 och 
Europeiska socialfonden+ (ESF+) 4, står för 361 miljarder euro av det beloppet och 
betalas till största delen ut genom bidrag till medlemsstaterna (se ruta 1). 

Ruta 1 

Sammanhållningspolitiken: EU:s viktigaste långsiktiga 
investeringspolitik 

Sammanhållningspolitiken är den viktigaste långsiktiga investeringspolitiken i EU:s 
budget. Sammanhållningspolitiken kallades ursprungligen för ”regionalpolitik” och 
infördes genom Romfördraget. År 1988 integrerades strukturfonderna i en 
övergripande sammanhållningspolitik i EU, med målet att stärka den ekonomiska 
och sociala sammanhållningen genom att minska skillnaderna mellan de olika 
regionernas utvecklingsnivåer5. 

02 Tidigt under 2020 spreds covid-19-pandemin från Kina till Europa, vilket utlöste 
en ekonomisk nedgång som var betydligt större än den som orsakades av finanskrisen 
2008. I slutet av 2021 förväntade sig kommissionen att den ekonomiska tillväxten 
skulle återgå till nivåerna före pandemin i början av 20236. Rysslands invasion av 
Ukraina och den efterföljande ökningen av energikostnaderna dämpade dock på nytt 
de ekonomiska prognoserna och försenade den ekonomiska återhämtningen 
ytterligare 7 (se figur 1). 

                                                             
1 Rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 om den fleråriga budgetramen 2021–2027. 

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

3 Förordning (EU) 2021/1058 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och 
Sammanhållningsfonden. 

4 Förordning (EU) 2021/1057 om inrättande av Europeiska socialfonden+ (ESF+) och om 
upphävande av förordning (EU) nr 1296/2013. 

5 Artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). 

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

7 European Economic Forecast, Summer 2022, Institutional paper 183, 2022, s. 18. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2093&from=EN
https://op.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/d3e77637-a963-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=SV&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2021-economic-forecast_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/summer-2022-economic-forecast-russias-war-worsens-outlook_en
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Figur 1 – Volymindex för BNP i EU-27, 2006 till sommaren 2022  
(i procent) 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från kommissionen. 

03 I syfte att mildra pandemins konsekvenser för människor och företag, stimulera 
återhämtningen och stärka EU:s och medlemsstaternas resiliens antog rådet ett 
tillfälligt instrument: NextGenerationEU8. Mellan 2021 och 2026 kommer 
NextGenerationEU att göra 807 miljarder euro tillgängliga för medlemsstaterna9. 
Omkring 90 % av finansieringen från NextGenerationEU (724 miljarder euro) kommer 
att gå via faciliteten för återhämtning och resiliens10. Faciliteten kommer att erbjuda 
både bidrag (338 miljarder euro) och lån (386 miljarder euro) som medlemsstaterna 
kan ansöka om11. Av återstående 83 miljarder euro från NextGenerationEU användes 

                                                             
8 Artikel 1 i rådets förordning (EU) 2020/2094 om inrättande av Europeiska unionens 

återhämtningsinstrument för att stödja återhämtningen efter covid-19-krisen 
(NextGenerationEU). 

9 Alla belopp i rapporten är i löpande priser. 

10 Förordning (EU) 2021/241 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens. 

11 Artikel 15.2 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2094&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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51 miljarder euro till att komplettera de sammanhållningspolitiska programmen 2014–
2020 genom React-EU12 (se ruta 2). 

Ruta 2 

Faciliteten för återhämtning och resiliens: ett unikt, tillfälligt 
instrument för ekonomisk återhämtning 

Faciliteten för återhämtning och resiliens är ett unikt, tillfälligt instrument som 
inrättats i enlighet med avdelningen om ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget) 13. Faciliteten ska bidra till återhämtningen efter den ekonomiska kris 
som orsakades av covid-19-pandemin genom att främja hållbar tillväxt och bygga 
upp motståndskraft mot framtida chocker. 

04 I figur 2 visas det totala ekonomiska stöd som EU tillhandahåller via 
NextGenerationEU och den fleråriga budgetramen under de kommande åren. 

Figur 2 – EU:s ekonomiska stöd via NextGenerationEU och den fleråriga 
budgetramen

i löpande priser 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från kommissionen offentliggjorda i  april 2021. 

12 Förordning (EU) 2020/2221 om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller 
ytterligare medel och genomförandebestämmelser för att tillhandahålla stöd för främjande 
av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och för 
förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin (React-EU). 

13 Skäl 2 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. Artikel 175 i EUF-
fördraget. 

React-EU

NextGenerationEU
807 md euro

2021–2027
Flerårig budget

1 211 md euro

Sammanhållningspolitiska fonder
(Eruf/Sammanhållningsfonden 
och ESF+)

Faciliteten för återhämtning och resiliens 
724 md euro, varav 
338 md för bidrag och 
386 md för lån

Andra EU-fonder

Andra politikområden

32 md euro

361 md euro

338 md euro
bidrag

165 md euro 
aktiverade lån

221 md euro
ej aktiverade lån

850 md euro

51 md 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/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
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05 Listan över investeringsprojekt som kan bli aktuella för finansiering från EU:s 
budget är gemensam för de båda instrumenten. I och med att både faciliteten för 
återhämtning och resiliens och de sammanhållningspolitiska fonderna genomförs 
parallellt kräver lagstiftningen som ligger till grund för de båda instrumenten att 
investeringar planeras och genomförs på ett sätt som gör att de två instrumenten 
kompletterar snarare än överlappar varandra. Lagstiftningen kräver i synnerhet att 
programdokumenten preciserar på vilket sätt sådan komplementaritet säkerställs14. 
Samtidigt förbjuds dubbel finansiering15. 

  

                                                             
14 Artikel 28 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. Artiklarna 11 och 

22.3 a i förordning (EU) 2021/1060 om fastställande av gemensamma bestämmelser. 

15 Skäl 62 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Inriktning och omfattning samt metod 
06 Den här översikten innehåller en jämförande analys av de 
sammanhållningspolitiska fonderna 2021–2027 och faciliteten för återhämtning och 
resiliens och är avsedd att bidra till diskussionen om de fleråriga budgetramarna efter 
2027. Vi undersökte detta ämne med tanke på hur viktiga de två instrumenten är för 
den ekonomiska återhämtningen i EU:s medlemsstater efter covid-19-pandemin samt 
intresset för facilitetens genomförandemetod. Vi har granskat likheter och skillnader 
mellan de två instrumenten med fokus på övergripande ramar, styrning och förvaltning 
samt instrumentens inbördes kopplingar och risker och utmaningar som kan 
uppkomma i och med det parallella genomförandet under de kommande åren. 

07 Vi jämförde lagstiftningen som ligger till grund för faciliteten för återhämtning 
och resiliens med den som ligger till grund för de sammanhållningspolitiska fonderna 
(Eruf, Sammanhållningsfonden, ESF+ (utan React-EU), Fonden för en rättvis 
omställning och Fonden för ett sammanlänkat Europa) för perioden 2021–2027. Vi 
analyserade även vägledning från kommissionen angående faciliteten för 
återhämtning och resiliens och intervjuade personal vid generaldirektorat för regional- 
och stadspolitik, generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering och 
generaldirektoratet för ekonomi och finans samt generalsekretariatets arbetsgrupp för 
återhämtning och resiliens. 

08 På medlemsstatsnivå genomförde vi intervjuer med nationella 
samordningsmyndigheter för faciliteten för återhämtning och resiliens liksom med 
andra organ som deltar i utarbetandet och genomförandet av nationella 
återhämtnings- och resiliensplaner inom ramen för faciliteten och 
partnerskapsöverenskommelser för perioden 2021–2027. Vi valde ut Tyskland, 
Spanien, Frankrike, Italien, Rumänien och Slovenien för denna översikt i syfte att få 
med både federalt och centralt organiserade medlemsstater. Spanien och Italien är 
även de två största mottagarländerna av kombinerad finansiering från 
sammanhållningspolitiken och faciliteten för återhämtning och resiliens. De nationella 
återhämtnings- och resiliensplanerna för medlemsstaterna i vårt urval hade antagits i 
slutet av september 2021 när vi inledde arbetet. 

09 Vi utgick även från över 200 offentligt tillgängliga studier och publikationer från 
andra EU-institutioner, forskningsinstitut, akademiker och tankesmedjor samt ett 
flertal egna rapporter (se bilaga I). 
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10 Det här är en översikt, inte en revision. När arbetet utfördes var faciliteten för 
återhämtning och resiliens inne på sitt andra genomförandeår, medan genomförandet 
av de sammanhållningspolitiska fonderna 2021–2027 inleddes successivt i mars 2022.  
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Övergripande ramar 

Liknande prioriteringar, men finansieringen från faciliteten för 
återhämtning och resiliens är närmare kopplad till reformer 

Liknande prioriteringar som presenteras på olika sätt 

11 Både faciliteten för återhämtning och resiliens och de sammanhållningspolitiska 
fonderna syftar till att bidra till EU:s politiska prioriteringar om att främja den digitala 
och den gröna omställningen16. Båda två stöder även investeringar för 
”sammanhållning, resiliens och värden” under rubrik 2 i den fleråriga budgetramen. 
Denna överlappning ger medlemsstaterna stort utrymme att själva välja vilket 
instrument som ska finansiera en viss investering. 

12 Utgiftsprioriteringarna för faciliteten för återhämtning och resiliens och för de 
sammanhållningspolitiska fonderna skiljer sig åt till sin struktur och hur de presenteras. 
Faciliteten för återhämtning och resiliens delar in EU:s politikområden i sex pelare 17, 
medan de sammanhållningspolitiska fonderna 2021–2027 stöder fem politiska mål 18 
(se figur 3 och bilaga II för mer information om de planerade utgifterna per 
oktober 2022). 

                                                             
16 Politiska riktlinjer för kommissionen 2019–2024, 16.7.2019. 

17 Artikel 3 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

18 Artikel 5.1 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

https://op.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/62e534f4-62c1-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-sv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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Figur 3 – Mål inom sammanhållningspolitiken och pelare inom faciliteten 
för återhämtning och resiliens 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av förordningen om gemensamma bestämmelser och förordningen 
om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

13 Det finns specifika skillnader i fråga om hur EU-medel kan anslås inom ramen för 
faciliteten för återhämtning och resiliens och sammanhållningspolitiken. 

— Faciliteten har som målsättning att anslå minst 37 % av budgeten till den gröna 
omställningen och minst 20 % till den digitala omställningen19. Alla 
medlemsstater anger i sina återhämtnings- och resiliensplaner att de kommer att 
överstiga dessa båda trösklar20. 

— Sammanhållningspolitiken 2021–2027 har ett krav på tematisk koncentration. 
Enligt detta krav måste, i likhet med faciliteten för återhämtning och resiliens, en 
minsta andel av finansieringen från Eruf och Sammanhållningsfonden anslås till 
innovation (minst 25 %, men upp till 85 % för de mest utvecklade regionerna) och 
den gröna omställningen (minst 30 %) 21, och en minsta andel från ESF+ ska anslås 
till social inkludering (minst 25 %), ungdomssysselsättning (minst 12,5 %), 
bekämpning av barnfattigdom (minst 5 %) och stöd till de personer som har det 
sämst ställt (minst 3 %) 22. Sammanhållningspolitiken finansierar inte reformer av 
den offentliga förvaltningen, med vissa undantag för exempelvis riktade reformer 

                                                             
19 Artikel 18.4 e och 18.4 f i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

20 Resultattavlan för återhämtning och resiliens. 

21 Artikel 4 i förordningen om Eruf/Sammanhållningsfonden. 

22 Artikel 7 i förordningen om ESF+. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=EN
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av arbetsmarknadens institutioner och tjänster inom ramen för ESF+23. En 
förutsättning för genomförandet av de sammanhållningspolitiska fonderna är 
dock att nödvändiga villkor uppfylls24. 

Båda instrumenten kräver att medlemsstaterna upprätthåller villkorligheten för skydd 
av EU:s budget25 och att de enbart finansierar investeringar som inte orsakar 
betydande skada för miljön26. 

Finansiering från faciliteten för återhämtning och resiliens är tänkt att 
vara närmare kopplad till reformer som ingår i de landsspecifika 
rekommendationerna, men en del viktiga aspekter har ännu inte 
behandlats 

14 Som en del av den europeiska planeringsterminen analyserar kommissionen 
behovet av strukturreformer och investeringar i medlemsstaterna och utfärdar 
landsspecifika rekommendationer27. Rekommendationerna ger skräddarsydda 
riktlinjer om makroekonomisk politik, budgetpolitik och strukturpolitik28. 

15 Både faciliteten för återhämtning och resiliens och sammanhållningspolitiken 
kräver att medlemsstaterna tar itu med de utmaningar och prioriteringar som 
fastställts i de landsspecifika rekommendationerna från 2019 och 202029. När det 
gäller de sammanhållningspolitiska fonderna fastställs investeringsprioriteringar under 
programplaneringsprocessen30 med beaktande av de landsspecifika 
rekommendationerna. Tidigare har vi konstaterat att medlemsstaterna ofta inte hade 
                                                             
23 Artikel 4.1 b i förordningen om ESF+. 

24 Artikel 15 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

25 Förordning (EU, Euratom) 2020/2092 om en generell villkorlighetsordning för skydd av 
unionsbudgeten. 

26 Artikel 17 i förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara 
investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088. 

27 Förordning (EU) nr 1175/2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1466/97 om 
förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och 
samordningen av den ekonomiska politiken. 

28 Artiklarna 121 och 148 i EUF-fördraget. 

29 Artikel 17.3 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. Artikel 12.1 i 
förordningen om gemensamma bestämmelser. 

30 Bilaga D till 2019 års landsrapporter. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2092&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1175&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=SV&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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genomfört sina landsspecifika rekommendationer till fullo och att kopplingen mellan 
EU:s utgifter och genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna under 
perioden 2011–2018 var svag31. Kommissionen analyserade nyligen i vilken 
utsträckning de landsspecifika rekommendationerna från 2019–2020 hade 
genomförts. Den konstaterade att vissa eller begränsade framsteg hade gjorts med 
avseende på 85 % av dem och väsentliga framsteg med avseende på 11 %. Endast 1 % 
av de landsspecifika rekommendationerna hade genomförts till fullo. När det gäller 3 % 
hade inga framsteg gjorts32. 

16 Förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens kopplar samman EU:s 
finansiering med nationella strukturreformer på ett mer direkt sätt än 
sammanhållningspolitiken. Den kräver att medlemsstaterna, i sina återhämtnings- och 
resiliensplaner, behandlar ”alla eller en betydande del” av de utmaningar som ingår i 
de landsspecifika rekommendationerna. Rapporteringskraven för faciliteten för 
återhämtning och resiliens har dessutom integrerats i den europeiska 
planeringsterminen 2022. Om kommissionen anser att reformerna i planerna för 
återhämtning och resiliens inte i tillräcklig utsträckning tar itu med de utmaningar som 
medlemsstaterna står inför kan den föreslå ytterligare landsspecifika 
rekommendationer33. Såsom vi nyligen rapporterade har vissa viktiga strukturreformer 
i 2019 års landsspecifika rekommendationer fortfarande inte behandlats i de 
återhämtnings- och resiliensplaner som vi har granskat hittills34.  

                                                             
31 Punkterna 41–44 och 60 i särskild rapport 16/2020 Den europeiska planeringsterminen – De 

landsspecifika rekommendationerna tar upp viktiga frågor men behöver genomföras bättre. 
Punkt 46 i yttrande 06/2020 över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens (COM(2020) 408). 

32 Kommissionens meddelande om europeiska planeringsterminen 2022 – Vårpaketet, 
COM(2022) 600, bilaga 2, s. 18. 

33 Europeiska planeringsterminen och faciliteten för återhämtning och resiliens. 

34 Punkt 53 i Särskild rapport 21/2022 Kommissionens bedömning av nationella planer för 
återhämtning och resiliens: lämplig på det hela taget, men genomföranderisker kvarstår. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_16/SR_european-semester-2_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_SV.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0600&from=EN
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_sv
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_SV.pdf
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Olika fördelningsmetoder för medel samt finansiering genom 
emittering av obligationer för faciliteten för återhämtning och 
resiliens 

Fördelningsmetoderna för de sammanhållningspolitiska fonderna och 
faciliteten för återhämtning och resiliens skiljer sig åt 

17 Inom ramen för de sammanhållningspolitiska fonderna och faciliteten används 
olika metoder för att tilldela finansiering till medlemsstater. När 
sammanhållningspolitiska medel tilldelas tas hänsyn till nationella och regionala 
skillnader, och tilldelningen grundas på en väletablerad formel: Berlinmetoden35. 
Metoden för att tilldela medel inom ramen för faciliteten för återhämtning och 
resiliens avtalades i juli 202036. Inom denna metod tas hänsyn till utvecklingsskillnader 
som fanns före pandemin på nationell nivå, men inte på regional nivå. Vissa 
medlemsstaters BNP minskade på grund av pandemin. Det innebar att strukturella 
skillnader som fanns före pandemin var en större faktor i samband med beslut om 
tilldelningen av bidrag från faciliteten för återhämtning och resiliens än pandemins 
ekonomiska konsekvenser, trots att ett av facilitetens främsta syften var just att mildra 
dessa konsekvenser (se ruta 3). 

                                                             
35 Punkt 4 i revisionsrättens översikt 03/2019 Tilldelning av sammanhållningspolitiska medel 

till medlemsstaterna 2021–2027 (Snabbanalys), mars 2019. 

36 Slutsatser från extra möte i rådet, EUCO 10/20, 21 juli 2020. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_COHESION/RCR_COHESION_SV.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2020-INIT/sv/pdf
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Ruta 3 

Metoder för fördelning av medel 

Det huvudsakliga fördelningskriteriet för de sammanhållningspolitiska fonderna är 
regional BNP och bruttonationalinkomst (BNI) per capita, det vill säga relativt 
välstånd jämfört med EU-genomsnittet, justerat för köpkraft37. Övriga faktorer 
som tas i beaktande är arbetslöshetsnivåer, utbildningsnivåer, nettoinvandring 
från länder utanför EU samt växthusgasutsläpp38. Vissa slutliga justeringar 
tillämpas för att säkerställa att tillräckliga medel når de minst utvecklade 
regionerna39. 

När det gäller facilitetens bidragsdel tilldelas 70 % på grundval av medlemsstatens 
befolkning, BNP per capita 2019 och medelvärde för arbetslösheten under fem år 
(2015–2019). Återstående 30 % tilldelades preliminärt på grundval av uppskattad 
nedgång i BNP 2020 och 2021, en bestämmelse som syftade till att ta hänsyn till 
pandemins ekonomiska konsekvenser40. Prisskillnader mellan medlemsstaterna 
tas inte i beaktande när det gäller faciliteten för återhämtning och resiliens41. En 
övre gräns tillämpas för att förhindra att medel koncentreras i alltför hög grad i 
vissa medlemsstater42. 

Den uppskattade högsta tilldelningen för de 30 % av facilitetens bidragsdel som 
baseras på BNP-nedgång43 uppdaterades i juni 202244 utifrån faktiska BNP-
förändringar45. 

Medlemsstater vilkas bidragsbelopp justerades uppåt måste föreslå nya reformer 
och investeringar genom att lämna in nya planer för återhämtning och resiliens 
om de vill använda bidragen, samtidigt som medlemsstater vilkas slutliga högsta 
ekonomiska bidrag minskade uppmuntras att fortsätta att genomföra de 
ursprungliga planerna för återhämtning och resiliens med hjälp av alternativa 

                                                             
37 Artikel 108.2 i och bilaga XXVI till förordningen om gemensamma bestämmelser. 

38 Bilaga XXVI 1–7 till förordningen om gemensamma bestämmelser. 

39 Bilaga XXVI 10–17 till förordningen om gemensamma bestämmelser. 

40 Bilagorna I, II och III till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

41 Bilaga I till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

42 Bilaga I till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

43 Bilaga IV till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

44 Kommissionens not till rådet och parlamentet RRF: Update of the maximum financial 
contribution, 30.6.2022. 

45 Artikel 11.2 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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finansieringskällor, däribland nationella medel och begäran om lån från 
faciliteten46. 

Ett högsta lånebelopp från faciliteten för återhämtning och resiliens på 6,8 % av 
2019 års BNI gäller för varje medlemsstat47. Lånestödets belopp kan dock ökas i 
undantagsfall och under förutsättning att det finns tillgängliga medel, det vill säga 
att andra medlemsstater inte har utnyttjat lånedelen till fullo48. I praktiken är lån 
från faciliteten för återhämtning och resiliens mest attraktiva för de 
medlemsstater som lånar med en ränta som är högre än kommissionens.  

18 I juni 2022 uppdaterades beloppen som tilldelas inom ramen för faciliteten för 
återhämtning och resiliens. Uppdateringen ledde till att 19 medlemsstater får mindre 
än vad som uppskattats från början. Bidragsbeloppen för Belgien, Nederländerna och 
Ungern minskade mest, med 24 %, 22 % respektive 19 %. Portugal fick den största 
ökningen (12 %), följt av Spanien (11 %) och Tyskland (9 %). Spanien och Italien var de 
två största mottagarna från facilitetens bidragsdel – tillsammans fick de 43 % av den 
slutliga tilldelningen. Polen är den största mottagaren av finansiering från 
sammanhållningspolitiken 2021–2027 (20 %), följt av Italien (12 %) och Spanien (10 %) 
(se bilaga III och figur 4). 

                                                             
46 Del I, avsnitt II.2.A och B i kommissionens vägledning om planer för återhämtning och 

resiliens inom ramen för REPowerEU, 2022/C 214/1. 

47 Artikel 14.5 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

48 Artikel 14.6 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0531(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Figur 4 – Sammanhållningspolitiska medel och slutlig tilldelning av bidrag 
från faciliteten för återhämtning och resiliens per medlemsstat 

i miljoner euro, löpande priser 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från kommissionen, inbegripet europeiskt territoriellt 
samarbete och exklusive belopp som överförts ti ll FSE, hämtade i  juli 2022 för faciliteten för 
återhämtning och resiliens och offentliggjorda i april 2021 för de sammanhållningspolitiska fonderna. 

19 Ansökningar om lån från faciliteten för återhämtning och resiliens kan göras fram 
till augusti 202349. I oktober 2022 hade endast sju medlemsstater50 begärt lån till ett 
belopp på 165 miljarder euro (43 % av det totala tillgängliga lånebeloppet). Italien, 
Grekland och Rumänien var de enda medlemsstaterna som begärde det maximala 
beloppet. 

                                                             
49 Artikel 14.2 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

50 Grekland, Italien, Cypern, Polen, Portugal, Rumänien och 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://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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20 Om facilitetens lånedel utnyttjas till fullo kommer andelen EU-finansierade 
offentliga utgifter i medlemsstaterna att öka från omkring 1 % till 3 % av EU:s BNP. 
Faciliteten för återhämtning och resiliens kommer att utöka andelen EU-finansierade 
offentliga investeringar i medlemsstaterna ytterligare. År 2021 förväntade sig 
kommissionen att de offentliga investeringarna skulle öka från 3 % 2019 till 3,5 % av 
EU:s BNP 2023. Faciliteten för återhämtning och resiliens kommer att stå för en stor 
del av denna ökning51. 

Faciliteten för återhämtning och resiliens finansieras genom emissioner 
av obligationer 

21 Utgifter inom ramen för EU:s budget, inbegripet genom de 
sammanhållningspolitiska fonderna, finansieras huvudsakligen med hjälp av bidrag 
från medlemsstaterna och, i mindre utsträckning, andra särskilda inkomster52. 
NextGenerationEU – och således faciliteten för återhämtning och resiliens – finansieras 
däremot helt och hållet genom upplåning av medel på kapitalmarknader53. 
Gemensamma skuldemissioner i en sådan skala är en stor nyhet för EU (se ruta 4). 

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

52 Artikel 2.1 i rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens 
egna medel. 

53 Artikel 5.1 i rådets beslut (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/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=EN
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Ruta 4 

Finansiering genom emissioner av obligationer 

Senast 2026 kommer kommissionen att anskaffa medel för NextGenerationEU 
genom att emittera EU-obligationer54. Obligationsvillkoren kommer att variera. De 
längsta fristerna kommer att vara 30 år men andra obligationer kommer att 
emitteras med mycket kortare frister, däribland kortfristiga ”EU-skuldväxlar” med 
löptider på mindre än ett år. Alla NextGenerationEU-skulder ska betalas tillbaka 
senast 205855. EU:s budget kommer att stå för återbetalningen av huvudsaklig och 
relaterad ränta för de medel som används till bidrag. Lån från faciliteten för 
återhämtning och resiliens samt kostnader med koppling till lån av medel, 
inbegripet ränta, ska återbetalas av de medlemsstater som får lånet56. I slutet av 
oktober 2022 hade kommissionen emitterat 226 miljarder euro i obligationer57 
samt betalat ut 81,4 miljarder euro i bidrag och 34,2 miljarder euro i lån. 

Vi arbetar för närvarande med en revision av kommissionens skuldförvaltning för 
NextGenerationEU. Vi planerar att offentliggöra vår rapport under 2023. 

Stödberättigandeperioden för faciliteten för återhämtning och 
resiliens är kortare och sträcker sig inte bortom instrumentets 
slutdatum 

22 Stödberättigandeperioden för de sammanhållningspolitiska fonderna 2021–2027 
är nio år58. För perioden 2014–2020 är stödberättigandeperioden tio år59. 
Stödberättigandeperioden för faciliteten för återhämtning och resiliens är kortare och 
uppgår till sex och ett halvt år. Under denna period måste de överenskomna delmålen 

                                                             
54 Artiklarna 4 och 7 i Commission Implementing Decision C(2021) 2502 final establishing the 

necessary arrangements for the administration of the borrowing operations under Council 
Decision (EU, Euratom) 2020/2053 and for the lending operations related to loans granted 
in accordance with Article 15 of the RRF Regulation. 

55 Artikel 6 i rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053. 

56 Artikel 5.2 i rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053. Artikel 15.3 i förordningen om 
faciliteten för återhämtning och resiliens. Artikel 220.5 e i budgetförordningen. 

57 The EU as a borrower – investor relations. 

58 Artikel 63.2 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

59 Artikel 65.2 i förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma 
bestämmelser (förordningen om gemensamma bestämmelser 2014–2020). 

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/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32018R1046
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=en
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och målen uppnås, och tillhörande betalningar kan göras fram till slutet av 202660. 
Sammanhållningspolitikens stödberättigandeperiod är både längre och sträcker sig 
bortom programperiodens slut, vilket inte är fallet för faciliteten för återhämtning och 
resiliens. Precis som för de sammanhållningspolitiska fonderna är medlemsstaterna 
dock inte skyldiga att använda all tillgänglig finansiering från faciliteten för 
återhämtning och resiliens fram till slutet av perioden (se figur 5). 

Figur 5 – Stödberättigandeperioder för de sammanhållningspolitiska 
fonderna och faciliteten för återhämtning och resiliens 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av förordningen om gemensamma bestämmelser 2014–2020 och 
2021–2027, förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens och förordningen om React-EU. 

23 Inom ramen för sammanhållningspolitiken kan utgifter deklareras för ersättning 
efter programperiodens slut. Det innebär en överlappning av perioder där 
stödberättigandeperioden för ett program sträcker sig över början av nästa 
programperiod. Detta kan skapa ett negativt incitament att starta den efterföljande 
periodens program. 

60 Artiklarna 17.2, 18.4 i och 24.1 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 
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Ytterligare utgiftsperiod efter programperiodens slut

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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24 Vidare, såsom vi tidigare har påpekat, gör en sådan lång tidsram det svårare att 
fastställa investeringsbehov när partnerskapsavtal och program förhandlas61. För att 
komma till rätta med detta får de sammanhållningspolitiska programmen i motiverade 
fall ändras under programperioden62. När det gäller faciliteten för återhämtning och 
resiliens kommer kommissionen inte att göra några utbetalningar efter utgången av 
2026. 

  

                                                             
61 Punkterna 58–64 och 128–130 i särskild rapport 36/2016 En bedömning av arrangemangen 

för avslutande av sammanhållnings- och landsbygdsutvecklingsprogrammen 2007–2013. 

62 Punkt 82 i särskild rapport 24/2021 Prestationsbaserad finansiering inom 
sammanhållningspolitiken: ambitiösa förändringar, men hinder för förverkligandet kvarstod 
under perioden 2014–2020. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_SV.pdf
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Styrning och förvaltning 

Faciliteten för återhämtning och resiliens och de 
sammanhållningspolitiska fonderna förvaltas som en del av 
EU:s budget, men utbetalningar från faciliteten kräver rådets 
deltagande 

Både de sammanhållningspolitiska fonderna och bidragsdelen av 
faciliteten för återhämtning och resiliens ingår i EU-budgeten, men inte 
facilitetens lånedel 

25 De sammanhållningspolitiska fonderna ingår i EU:s årliga budget och 
räkenskaper63. NextGenerationEU:s budget antogs utanför den fleråriga budgetramen, 
men bidrag från faciliteten ingår som en del i EU:s årliga budget och konsoliderade 
redovisning64. Lån avseende faciliteten för återhämtning och resiliens ingår inte i EU:s 
budget, men tas upp i den konsoliderade redovisningen65. Av insynsskäl lägger 
kommissionen dock även fram information om lånedelen i budgetförslaget66. 

Kommissionen måste samråda med rådet innan medel från faciliteten 
för återhämtning och resiliens betalas ut 

26 Kommissionen, närmare bestämt GD Regional- och stadspolitik och 
GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering, delar ansvaret för att förvalta de 
sammanhållningspolitiska fonderna med medlemsstaterna67. Situationen ser 
annorlunda ut för faciliteten för återhämtning och resiliens. Generalsekretariatets 
arbetsgrupp för återhämtning och resiliens och GD Ekonomi och finans förvaltar 
faciliteten för återhämtning och resiliens direkt68. Kommissionen samordnar arbetet 

                                                             
63 Artikel 10 i förordning (EU, Euratom) 2018/1046 om finansiella regler för unionens 

allmänna budget (budgetförordningen). 

64 Artiklarna 21.6, 83.1 b i) och 244.1 a i budgetförordningen. 

65 Meddelande från kommissionen om Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för 
budgetåret 2021, COM(2022) 323 final, not 2.4.1.1, s. 69. 

66 Kommissionen, Statement of Estimates for the financial year 2022, s. 17. 

67 Artikel 7 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

68 Artikel 8 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0323&qid=1669975867256&from=EN
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/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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vid dess olika avdelningar internt för att säkerställa konsekvens mellan de två 
instrumenten. 

27 Kommissionen är ensam ansvarig och ansvarsskyldig för att godkänna 
utbetalningar inom ramen för de sammanhållningspolitiska programmen. 
Arrangemangen för faciliteten för återhämtning och resiliens skiljer sig åt även på 
denna punkt. Innan kommissionen antar beslut om att godkänna utbetalningar inom 
ramen för faciliteten måste den lägga fram sin preliminära bedömning och ta hänsyn 
till yttrandet från rådets ekonomiska och finansiella kommitté. En kommitté bestående 
av företrädare för medlemsstaterna måste granska kommissionens beslut och kan 
upphäva det med kvalificerad majoritet69. 

Parlamentets beviljande av ansvarsfrihet omfattar inte lånedelen av 
faciliteten för återhämtning och resiliens 

28 Det finns en tydlig ansvarsfördelning för de sammanhållningspolitiska fonderna 
mellan å ena sidan parlamentet och rådet (i egenskap av budgetmyndighet och 
myndighet som beviljar ansvarsfrihet) och å andra sidan kommissionen (ansvarig för 
att genomföra budgeten). EU:s årliga budget godkänns av parlamentet, med rådets 
bifall 70. Kommissionen utarbetar årsredovisningar och måste inhämta parlamentets 
godkännande – eller ”beviljande av ansvarsfrihet” – för dessa. Parlamentet kan bevilja 
ansvarsfrihet på rekommendation från rådet71. Parlamentets behörighet att bevilja 
kommissionen ansvarsfrihet gäller även för faciliteten för återhämtning och resiliens72. 
Beviljandet av ansvarsfrihet gäller dock inte för facilitetens lånedel. 

                                                             
69 Artikel 24.4 och 24.5 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

70 Artikel 314 i EUF-fördraget. 

71 Artikel 319 i EUF-fördraget. Artikel 261.1 i budgetförordningen. 

72 Punkt 39 i bilaga I till det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, Europeiska 
unionens råd och Europeiska kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor 
och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för 
införandet av nya egna medel. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=SV&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=SV&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Q1222(01)&from=EN
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De sammanhållningspolitiska fonderna och faciliteten för 
återhämtning och resiliens genomförs enligt olika 
förvaltningsmetoder, vilket kräver ytterligare administrativa 
insatser 

Sammanhållningspolitiken bedrivs enligt en gemensam EU-ram, medan 
faciliteten för återhämtning och resiliens genomförs via nationella 
system 

29 Det finns tydliga skillnader i fråga om hur instrumenten genomförs i praktiken. 
Exempelvis skiljer sig ansvarsområdena åt för de nationella och regionala 
förvaltningarna. De sammanhållningspolitiska fonderna genomförs av alla 
medlemsstater och regioner baserat på den ram som anges i förordningen om 
gemensamma bestämmelser. Faciliteten för återhämtning och resiliens genomförs via 
nationella system som per definition är specifika för varje medlemsstat (se ruta 5). 

Ruta 5 

Ansvarsområden för medlemsstaternas förvaltningar 

De sammanhållningspolitiska fonderna genomförs inom ramen för delad 
förvaltning, genom både nationella och regionala program. Hundratals nationella 
och regionala myndigheter i medlemsstaterna deltar i programplanering, 
genomförande, övervakning och granskning. Mottagare av EU-medel kan vara 
offentliga och privata organ, enheter med eller utan ställning som juridisk person 
eller en fysisk person med ansvar för att inleda eller för att både inleda och 
genomföra insatser73. 

Faciliteten för återhämtning och resiliens genomförs genom direkt förvaltning, och 
medlemsstaterna är stödmottagare 74. Samtidigt ansvarar de för att säkerställa att 
centrala principer för sund ekonomisk förvaltning efterlevs. På medlemsstatsnivå 
har en myndighet (samordnaren för faciliteten för återhämtning och resiliens) 
huvudansvaret och fungerar som enda kontaktpunkt för kommissionen75. 
Ministerier och regioner kan få ansvaret för att genomföra projekt och rapportera 
till samordnaren om framstegen. 

                                                             
73 Artikel 2.9 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

74 Artikel 22.1 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

75 Kommissionen, Guidance to Member States Recovery and Resilience Plans (del 1/2), 
SWD(2021) 12 final. s. 46. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Ytterligare administrativa insatser på nationell nivå krävs för att 
genomföra de båda systemen parallellt 

30 Genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens parallellt med de 
sammanhållningspolitiska fonderna kan förvärra problem med den administrativa 
kapaciteten. I hälften av medlemsstaterna i vårt urval bär samma organ ansvaret för 
att utforma och genomföra både de sammanhållningspolitiska fonderna och faciliteten 
för återhämtning och resiliens76. Inom ramen för faciliteten utnyttjar man i dessa fall 
kapacitet som utvecklats av nationella myndigheter för att genomföra de 
sammanhållningspolitiska fonderna. Sådana arrangemang bidrar även till att minska 
risken för dubbelfinansiering. 

31 Två av medlemsstaterna i vårt urval (Italien och Rumänien) inbegrep särskilda 
åtgärder i sina återhämtnings- och resiliensplaner för att ta itu med problem med den 
administrativa kapaciteten. Vissa av medlemsstaterna i vårt urval (Italien, Rumänien 
och Frankrike) angav även att de har för avsikt att anställa ytterligare personal för att 
genomföra faciliteten för återhämtning och resiliens (se ruta 6). 

Ruta 6 

Åtgärder för administrativ kapacitet i Italien 

Italien, en av de största stödmottagarna genom faciliteten för återhämtning och 
resiliens, React-EU och de sammanhållningspolitiska fonderna planerar ett antal 
åtgärder för att öka den administrativa kapaciteten: 

— Inrättandet av en ny teknisk och operativ stödtjänst bestående av en grupp 
sektorsövergripande experter från olika offentliga organ dit centrala, 
regionala och lokala förvaltningar som deltar i faciliteten för återhämtning 
och resiliens kan vända sig för att få tillgång till expertkompetens. 

— Införlivandet av åtgärder i nationell lagstiftning som förenklar och påskyndar 
tilldelning och genomförande av offentliga kontrakt. 

— Rekrytering av 2 800 statstjänstemän vid organ som deltar i förvaltningen av 
EU-medel. 

                                                             
76 Spanien, Rumänien och Slovenien bland medlemsstaterna i vårt urval. 
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32 Tekniskt bistånd planeras inom ramen för båda instrumenten, men i olika former. 
När det gäller de sammanhållningspolitiska fonderna kan medlemsstaterna använda 
tekniskt bistånd för förberedelse-, utbildnings-, förvaltnings-, övervaknings-, 
utvärderings-, synlighets- och kommunikationsändamål 77. Det högsta möjliga beloppet 
för tekniskt bistånd under perioden 2021–2027 uppgår till omkring 14 miljarder euro. 
Dessutom kan medlemsstaterna, när det gäller båda instrumenten, utnyttja 
instrumentet för tekniskt stöd78 med en total budget på 864 miljoner euro. 
Instrumentet för tekniskt stöd hjälper offentliga förvaltningar att utforma, utveckla och 
genomföra reformer och att förbereda investeringar. 

  

                                                             
77 Artikel 36 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

78 Förordning(EU) 2021/240 om inrättande av ett instrument för tekniskt stöd. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0240&qid=1642846530461&from=en
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Planering av utgifter 

Programplaneringen för faciliteten för återhämtning och 
resiliens är mer centraliserad 

Faciliteten för återhämtning och resiliens bygger på ett samlat 
programdokument för varje medlemsstat och kräver rådets 
godkännande på EU-nivå 

33 Facilitetens planering grundas på ett samlingsdokument för varje medlemsstat. I 
detta dokument, återhämtnings- och resiliensplanen, beskrivs de investeringar och 
reformer som stöds av bidragen, och i förekommande fall lånen, från faciliteten för 
återhämtning och resiliens. Planen bedöms av kommissionen som sedan lämnar ett 
förslag till rådets genomförandebeslut med ett bindande antal åtgärder, tillhörande 
delmål och mål som ska uppnås samt antal delbetalningar och belopp. När rådets 
genomförandebeslut har antagits kompletteras det med operativa överenskommelser 
som behandlar tekniska genomförandefrågor79, de finansieringsavtal som 
budgetåtagandena grundas på80 samt i tillämpliga fall låneavtal 81. 

34 När det gäller de sammanhållningspolitiska fonderna undertecknar varje 
medlemsstat en partnerskapsöverenskommelse med kommissionen. I den fastställs 
den strategiska inriktningen för finansieringen och arrangemangen för att använda 
den82. Den innehåller detaljer om nationella och regionala program som syftar till att 
ta itu med de huvudsakliga utmaningar som landet eller regionen står inför83. 
Kommissionen antar genomförandeakter för att godkänna både 
partnerskapsöverenskommelsen och programmen84. 

                                                             
79 Artiklarna 18.1 och 20.6 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

80 Artikel 23 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. Artikel 7.3 i 
budgetförordningen. 

81 Artikel 15 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

82 Artikel 10.1 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

83 Artikel 22.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

84 Artiklarna 12.4 och 23.4 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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35 I figur 6 sammanfattas bedömnings- och godkännandeförfarande för planeringen 
av utgifter. 

Figur 6 – Förfarande för planering av utgifter 

FÖRFARANDE 
SAMMANHÅLLNINGS-
POLITIKEN 

FACILITETEN FÖR 
ÅTERHÄMTNING 
OCH RESILIENS 

UTFORMNING 

Medlemsstaterna 
utarbetar 
programdokumenten 

Flera nationella och regionala 
kontaktpunkter i 
medlemsstaterna. Ansvariga 
generaldirektorat: GD Regional- 
och stadspolitik och GD 
Sysselsättning, socialpolitik och 
inkludering. 

En enda enhet i 
medlemsstaterna 
fungerar som nationell 
samordnare och 
kontaktpunkt för 
kommissionen. 
Ansvariga organ inom 
kommissionen: 
Arbetsgruppen för 
återhämtning och 
resiliens och GD 
Ekonomi och finans. 

   
INLÄMNING 

Medlemsstaterna 
lämnar in 
programdokumenten 
till kommissionen 

En partnerskapsöverens-
kommelse på nationell nivå och 
ett eller flera program 
(nationella eller regionala). 

Ett huvudsakligt 
programdokument: 
planen för 
återhämtning och 
resiliens. 

   
BEDÖMNING 

Kommissionen 
bedömer 
programdokumenten 
och diskuterar dem 
med varje medlemsstat 

Tre månader för att lämna 
synpunkter (för 
partnerskapsöverenskommelser 
och program). 

Två månader för att 
slutföra bedömningen, 
men tidsfristen kan 
förlängas. 
En månad för rådets 
godkännande. 

   

ANTAGANDE 

Programdokumenten 
antas 

Kommissionen antar 
partnerskapsöverenskommelser 
inom fyra månader och 
programmet inom fem 
månader från den officiella 
inlämningen genom 
genomförandeakter. 

Kommissionen 
godkänner och rådet 
antar genom rådets 
genomförandebeslut. 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av förordningen om gemensamma bestämmelser och förordningen 
om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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36 Ändringar av sammanhållningspolitiska program kräver enbart kommissionens 
bedömning och godkännande 85. Ändringar av planer för återhämtning och resiliens 
kräver både en bedömning från kommissionens sida och ett godkännande från rådet86. 
Detta skapar en garanti för att medlemsstaterna avser att fullgöra sina åtaganden i 
enlighet med planerna för återhämtning och resiliens. Vi har tidigare noterat att 
sammanhållningspolitiska program ofta ändras under genomförandet, inbegripet 
omfördelningar av budgeten inom de ramar som tillåts enligt förordningen om 
gemensamma bestämmelser87. 

Sammanhållningspolitikens partnerskapsprincip är inte ett krav för 
faciliteten för återhämtning och resiliens 

37 När det gäller de sammanhållningspolitiska fonderna måste medlemsstaterna 
tillämpa partnerskapsprincipen i enlighet med den europeiska uppförandekoden för 
partnerskap88. Offentliga regionala och lokala myndigheter, stadsmyndigheter, 
civilsamhällesorganisationer och näringslivets och arbetsmarknadens parter kan alla 
bidra till att utarbeta partnerskapsöverenskommelser och till att utforma, genomföra 
och utvärdera de enskilda programmen89. Syftet är att se till att medlen tillgodoser de 
behov och utmaningar som lyfts fram. 

38 Det förfarande som används för faciliteten för återhämtning och resiliens ser 
annorlunda ut. När de nationella myndigheterna utarbetar planer för återhämtning 
och resiliens är de enbart skyldiga att samråda med lokala och regionala myndigheter, 
arbetsmarknadens parter, det civila samhällets organisationer och 
ungdomsorganisationer i den utsträckning som krävs enligt den nationella 
lagstiftningen. Samrådsförfarandet sammanfattas i själva planerna för återhämtning 
och resiliens90. 

                                                             
85 Artiklarna 13.4 och 24.4 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

86 Artikel 21.2 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

87 Punkterna 53–57 och 120 i särskild rapport 24/2021. 

88 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/2014 om den europeiska 
uppförandekoden för partnerskap inom ramen för de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna. 

89 Artikel 8 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

90 Artikel 18.4 q i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_SV.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0240&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Olika metoder för att bedöma programdokument 

Kommissionens bedömning av utkasten till planer för återhämtning och 
resiliens utgår från förutbestämda kriterier 

39 Inom sammanhållningspolitiken bedömer kommissionen om 
partnerskapsöverenskommelserna och programmen överensstämmer med 
förordningen om gemensamma bestämmelser och med de relevanta fondspecifika 
reglerna91. När det gäller faciliteten för återhämtning och resiliens genomför 
kommissionen i stället en förhandsbedömning där den tillämpar elva breda och 
allmänna kvalitativa kriterier, till exempel om planen för återhämtning och resiliens 
utgör ett övergripande och tillräckligt balanserat svar på den ekonomiska och sociala 
situationen och om de totala uppskattade kostnaderna följer principen om 
kostnadseffektivitet och står i proportion till de förväntade nationella ekonomiska och 
sociala effekterna92. 

40 Vi har tidigare noterat att kommissionen har viss flexibilitet i fråga om tolkning 
och betyg inom ramen för kriterierna och att en sådan bedömning givetvis innefattar 
kvalitativa bedömningar93. I en nyligen offentliggjord rapport granskade vi 
kommissionens bedömning av planer för återhämtning och resiliens i ett urval av 
medlemsstater. Vi drog slutsatsen att bedömningen på det hela taget var lämplig med 
tanke på processens komplexitet och tidsbegränsningarna. Vi identifierade dock ett 
antal svagheter, risker och områden som bör uppmärksammas i framtiden, till exempel 
att betalningsprofiler var resultatet av förhandlingar, att delmål och mål saknade 
tydlighet och att övervaknings- och kontrollsystem ännu inte var helt på plats vid 
tidpunkten för bedömningen94. 

41 Kraven på öppenhet och insyn skiljer sig likaså åt. Kommissionens bedömningar 
av antagna planer för återhämtning och resiliens finns offentligt tillgängliga95, medan 
bedömningar av sammanhållningspolitikens partnerskapsöverenskommelser och 
program endast delas med berörda nationella och regionala myndigheter. 

                                                             
91 Artiklarna 12.1 och 23.1 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

92 Artikel 19.3 a och 19.3 i i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

93 Punkt 44 i yttrande 06/2020. 

94 Punkterna 112 och 113 i särskild rapport 21/2022. 

95 Kommissionen har tagit fram en sammanfattning av bedömningen av återhämtnings- och 
resiliensplanerna som finns tillgänglig här. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_SV.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_sv#national-recovery-and-resilience-plans
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Omfattningen av kommissionens bedömning skiljer sig åt mellan de två 
instrumenten 

42 I kommissionens riktlinjer för bättre lagstiftning96 anges fem kriterier: 
ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, samstämmighet och EU-mervärde. Fyra av 
dessa kriterier används för att bedöma såväl planer för återhämtning och resiliens 
inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens som 
partnerskapsöverenskommelser och program inom ramen för 
sammanhållningspolitiken. Men omfattningen av kommissionens bedömning skiljer sig 
åt mellan instrumenten (se figur 7). 

                                                             
96 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar, Better Regulation Guidelines, 

SWD(2021) 305, s. 23 och 26. 
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Figur 7 – Bedömningens omfattning  

KRITERIER SAMMANHÅLLNINGS-
POLITIKEN 

FACILITETEN FÖR 
ÅTERHÄMTNING OCH 
RESILIENS 

ÄNDAMÅLSENLIGHET 

Artikel 11.1 b i förordningen 
om gemensamma 
bestämmelser 
Artikel 19.3 g och kriterium 
2.7 i bilaga V till förordningen 
om faciliteten för 
återhämtning och resiliens 

Partnerskapsöverens-
kommelsen beskriver de 
viktigaste resultat som 
förväntas för var och en 
av fonderna och förväntat 
bidrag till utvalda 
politiska mål. 

Planen för återhämtning och 
resiliens förväntas ha en 
bestående inverkan när det 
gäller strukturomvandling i 
förvaltningen eller politiken. 

   
EFFEKTIVITET 

Artiklarna 11.1 c och 22.3 g i 
förordningen om 
gemensamma bestämmelser 

Artikel 19.3 i och kriterium 2.9 
i bilaga V till förordningen om 
faciliteten för återhämtning 
och resiliens 

Det föreslagna 
preliminära anslaget 
beaktar regler om 
tematisk koncentration 
och ger uppgifter per 
politiskt mål på nationell 
och regional nivå. 

De uppskattade totala 
kostnaderna är rimliga och 
trovärdiga. 
Ingen granskning av stöd på 
regional nivå. 

   

RELEVANS 

Artikel 22.3 a i förordningen 
om gemensamma 
bestämmelser 

Artikel 19.3 c och kriterium 2.3 
i bilaga V till förordningen om 
faciliteten för återhämtning 
och resiliens 

De viktigaste 
utmaningarna som ska 
behandlas härrör från 
ekonomiska, sociala och 
territoriella skillnader. 

Planen för återhämtning och 
resiliens stärker 
medlemsstatens 
ekonomiska, sociala och 
institutionella resiliens 
genom att minska den 
ekonomiska sårbarheten för 
chocker och öka kapaciteten 
hos ekonomiska och sociala 
strukturer och institutioner 
att anpassa sig till och stå 
emot chocker. 

   

SAMSTÄMMIGHET 

Artiklarna 5.3 och 11.1 b i 
förordningen om 
gemensamma bestämmelser 
Artikel 19.3 k och kriterium 
2.11 i bilaga V till 
förordningen om faciliteten 
för återhämtning och 
resiliens 

Samordning och 
samstämmighet mellan 
fonderna och mellan de 
nationella och regionala 
programmen samt 
komplementaritet och 
synergier med andra EU-
instrument (inbegripet 
faciliteten för 
återhämtning och 
resiliens) för varje valt 
politiskt mål. 

Intern samstämmighet 
mellan de åtgärder som ingår 
i planen för återhämtning 
och resiliens, det vill säga att 
de föreslagna åtgärderna 
stärker och kompletterar 
varandra. 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av förordningen om gemensamma bestämmelser och förordningen 
om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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43 Medlemsstaterna måste lämna kostnadsuppskattningar för de åtgärder som ingår 
i deras planer för återhämtning och resiliens till kommissionen. I samband med 
bedömningen av planerna för återhämtning och resiliens kontrollerar kommissionen 
rimligheten och trovärdigheten i dessa uppskattningar och undersöker om det 
föreslagna stödet kommer att komplettera annan EU-finansiering97. Den kontrollerar 
även om stödet kommer att ersätta återkommande nationella utgifter98. I syfte att få 
underlag till bredare uppskattningar på investeringsnivå begärde man att 
medlemsstaterna skulle lämna uppgifter om den genomsnittliga nivån på de nationella 
offentliga utgifterna varje år 2017–2019 för investeringar som liknade dem i planerna 
för återhämtning och resiliens99. 

44 Inom sammanhållningspolitiken bedömdes EU-mervärde enligt begreppet 
additionalitet: kravet på att sammanhållningspolitiska medel inte får ersätta 
återkommande nationella utgifter100. Sedan 2007 har dock kravet på att 
medlemsstaterna ska visa detta gradvis luckrats upp. Under perioden 2021–2027 
kommer kommissionen inte längre att kontrollera additionalitet när den bedömer 
partnerskapsöverenskommelser och program (se ruta 7). 

                                                             
97 Artiklarna 9 och 19.3 i) i och kriterium 2.9 i bilaga V till förordningen om faciliteten för 

återhämtning och resiliens. 

98 Artikel 5.1 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

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

100 Artikel 95.2 i förordningen om gemensamma bestämmelser 2014–2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=en
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Ruta 7 

Additionalitetskravet för sammanhållningspolitiken 

Under perioden 2007–2013 var medlemsstater med regioner som omfattades av 
konvergensmålet, det vill säga regioner med en BNP per capita på under 75 % av 
EU-genomsnittet, skyldiga att upprätthålla samma nivå på offentliga eller andra 
motsvarande utgifter för strukturåtgärder under hela perioden i varje berörd 
region101. 

Under perioden 2014–2020 ansågs additionalitetskravet vara uppfyllt om 
medlemsstaterna upprätthöll samma nivå på de offentliga utgifterna för 
strukturåtgärder under hela perioden på nationell nivå. Det gjordes ingen 
hänvisning till regionala utgiftsnivåer. Kravet kontrollerades bara för de 
medlemsstater vars mindre utvecklade regioner stod för minst 15 % av 
befolkningen, enligt vissa villkor102. 

Under perioden 2021–2027 kräver kommissionen inte längre, enligt en 
förenklingsåtgärd, att medlemsstaterna visar på programmens additionalitet103. 

Den parallella programplaneringen för de 
sammanhållningspolitiska fonderna och faciliteten för 
återhämtning och resiliens har lett till särskilda utmaningar för 
medlemsstaterna 

Två tredjedelar av planerna för återhämtning och resiliens antogs inom 
sex månader samtidigt som utformningen och förhandlingen av de 
sammanhållningspolitiska programmen försenades ännu mer än under 
tidigare perioder 

45 Under tidigare budgetramperioder försenades kommissionens förhandlingar om 
partnerskapsöverenskommelser och program och slutfördes aldrig före utgången av 
den fleråriga budgetramens första år. Dessa förseningar berodde på att budgetpaketet 

                                                             
101 Artikel 15.2 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för 

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999. 

102 Artikel 95.4 i förordningen om gemensamma bestämmelser 2014–2020. 

103 Förenklingsmanual, åtgärd nr 16, s. 3. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1083&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=en
https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/factsheets/2018/simplification-handbook-80-simplification-measures-in-cohesion-policy-2021-2027_sv
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antogs sent, vilket i sin tur försenade antagandet av det sammanhållningspolitiska 
paketet – en förutsättning för programplaneringen på medlemsstatsnivå104. 

46 Under perioden 2021–2027 blev förseningarna än mer omfattande: såsom vi har 
rapporterat tidigare antogs förordningen om gemensamma bestämmelser och 
fondspecifika förordningar i mitten av 2021, sex månader efter att budgetramperioden 
hade inletts105. De förvaltande myndigheterna deltog även i programplaneringen av 
React-EU och i genomförandet av andra nödåtgärder såsom faciliteten för 
återhämtning och resiliens, investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset och 
investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset plus (CRII och CRII+) 106 och 
sammanhållningspolitiska insatser för flyktingar i Europa (Care och Care+) 107. Det 
innebar att deras administrativa kapacitet tunnades ut än mer. Utformningen av 
partnerskapsöverenskommelser och program och förhandlingen med kommissionen 
stannade därför nästan av i de flesta medlemsstater under 2021. En följd av dessa 
förseningar är att medlemsstaterna kommer att bli tvungna att utnyttja sina tilldelade 
medel från sammanhållningspolitiken inom ramen för den fleråriga budgetramen 
2021–2027 på kortare tid. Vi har tidigare noterat att utnyttjandemönstren varierar 

                                                             
104 Punkterna 14–18 och 83 i särskild rapport 17/2018 Kommissionens och medlemsstaternas 

åtgärder under de sista åren av programperioden 2007–2013 rådde bot på det låga 
anslagsutnyttjandet men var inte tillräckligt resultatinriktade. 

105 Punkt 2.6 i årsrapporten för 2021. Punkterna 2.24 och 2.25 i årsrapporten för 2020. 
Punkt 92 i särskild rapport 14/2021 Interreg-samarbete: potentialen i Europeiska unionens 
gränsöverskridande regioner har ännu inte frigjorts fullt ut. Punkterna 83 och 124 i särskild 
rapport 24/2021. 

106 Förordning (EU) 2020/460 om ändring av förordningarna (EU) nr 1301/2013, (EU) 
nr 1303/2013 och (EU) nr 508/2014 vad gäller särskilda åtgärder för att mobilisera 
investeringar i medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem samt i andra sektorer av deras 
ekonomier som reaktion på covid-19-utbrottet. Förordning (EU) 2020/558 om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1301/2013 och (EU) nr 1303/2013 vad gäller särskilda åtgärder för 
att tillhandahålla extraordinär flexibilitet vid användningen av de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna för att hantera covid-19-utbrottet. 

107 Förordning (EU) 2022/562 om ändring av förordningarna (EU) nr 1303/2013 och (EU) 
nr 223/2014 vad gäller sammanhållningspolitiska insatser för flyktingar i Europa. Förordning 
(EU) 2022/613 om ändring av förordningarna (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 223/2014 vad 
gäller ökad förfinansiering med React-EU-medel och fastställandet av en enhetskostnad. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_sv.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14/SR_cross-border_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_SV.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0460&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0562&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0613&qid=1654265647043&from=sv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0613&qid=1654265647043&from=sv
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mellan medlemsstaterna108 och att utnyttjandet av de sammanhållningspolitiska 
fonderna 2014–2020 har drabbats av förseningar109. 

47 När det gäller faciliteten för återhämtning och resiliens gick programplaneringen 
och antagandet snabbare. Under de sex månaderna mellan februari (när förordningen 
om faciliteten för återhämtning och resiliens antogs) och juli 2021 antogs 18 planer för 
återhämtning och resiliens110. Förhandlingarna slutfördes snabbt med avsikt, i och med 
att målet med faciliteten för återhämtning och resiliens var att svara mot en akut och 
överhängande kris. Det mindre antalet programdokument, jämfört med nästan 400 
partnerskapsöverenskommelser och nationella och regionala program, hjälpte också 
kommissionen att slutföra bedömningen skyndsamt (se ruta 8). 

Ruta 8 

Status för antagande och genomförande 

Oktober 2022: 

— 26 återhämtnings- och resiliensplaner hade antagits av rådet, vilket är åtta 
fler än i juli 2021. Den återstående planen, för Ungern, höll fortfarande på att 
bedömas av kommissionen. 

— 17 operativa överenskommelser hade undertecknats av kommissionen och 
medlemsstaterna. 

— Tolv ansökningar om utbetalningar hade redan validerats och betalats, och 
kommissionen förväntade sig att omkring 32 % av bidragsbeloppen skulle 
betalas ut under 2022111. 

— Under de kommande månaderna förväntades vissa planer för återhämtning 
och resiliens ändras av medlemsstaterna och lämnas in igen för godkännande 
av kommissionen och antagande av rådet till följd av justeringen av det 
högsta bidragsanslaget i juni 2022 (se ruta 3). 

                                                             
108 Punkt 2.16 i årsrapporten för 2021. Punkterna 27 och 28 i särskild rapport 17/2018. 

109 Punkt 2.26 i årsrapporten för 2021. 

110 Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, 
Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Österrike, Portugal, Slovenien och Slovakien. 

111 På grundval av uppgifter från kommissionen i Statement of Estimates for the financial year 
2022, s 34. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_sv.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_sv.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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Som jämförelse var situationen följande när det gäller de 
sammanhållningspolitiska fonderna: 

— 23 av de 27 partnerskapsöverenskommelserna och 185 av de 371 
programmen som omfattades av den här översikten hade godkänts av 
kommissionen för perioden 2021–2027. 

— Inga ansökningar om mellanliggande utbetalningar hade lämnats in för 
perioden 2021–2027. Det belopp som förväntas betalas ut under 2022 består 
till största delen av utbetalningar av förfinansiering. 

— Kommissionen hade gjort utbetalningar som motsvarar 72 % av medlen för 
perioden 2014–2020. Nederländerna, Danmark och Kroatien hade utnyttjat 
mindre än 58 % av sina anslag (React-EU inräknat), och Belgien, Tyskland, 
Italien, Malta, Slovakien och Spanien hade utnyttjat mindre än 65 %. 

Samordning av det parallella genomförandet av de två instrumenten och 
förebyggande av risken för dubbelfinansiering är en del av 
programplaneringen 

48 I planerna för återhämtning och resiliens var medlemsstaterna skyldiga att 
beskriva hur de skulle samordna det parallella genomförandet av instrumenten, med 
hänsyn till de berörda beloppen, tillgången på och tidsplanerna för mogna projekt 
samt på vilken nivå ansvaret ligger för att genomföra en reform eller investering enligt 
de institutionella och rättsliga ramarna112. Detta är likaså ett krav för 
partnerskapsöverenskommelser och program inom sammanhållningspolitiken. 

49 Komplementaritet och synergieffekter uppnås antingen genom finansiering av 
olika insatser som bygger på varandra eller genom att de två instrumenten används för 
att finansiera olika delar av samma insats. I de flesta fallen var beskrivningarna i 
planerna för återhämtning och resiliens allmänt hållna och kortfattade, delvis på grund 
av att partnerskapsöverenskommelserna och programmen för 2021–2027 ännu inte 
hade utarbetats. Således behövde de nationella myndigheterna ta hänsyn till 
innehållet i planerna för återhämtning och resiliens i de sammanhållningspolitiska 
partnerskapsöverenskommelserna för 2021–2027. Detta var enklare för de 
medlemsstater som hade fastställt en ram för strategisk avgränsning på förhand (se 
ruta 9). 

                                                             
112 SWD(2021) 12, del 1/2, s. 43. 
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Ruta 9 

Ram för avgränsning i Frankrike 

De franska myndigheterna uppgav att de har fastställt en ram för avgränsning, 
som senare offentliggjordes i en vägledning, i syfte att analysera potentiella 
överlappningar mellan faciliteten för återhämtning och resiliens och de 
sammanhållningspolitiska fonderna 2021–2027 och klargöra vilken investeringstyp 
som skulle finansieras av vilken fond113. 

Följande fyra huvudsakliga kriterier användes som grund: 

— Ett tidskriterium, enligt vilket medel utnyttjas i en viss ordningsföljd genom 
att faciliteten för återhämtning och resiliens eller återstående medel från 
perioden 2014–2020, inbegripet React-EU, används först och sedan de 
sammanhållningspolitiska fonderna 2021–2027. 

— Ett temakriterium, beroende på de stödberättigande teman som omfattas. 

— Ett stödmottagarkriterium, enligt vilket faciliteten för återhämtning och 
resiliens används för specifika typer av stödmottagare. 

— Ett territoriekriterium, enligt vilket faciliteten för återhämtning och resiliens 
och de sammanhållningspolitiska fonderna anslås till separata territorier i 
enlighet med förvalda investeringsprioriteringar per geografiskt område. 

En sådan ram undanröjer inte behovet av ytterligare samordning under 
genomförandet på regional nivå och projektnivå, men den bidrar till att 
fastställa de huvudsakliga principerna. 

50 I samband med kommissionens bedömning av planerna för återhämtning och 
resiliens var den tvungen att undersöka komplementaritet och samordning med andra 
EU-fonder114. I de operativa överenskommelser som undertecknats med varje 
medlemsstat för faciliteten för återhämtning och resiliens fastställs även att ett årligt 
evenemang ska anordnas i varje medlemsstat för att diskutera genomförandet av både 
återhämtnings- och resiliensplanerna och andra EU-program115. 

                                                             
113 Vägledningen som har offentliggjorts av de franska myndigheterna finns tillgänglig här. 

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

115 Kommissionens rapport om genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens, 
COM(2022) 75, s. 7 och 64. 

https://www.europe-en-france.gouv.fr/sites/default/files/guide_frr_cohesion_0.pdf
https://commission.europa.eu/system/files/2021-01/document_travail_service_part1_v2_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0075&qid=1670920546769&from=EN
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51 En insats kan finansieras av båda instrumenten under förutsättning att samma 
kostnad enbart täcks en gång och att faciliteten för återhämtning och resiliens inte 
täcker den obligatoriska nationella medfinansieringen av sammanhållningspolitiska 
projekt116. Alla de medlemsstater vi tillfrågade rapporterade att de hade tagit denna 
risk i beaktande och vidtagit åtgärder för att förebygga den. Kommissionen var 
tvungen att bedöma på förhand om planerna för återhämtning och resiliens innehöll 
sådana åtgärder117. 

Utnyttjandet av de sammanhållningspolitiska fonderna kommer att 
påverkas av faciliteten för återhämtning och resiliens, men även av 
andra faktorer 

52 Efter att återhämtnings- och resiliensplanen har antagits kan medlemsstaterna 
lägga betydligt mer pengar än tidigare på investeringar för ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning. Sex länder kan spendera åtminstone dubbelt så mycket 
som under perioden 2014–2020118, sju länder åtminstone tre gånger mer119 och två 
länder, Luxemburg och Nederländerna, sju gånger mer. 

53 Under perioden 2014–2020 tillhandahöll Eruf och Sammanhållningsfonden 
finansiering som motsvarade omkring 10 % av de totala offentliga investeringarna i alla 
27 EU-medlemsstater. I tio medlemsstater120 stod finansieringen från Eruf och 
Sammanhållningsfonden för mer än en tredjedel av alla offentliga investeringar121. För 
dessa medlemsstater blir det en särskild utmaning att utnyttja betydligt mer EU-medel 
under perioden 2021–2027122. 

                                                             
116 Artikel 9 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. SWD(2021) 12, del 

1/2, s. 42. 

117 Artikel 19.3 j i och kriterium 2.10 i bilaga V till förordningen om faciliteten för återhämtning 
och resiliens. 

118 Bulgarien, Tyskland, Irland, Grekland, Cypern och Finland. 

119 Belgien, Danmark, Spanien, Frankrike, Italien, Österrike och Sverige. 

120 Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Portugal, Rumänien och 
Slovakien. 

121 Kommissionen, åttonde sammanhållningsrapporten, s. 243. 

122 Punkterna 2.24 och 2.25 i årsrapporten för 2016. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://ec.europa.eu/regional_policy/sv/information/publications/reports/2022/eighth-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2016/annualreports-2016-SV.pdf
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54 Pressen på att utnyttja medel ökar mot slutet av stödberättigandeperioden, vilket 
vi har rapporterat om tidigare 123. Det kan leda till att mindre hänsyn tas till 
investeringarnas mervärde, eventuellt till priset av att vissa stödberättiganderegler 
inte följs och att resursanvändningen inte blir optimal 124. Inför perioden 2021–2027 
ändrades dock ett antal aspekter, vilket till viss del kan göra det lättare att utnyttja de 
sammanhållningspolitiska fonderna. 

— Storskaliga infrastrukturprojekt finansieras ofta under flera på varandra följande 
perioder. Det är ofta nödvändigt på grund av den tid som krävs för att driftsätta 
sådana projekt. Såsom vi tidigare har noterat kan det dock även vara en följd av 
förseningar under planering och uppförande 125. Efter 2026 kommer inga 
ytterligare utbetalningar från faciliteten för återhämtning och resiliens att göras 
till medlemsstaterna. Om vissa investeringar inom ramen för faciliteten för 
återhämtning och resiliens inte har slutförts och kräver ytterligare finansiering 
kan sådan finansiering sökas via sammanhållningspolitiska program. Detta visar 
likaså på behovet av samstämmighet i programplaneringen för de två 
instrumenten. 

                                                             
123 Punkterna 20 och 34–39 i revisionsrättens översikt 05/2019 Utestående åtaganden i EU:s 

budget – en närmare titt (Snabbanalys), april 2019. Punkterna 20–21 och 83–84 i särskild 
rapport 17/2018. 

124 Punkterna 15 och 87 i särskild rapport 17/2018. 

125 Punkterna 52 och 53 i översikt 05/2021 EU:s ram för stora transportinfrastrukturprojekt: en 
internationell jämförelse, s 27. Punkterna 45–48 och 84–86 i särskild rapport 10/2020 EU:s 
transportinfrastrukturer: megaprojekt måste genomföras snabbare för att ge 
nätverkseffekter i tid. 

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=49618
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_05/RW_Transport_flagships_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_SV.pdf
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— Förordningen om gemensamma bestämmelser tillåter medlemsstaterna att 
omfördela upp till 5 % av de ursprungliga nationella anslagen för var och en av de 
sammanhållningspolitiska fonderna till andra instrument inom ramen för direkt 
eller indirekt förvaltning, däribland planerna för återhämtning och resiliens. Här 
beaktas också eventuella överföringar till InvestEU-programmet126 inom ramen 
för partnerskapsöverenskommelser eller genom programändringar. I maj 2022 
föreslog kommissionen att detta skulle höjas till 12,5 %, enligt vissa villkor127, som 
en av REPowerEU-åtgärderna128. Vi har avgett ett yttrande om förslaget129. 

— Avslutningsvis kommer både faciliteten för återhämtning och resiliens och de 
sammanhållningspolitiska fonderna 2021–2027 att genomföras i ett sammanhang 
med högre priser på grund av inflationen. När det gäller faciliteten kommer detta 
att sätta ytterligare press på att medlemsstaterna kontrollerar kostnader eller 
avsätter ytterligare nationella medel för att slutföra investeringar och reformer 
inom ramen för faciliteten. När det gäller de sammanhållningspolitiska fonderna 
grundas finansieringen vanligtvis på de faktiskt uppkomna kostnaderna. I och med 
att de ökande kostnaderna delvis kommer att bäras av EU:s budget kommer det 
sannolikt leda till en högre utnyttjandegrad. 

  

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

127 Punkt 4.3 i meddelandet från kommissionen om planen REPowerEU, COM(2022) 230 final. 

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

129 Yttrande 04/2022 över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring 
av förordning (EU) 2021/241 vad gäller REPowerEU-kapitel i planer för återhämtning och 
resiliens och om ändring av förordning (EU) 2021/1060, förordning (EU) 2021/2115, direktiv 
2003/87/EG och beslut (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-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_22_3131
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_04/OP_REPowerEU_SV.pdf
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Villkor för utbetalningar 

Finansieringen från faciliteten för återhämtning och resiliens är 
inte kopplad till kostnader 

Faciliteten för återhämtning och resiliens finansierar reformer och 
investeringar utifrån uppnåendet av delmål och mål 

55 I budgetförordningen fastställs tre former av bidrag från EU130: 

— ”Ersättning av faktiskt uppkomna kostnader” omfattar EU-finansiering som 
ersätts på grundval av faktiska kostnader som stödmottagaren ådragit sig. 
Kostnaderna måste dokumenteras med styrkande handlingar. 

— ”Förenklade kostnadsalternativ” ersätter kostnader till en andel som beräknats i 
förväg. Standardiserade skalor av enhetskostnader och enhetsbelopp kan koppla 
betalningar till output, men inte nödvändigtvis till resultat131. 

— Enligt modellen ”finansiering som inte är kopplad till kostnaderna” får en insats 
EU-medel när resultat uppnås eller när villkor som tidigare har fastställs i 
lagstiftning uppfylls. Finansiering som inte är kopplad till kostnaderna infördes för 
första gången 2018, när budgetförordningen sågs över. 

56 Denna modell är obligatorisk för faciliteten för återhämtning och resiliens: 
medlemsstaternas reformer och investeringar finansieras helt och hållet på grundval 
av att delmål och mål uppnås. Den är inte tillämplig på enskilda insatser, för vilka 
medlemsstaterna kan välja en lämplig finansieringsmodell i enlighet med sina 
nationella regler. Uppnåendet av delmål och mål är det enda kriteriet för att godkänna 
en utbetalning132. 

                                                             
130 Artikel 125.1 i budgetförordningen. 

131 Punkt 90 i särskild rapport 24/2021. 

132 Skäl 18 och artiklarna 4.2 och 24.3 i förordningen om faciliteten för återhämtning och 
resiliens. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_SV.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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57 Innan den första betalningsansökan lämnas in undertecknar kommissionen och 
de enskilda medlemsstaterna operativa överenskommelser. Det är dokument som 
innehåller detaljer om hur rådets genomförandebeslut ska övervakas och vilka 
underlag som kommissionen förväntas få tillgång till som bevis för att varje delmål och 
mål har uppnåtts133. Innan någon utbetalning sker från faciliteten för återhämtning 
och resiliens måste kommissionen bedöma om medlemsstaten på ett tillfredsställande 
sätt har uppnått alla delmål och mål som är kopplade till den specifika 
betalningsansökan134. Vidare måste medlemsstaten lämna en försäkran till 
kommissionen om att den har vidtagit åtgärder för att skydda EU:s ekonomiska 
intressen. Detta kontrolleras dock inte av kommissionen innan den godkänner 
utbetalningen. Det är först i ett senare skede som kommissionen genomför 
efterhandskontroller och revisioner på urvalsbasis i medlemsstaterna. 

58 Operativa överenskommelser utarbetas av kommissionen och berörd 
medlemsstat. Förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens innehåller 
endast begränsad information om vad dessa överenskommelser ska innehålla. 
Kommissionen tog fram en mall för operativa överenskommelser, men offentliggjorde 
den först i oktober 2021 efter det att de flesta av rådets genomförandebeslut hade 
antagits. 

59 Kommissionen har även för avsikt att tillämpa facilitetens finansieringsmodell på 
andra budgetområden. Den har redan föreslagit att huvudprincipen för finansiering 
från faciliteten för återhämtning och resiliens ska tillämpas även för den nya sociala 
klimatfonden135 på så sätt att förvaltningen ska ske med hjälp av planer för 
medlemsstaterna och utbetalningar göras när på förhand överenskomna delmål och 
mål har uppnåtts. På liknande sätt kommer genomförandemodellen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken från och med 2023 att följa en strategi som grundas 
på output136. 

                                                             
133 Artikel 20.6 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. SWD(2021) 12 

final, s. 34. 

134 Artikel 24.3 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

135 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en social 
klimatfond, COM(2021) 568 final. 

136 Skäl 28 och artikel 37 i förordning (EU) 2021/2116 om finansiering, förvaltning och 
övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning 
(EU) nr 1306/2013. Kommissionens konsekvensbedömning, SWD(2018) 301, bilaga 4, 
avsnitt 2.3. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e77b047-e4f0-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.435.01.0187.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=SWD%3A2018%3A301%3AFIN
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Sammanhållningspolitiken finansierar i första hand insatser på grundval 
av ersättning av uppkomna kostnader 

60 När det gäller de sammanhållningspolitiska fonderna är villkoren för utbetalning 
att nödvändiga villkor är uppfyllda och att garantipaketet avseende korrektheten i de 
utgifter som medlemsstaten har deklarerat har lämnats in137. Kommissionen betalar 
det belopp som medlemsstaten begär, under förutsättning att det understiger det EU-
bidrag som godkänts för respektive prioritering inom programmet och att de utgifter 
som deklarerats uppfyller alla villkor för stödberättigande. Detta gäller även när 
program använder modeller med förenklade kostnadsalternativ eller finansiering som 
inte är kopplad till kostnaderna. 

61 Vi har tidigare rapporterat138 att enbart en liten del av de 
sammanhållningspolitiska utgifterna 2014–2020 hade ersatts med hjälp av 
prestationsbaserade finansieringsmodeller, varav nästan uteslutande genom 
förenklade kostnadsalternativ inom ramen för ESF. Hittills har nästan alla program 
inom Eruf och Sammanhållningsfonden uteslutande genomförts på grundval av 
ersättning av uppkomna kostnader. Modellen med finansiering som inte är kopplad till 
kostnaderna användes för endast ett Eruf-pilotprojekt i Österrike. Under perioden 
2021–2027 har förenklade kostnadsalternativ blivit obligatoriska för insatser som 
finansieras via Eruf och ESF+ (upp till 200 000 euro) 139. Kommissionen förväntar sig 
även att modellen ”finansiering som inte är kopplad till kostnaderna” kommer att 
användas mer än under tidigare programperioder. 

Olika tillämpning av modellen ”finansiering som inte är kopplad till 
kostnaderna” för de två instrumenten 

62 Under perioden 2021–2027 används modellen ”finansiering som inte är kopplad 
till kostnaderna” på ett annat sätt inom ramen för faciliteten för återhämtning och 
resiliens än inom sammanhållningspolitiken. Det finns i synnerhet skillnader i fråga om 
hur begreppen ”delmål” och ”mål” används och hur utbetalningar efter att delmål och 
mål uppnåtts motiveras med underliggande kostnader (se ruta 10). 

                                                             
137 Artiklarna 15.5, 91.2 och 98.1 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

138 Punkterna 93, 101 och 127 samt ruta 8 i särskild rapport 24/2021. 

139 Artikel 53.2 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

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

Skillnader vid tillämpning av modellen ”finansiering som inte är 
kopplad till kostnaderna” inom ramen för de två instrumenten 

Utbetalningar från de sammanhållningspolitiska fonderna under perioden 2021–
2027 

— är kopplade till enskilda mellanliggande steg mot förväntade resultat, 

— grundas på delmål och mål som fastställs i programmen, och de måste 
bådadera vara kvantitativa140; utbetalningarna kan även vara kopplade till 
villkor som kan ha kvalitativa aspekter141, 

— fastställs på grundval av en förhandsuppskattning av kostnaderna och inte på 
grundval av faktiskt uppkomna kostnader142. 

Utbetalningar från faciliteten för återhämtning och resiliens143 

— betalas i form av förbestämda delbetalningar som anges i rådets 
genomförandebeslut, 

— är beroende av att en grupp delmål och mål i rådets genomförandebeslut 
uppnås, där delmål och mål mäter kvalitativa respektive kvantitativa framsteg 
mot genomförandet av reformer och investeringar144, 

— är inte kopplade till vare sig förhandsuppskattningar av kostnaderna för varje 
åtgärd eller faktiskt uppkomna kostnader145 (se punkt 43). 

Inom ramen för båda instrumenten är det upp till medlemsstaterna att besluta om 
modellen även ska tillämpas mellan den förvaltande myndigheten och 
stödmottagaren (när det gäller de sammanhållningspolitiska fonderna) och mellan 
medlemsstaten och den slutliga mottagaren (när det gäller faciliteten för 
återhämtning och resiliens)146. 

 

                                                             
140 Artikel 2.11 och 2.12 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

141 Artikel 51 a i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

142 Artikel 95.1 i och bilaga V – tillägg 2 till förordningen om gemensamma bestämmelser. 

143 Artikel 4.2 och skälen 18, 30, 51 och 52 i förordningen om faciliteten för återhämtning och 
resiliens. 

144 Artikel 2.4 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Det återstår att se i vilken utsträckning finansieringen från faciliteten för 
återhämtning och resiliens är mer prestationsbaserad än de 
sammanhållningspolitiska fonderna 

63 Prestationsbudgetering är den systematiska användningen av information om 
output, resultat och/eller effekt för att informera, påverka och/eller fastställa 
fördelningen av offentliga medel 147. Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (OECD) definierar tre breda kategorier av prestationsbudgetering148 (se 
ruta 11). 

Ruta 11 

OECD:s klassificering av prestationsbudgetering 

OECD fastställer följande tre breda kategorier av prestationsbudgetering: 

— Budgetering med prestationsinformation, där prestationsinformation 
framställs och visas jämte tilldelning av medel men inte nödvändigtvis 
används för att fatta beslut om utgifter. 

— Prestationsinformerad budgetering, där sådan information uttryckligen 
påverkar resursfördelningen. 

— Prestationsbaserad budgetering, där finansieringen kopplas till output och 
utfall. 

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

146 Skäl 41 och artikel 95.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser. Skäl 18 i 
förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

147 OECD, Incentivising performance in public investment policies delivered at national and 
subnational levels: Managing across temporal and institutional horizons, 31 mars 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, volym 2017/1, avsnitt 
1.2.1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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 tidigare rapport149 drog vi slutsatsen att mycket gjordes under perioden 
2014–2020 för att stärka prestationsinriktningen inom sammanhållningspolitiken, men 
samtidigt att prestationsbaserad finansiering ännu inte hade förverkligats. Enligt 
kommissionens studie 2018 skulle budgetstöd och mer prestationsbaserad finansiering 
kunna utgöra en enkel och ändamålsenlig mekanism för de delar av de 
sammanhållningspolitiska fonderna där output tydligt kan kopplas till finansieringen150. 

65 Det återstår att se i vilken utsträckning finansieringen från faciliteten för 
återhämtning och resiliens är mer prestationsbaserad än de sammanhållningspolitiska 
fonderna. I och med att vissa av delmålen och målen i återhämtnings- och 
resiliensplanerna är kopplade till input och output snarare än utfall 151 uppfyller hur 
som helst finansieringen från faciliteten för återhämtning och resiliens inte helt och 
hållet OECD:s kriterier för prestationsbaserad budgetering.  

Faciliteten för återhämtning och resiliens kan möjliggöra 
snabbare utbetalning av medel 

66 Det finns flera andra skillnader mellan de två instrumenten i fråga om hur medel 
betalas ut. De utbetalningar som hittills har gjorts tyder även på att kommissionen kan 
betala ut medel snabbare inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens än 
de sammanhållningspolitiska programmen. Det beror främst på att 
betalningsansökningarna grundas på i förväg överenskomna delbetalningar som 
motsvarar grupper av delmål och mål liksom på skillnader i hur ansökningarna 
bedöms. Det innebär att kontrollerna inför utbetalningar är mindre tidskrävande. Efter 
en riskbedömning kan kommissionen dock genomföra mer detaljerade kontroller i ett 
senare skede för att behandla riskerna för sund ekonomisk förvaltning152 (se figur 8). 

                                                             
149 Punkt 107 i särskild rapport 24/2021. 

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

151 Punkterna 87–89 i särskild rapport 21/2022. 

152 Punkt 10.12 i årsrapporten för 2021. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_SV.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/988e977e-baec-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-275317652
https://op.europa.eu/en/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_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_sv.pdf
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Figur 8 – Villkor för utbetalningar 

VILLKOR SAMMANHÅLLNINGS-
POLITIKEN 

FACILITETEN FÖR 
ÅTERHÄMTNING OCH 
RESILIENS 

FÖRFINANSIERING 

Medlemsstater får 
förfinansiering 

Årlig förfinansiering på 0,5 % av 
det totala anslaget år 2021–
2026 för varje fond. 

En utbetalning av 
förfinansiering på upp till 
13 %, enbart för den 
återhämtnings- och 
resiliensplan som antogs av 
rådet 2021. 

BETALNINGSANSÖKAN 

Översänds till 
kommissionen 
tillsammans med en 
förvaltningsförklaring 

Högst sex 
betalningsansökningar per år 
per program. 
Ansökningarna baseras på de 
faktiskt uppkomna kostnaderna 
om inte förenklade 
kostnadsalternativ eller 
finansiering som inte är kopplad 
till kostnaderna används.  
Nationella 
medfinansieringsgrader på 
minst 15 %–60 % beroende på 
fond och utvecklingsnivå i den 
region som får stöd. 

Högst två 
betalningsansökningar per 
år per medlemsstat. 
Ansökningarna grundas på i 
förväg överenskomna 
delbetalningar som 
motsvarar grupper av delmål 
och mål. 
Projekten finansieras till 
100 % med EU-medel. 

BEDÖMNING 

av betalningsansökan 
från kommissionens 
sida 

VALIDERING och 
UTBETALNING 

till medlemsstaterna 

Bedömning av de utgifter som 
medlemsstaten deklarerar i 
garantipaketet. 
 
Kommissionen validerar 
utbetalningen. 

Bedömning på grundval av 
att delmål och mål har 
uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt. 
Kommissionen antar ett 
beslut om att godkänna 
utbetalningen med 
beaktande av rådets 
yttrande. 

POTENTIELL FÖRLUST 

av outnyttjade medel 

Gradvis förlust av medel som 
det gjorts åtaganden för ett visst 
år om ingen betalningsansökan 
lämnats in inom tre år (från 2021 
till 2026) eller inom två år (för 
2027) (förfarandet för 
tillbakadragande). 

Medel som inte har betalats 
ut till medlemsstaten senast i 
slutet av 2026 går förlorade. 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av förordningen om gemensamma bestämmelser och förordningen 
om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Högre andel förfinansiering inom ramen för faciliteten för återhämtning 
och resiliens jämfört med sammanhållningspolitiken 

67 Nivån på förfinansieringen – det vill säga den andel av tilldelningen som betalas 
ut till en medlemsstat innan formella betalningar med koppling till betalningsvillkor 
görs – skiljer sig åt mellan faciliteten för återhämtning och resiliens och de 
sammanhållningspolitiska fonderna. Facilitetens förfinansieringsandel är betydligt 
större. Inom båda instrumenten räknas utbetalningar av förfinansiering av från 
framtida utbetalningar153 (se ruta 12). 

Ruta 12 

Förfinansiering 

När det gäller de sammanhållningspolitiska fonderna har medlemsstaterna rätt att 
få förfinansiering i form av årliga delbetalningar på 0,5 % av det totala stödet från 
2021 till 2026. Kommissionen kommer att räkna av förfinansieringen för 2021 och 
2022 årligen, och för 2023–2026 senast när programmen avslutas154. 

Inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens är ett 
förfinansieringsbelopp på upp till 13 % av bidraget, och i tillämpliga fall lånet, 
tillgängligt för medlemsstaterna155. År 2021 begärdes det av alla medlemsstater 
utom Irland. 

68 Inom faciliteten för återhämtning och resiliens kan kommissionen även återkräva 
eventuell förfinansiering om inga konkreta framsteg har gjorts mot relevanta delmål 
och mål inom 18 månader efter det att rådets genomförandebeslut antagits156. I 
oktober 2022 hade dock innebörden av ”konkreta framsteg” fortfarande inte 
definierats av kommissionen. 

                                                             
153 Artikel 90.5 i förordningen om gemensamma bestämmelser. Artikel 13.2 i förordningen om 

faciliteten för återhämtning och resiliens. 

154 Artikel 90.2 och 90.5 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

155 Artikel 13.1 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

156 Artikel 24.9 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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För båda instrumenten är förvaltningsförklaringarna kopplade till 
betalningsvillkoren 

69 Kommissionen kräver en förvaltningsförklaring för att gå vidare med en 
betalningsansökan inom ramen för båda instrumenten. Den intygar att de uppgifter 
som lämnats är fullständiga, korrekta och tillförlitliga och bekräftar att de 
underliggande utgifterna användes för avsedda ändamål och var förenliga med alla 
tillämpliga regler: 

— När det gäller de sammanhållningspolitiska fonderna lämnar den förvaltande 
myndigheten in en förvaltningsförklaring för varje räkenskapsår, oberoende av 
antalet betalningsansökningar157. Den intygar att de deklarerade utgifterna är 
lagliga och korrekta och innehåller uppgifter om insatsernas resultat. 

— En förutsättning för utbetalningar inom ramen för faciliteten för återhämtning 
och resiliens är att varje betalningsansökan åtföljs av en förvaltningsförklaring för 
att intyga att delmål och mål med koppling till betalningsansökan har uppnåtts. 
Dessutom måste medlemsstaten för varje betalningsansökan tillhandahålla en 
sammanfattning av de revisioner som utförts, de brister som konstaterats och 
eventuella korrigerande åtgärder som vidtagits158. 

70 Det finns även skillnader i fråga om hur ofta betalningsansökningar kan lämnas in. 
När det gäller faciliteten för återhämtning och resiliens kan medlemsstaterna lämna in 
upp till två betalningsansökningar varje år, jämfört med upp till sex för de 
sammanhållningspolitiska fonderna159. 

För faciliteten för återhämtning och resiliens krävs ingen nationell eller 
privat medfinansiering 

71 Den nationella medfinansieringsgraden för ett instrument visar den andel av 
kostnaderna som inte täcks av EU-medel. Traditionellt sett garanterar obligatorisk 
nationell eller privat medfinansiering en medlemsstats eller stödmottagares 
engagemang och egenansvar samt säkerställer valuta för pengarna i insatser som får 
stöd från EU. Det har även varit den allmänna principen för de 

                                                             
157 Artiklarna 74.1 f och 98.1 b i och bilaga XVIII till förordningen om gemensamma 

bestämmelser. 

158 Artikel 22.2 c i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

159 Artikel 24.2 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. Artikel 91.1 i 
förordningen om gemensamma bestämmelser. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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sammanhållningspolitiska fonderna. Faciliteten för återhämtning och resiliens kräver 
däremot ingen nationell eller privat medfinansiering (se ruta 13). 

Ruta 13 

Nationell medfinansiering 

De nationella medfinansieringsgraderna för de sammanhållningspolitiska fonderna 
varierar mellan 15 % och 60 % beroende på fond och utvecklingsnivå i den region 
som får stöd160. Tidigare har det förekommit exempel där medlemsstaterna har 
fått EU-finansiering på 100 % från de sammanhållningspolitiska fonderna på grund 
av exceptionella omständigheter, till exempel i samband med finanskrisen 2008–
2009161 och för att mildra covid-19-pandemins konsekvenser under 
räkenskapsåret 2020–2021162. 

Det finns inga krav på medfinansiering för finansiering från faciliteten för 
återhämtning och resiliens eller React-EU163. 

Inom faciliteten för återhämtning och resiliens sker tillbakadraganden 
endast i slutet av stödberättigandeperioden 

72 Inom ramen för sammanhållningsprogrammen går finansiering som inte har 
använts inom en viss tidsram automatiskt förlorad. Denna praxis (som kallas 
”tillbakadragande”) syftar till att främja budgetdisciplin i samband med att 
programmen genomförs, i och med att förlorad finansiering minskar politikens 
potentiella effekt. Detta gradvisa tillbakadragande under stödberättigandeperioden 
gäller enbart för de sammanhållningspolitiska fonderna och inte för faciliteten för 
återhämtning och resiliens (se ruta 14). 

                                                             
160 Artikel 112 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

161 Artikel 77.2 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006. 

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

163 Artikel 20.4 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. Artikel 92b.12 i 
förordningen om React-EU. 

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

Regler om tillbakadragande 

Åtaganden för medel från sammanhållningspolitiken ingås årligen i början av 
perioden för varje medlemsstat, och finansieringen går förlorad om den inte 
används inom tre år (för 2021–2026) eller inom två år (för 2027) 164. 

Inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens ingås åtaganden för 
ekonomiskt stöd tidigare under de första åren av stödberättigandeperioden. 
Kommissionen måste ingå åtaganden för 70 % av bidragen fram till utgången av 
2022 och återstående 30 %, inbegripet lånedelen, fram till utgången av 2023165. 
Alla medel som det inte ingåtts åtaganden för inom dessa tidsramar, på grund av 
att rådets genomförandebeslut inte har antagits eller lån inte begärts, kommer att 
gå förlorade. 

Så snart åtaganden har ingåtts för medel från faciliteten för återhämtning och 
resiliens löper medlemsstaterna ingen risk att förlora outnyttjade medel under 
facilitetens genomförandeperiod. Alla delmål och mål måste ha uppnåtts senast 
den 31 augusti 2026166. Medel som inte har betalats ut före utgången av 2026 
kommer att dras tillbaka167.  

  

                                                             
164 Artikel 105 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

165 Skälen 46 och 47 samt artiklarna 12 och 14 i förordningen om faciliteten för återhämtning 
och resiliens. 

166 Artiklarna 18.4 i och 20.5 d i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

167 Artikel 24.1 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Övervakning av och kostnader för 
genomförandet 

Olika bestämmelser om övervakning, rapportering och 
utvärdering 

73 Övervakning, rapportering och utvärdering är nödvändigt för att säkerställa att 
medlen bidrar till fastställda mål, identifiera problem så att de kan hanteras i god tid 
och få en översikt över framstegen på EU-nivå. Olika bestämmelser gäller för de två 
instrumenten (se figur 9). 
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Figur 9 – Krav på övervakning, rapportering och utvärdering 

KRAV SAMMANHÅLLNINGS-
POLITIKEN 

FACILITETEN FÖR 
ÅTERHÄMTNING OCH 
RESILIENS 

MEDLEMSSTATER 

Arrangemang för 
övervakning och 
rapportering 

Övervakning per program med 
hjälp av indikatorer som inte är 
kopplade till 
betalningsansökningarna. 
Normativa regler om 
övervakningskommitténs roll. 

Inlämning till kommissionen: 
o Ekonomiska uppgifter: fem 

gånger om året. 
o Prestationsuppgifter: två 

gånger om året, inbegripet 
uppgifter om gemensamma 
indikatorer. 

o Halvtidsöversyn (2025). 

Övervakning på central nivå med 
hjälp av överenskomna delmål 
och mål med koppling till 
betalningsansökningarna. 
Medlemsstaterna kan använda 
befintliga övervakningssystem. 
Inlämning till kommissionen: 
o Framsteg mot delmål och 

mål som åtföljer varje 
betalningsansökan: högst 
två gånger per år. 

o Tvåårsrapporter, 
uppdatering av uppgifter 
om gemensamma 
indikatorer. 

   

KOMMISSIONEN 

Arrangemang för 
övervakning och 
rapportering 

Årligt möte för prestationsöversyn. 
Årlig förvaltnings- och 
resultatrapport till parlamentet i 
samband med förfarandet för att 
bevilja ansvarsfrihet. 
Visning av sammanställda 
uppgifter på plattformen för 
öppna data. 
Rapport om resultatet av 
halvtidsöversynen till 
Europaparlamentet och rådet 
(2026). 

Övervakningen ingår i den 
europeiska planeringsterminen. 
Analys och bedömning av de 
uppgifter som lämnats 
tillsammans med 
betalningsansökan. 
Årlig genomföranderapport till 
parlamentet och rådet. 
Offentliggörande av 
sammanställda uppgifter på 
resultattavlan för återhämtning 
och resiliens. 

   
KOMMISSIONEN  

Utvärdering 

Under genomförandet, i slutet av 
2024. 
Efterhandsutvärdering (2031). 

Under genomförandet, i februari 
2024. 
Efterhandsutvärdering (2028). 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av förordningen om gemensamma bestämmelser och förordningen 
om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Övervakningen inom faciliteten för återhämtning och resiliens är 
kopplad till delmål och mål 

74 Kommissionens övervakning av genomförandet av återhämtnings- och 
resiliensplanerna skiljer sig kraftigt åt mellan medlemsstaterna. Det beror på att 
delmål och mål, och de underlag som krävs för att bedöma framstegen mot dem, är 
specifika för varje återhämtnings- och resiliensplan. Alla medlemsstater måste utse en 
central myndighet som tillhandahåller konsoliderad rapportering till kommissionen och 
bär det övergripande ansvaret för att övervaka genomförandet av återhämtnings- och 
resiliensplanen. 

75 Det finns en rad rapporteringskrav kopplade till faciliteten för återhämtning och 
resiliens. 

— Medlemsstaterna måste rapportera till kommissionen två gånger per år, i april 
och oktober, om de framsteg som gjorts i förhållande till återhämtnings- och 
resiliensplanerna, särskilt vad gäller delmål och mål. Detta omfattas av den 
europeiska planeringsterminen, och april månads rapport är en del av det 
nationella reformprogrammet168. 

— Inom ramen för den europeiska planeringsterminen ska medlemsstaterna också 
rapportera två gånger per år, i februari och augusti, om de gemensamma 
indikatorer som fastställts för faciliteten för återhämtning och resiliens genom en 
delegerad akt169. 

— Kommissionen rapporterar årligen om genomförandet av faciliteten för 
återhämtning och resiliens till parlamentet och rådet170. Kommissionens första 
årliga rapport offentliggjordes i mars 2022. I den konstaterade man att 
genomförandet var i full gång171. 

                                                             
168 Artikel 27 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

169 Artikel 2.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2106 om komplettering av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 om inrättande av faciliteten för 
återhämtning och resiliens genom fastställande av gemensamma indikatorer och närmare 
beståndsdelar i resultattavlan för återhämtning och resiliens. 

170 Artikel 31 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

171 COM(2022) 75, s. 72. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32021R2106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0075&qid=1670920546769&from=EN
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— Som planerat överlämnade kommissionen en enskild granskningsrapport till 
parlamentet och rådet i slutet av juli 2022172. I rapporten anges att arbetet med 
att genomföra reformer och investeringar i enlighet med medlemsstaternas 
återhämtnings- och resiliensplaner har kommit en bra bit på väg173. 

— Parlamentet får bjuda in kommissionen till en ”dialog om återhämtning och 
resiliens” varannan månad174. I oktober 2022 hade sju sådana möten ägt rum. 

76 I en av våra senaste rapporter noterade vi att delmål och mål inom ramen för 
faciliteten för återhämtning och resiliens är inriktade på output (eller t.o.m. input) 
snarare än på utfall. Det begränsar möjligheten att mäta åtgärdernas prestation och i 
slutändan deras inverkan på facilitetens EU-politiska mål 175. 

Prestation är frikopplat från finansiell rapportering för 
sammanhållningspolitiken 

77 Arrangemang för övervakning av prestation för de sammanhållningspolitiska 
fonderna anges i förordningen om gemensamma bestämmelser. Arrangemangen i 
fråga är bindande för alla medlemsstater och är frikopplade från utbetalningar, både 
när det gäller tidtabell och förfarande, förutom för outputbaserade förenklade 
kostnadsalternativ och finansiering som inte är kopplad till kostnaderna. 

— Övervakningskommittén för varje program sammanträder minst en gång om året 
och granskar bland annat de framsteg som gjorts med att genomföra programmet 
och uppnå delmål och mål 176. 

— Kommissionen granskar prestationen tillsammans med varje medlemsstat i 
samband med ett årligt möte för prestationsöversyn177. 

— Varje program kommer att bli föremål för en halvtidsöversyn under 2025 för att 
besluta om fördelningen av hälften av finansieringen för 2026 och 2027. Man 

                                                             
172 Artikel 16 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

173 Kommissionens granskningsrapport om genomförandet av faciliteten för återhämtning och 
resiliens, COM(2022) 383 final, s. 31. 

174 Artikel 26 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

175 Punkterna 88 och 89 i särskild rapport 21/2022. 

176 Artiklarna 38.1, 38.3 och 40.1 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

177 Artikel 41.1 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0383&qid=1671193648976&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_SV.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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undersöker då bland annat framstegen med att uppnå delmålen med hänsyn 
tagen till större svårigheter som uppstått vid genomförandet178.  

— Framstegen med att uppnå programmålen granskas också på grundval av den 
slutliga prestationsrapporten179. 

78 Medlemsstaterna måste rapportera uppgifter om genomförandet av de 
sammanhållningspolitiska programmen till kommissionen oftare än för faciliteten för 
återhämtning och resiliens. De måste på elektronisk väg överföra finansiella uppgifter 
om genomförandet fem gånger om året, och två gånger om året när det gäller 
prestationsuppgifter180. Förordningen om gemensamma bestämmelser kräver inte att 
kommissionen rapporterar årligen till parlamentet och rådet, men information ska ingå 
i de programförklaringar som åtföljer budgetförslaget181 och i den årliga förvaltnings- 
och resultatrapporten som en del av förfarandet för att bevilja ansvarsfrihet182. 

Insatser gjordes för att öka insynen när det gäller övervakningsuppgifter, 
men andra problem kvarstår 
Liknande strategier för att säkerställa insyn i användningen av EU-medel 

79 Kommissionen har antagit liknande strategier för de båda instrumenten i syfte att 
säkerställa insyn i användningen av EU-medel och visa på framsteg med 
genomförandet. När det gäller faciliteten för återhämtning och resiliens har 
kommissionen inrättat en onlineplattform kallad resultattavlan för återhämtning och 
resiliens som är offentligt tillgänglig183. Den fyller en funktion som liknar den för de 
sammanhållningspolitiska fondernas plattform för öppna data (se ruta 15). 

                                                             
178 Artiklarna 18 och 86.1 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

179 Artikel 43 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

180 Artikel 42.1 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

181 Artikel 41.3 h i budgetförordningen.  

182 Artikel 318 i EUF-fördraget. 

183 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2106. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=SV&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106&from=EN
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Ruta 15 

Offentliga onlineplattformar för uppgifter om prestation 

Facilitetens resultattavla för återhämtning och resiliens184 ger en översikt över de 
framsteg som gjorts med programgenomförandet. Den innehåller uppgifter om 
uppnåendet av delmål och mål, ingångna åtaganden och utbetalade medel, 
trenden när det gäller gemensamma indikatorer inom strukturen med sex pelare 
samt tematiska analyser185. Kommissionen är enligt lagstiftningen skyldig att 
uppdatera resultattavlan minst två gånger per år med hjälp av de uppgifter som 
medlemsstaterna har lämnat i samband med den europeiska 
planeringsterminen186. Faktum är att resultattavlan uppdateras oftare än så: den 
ger realtidsuppgifter om utbetalningar och uppnådda delmål och mål. 

Den sammanhållningspolitiska plattformen för öppna data är en offentligt 
tillgänglig webbplats som visualiserar uppgifter om finansiering och resultat när 
det gäller de sammanhållningspolitiska fonderna187. För perioden 2014–2020 
presenterar plattformen de senaste tillgängliga uppgifterna om programmen med 
planerade belopp, dagliga uppdateringar om EU:s utbetalningar, årlig information 
om uppnåendet av gemensamma indikatorer samt tematiska analyser. Sedan 
oktober 2022 visas planerade investeringar och indikatormål för antagna program 
2021–2027. 

80 Kommissionen anger att ”[m]edlemsstaterna är mottagare av medel genom 
faciliteten för återhämtning och resiliens som, när de har betalats ut, går in i den 
nationella budgeten”188. Men användningen av finansieringen från faciliteten för 
återhämtning och resiliens måste fortfarande överensstämma med alla tillämpliga EU-
regler och nationella regler. I egenskap av mottagare och låntagare av medlen måste 
medlemsstaterna, tillsammans med kommissionen, vidta lämpliga åtgärder för att 
säkerställa detta. Medlemsstaterna måste också säkerställa att slutmottagarna 
framhåller att de har mottagit EU-finansiering189. Alla de åtgärder som bidrar till 
investeringar och reformer som stöds inom ramen för faciliteten för återhämtning och 
resiliens specificeras dock inte i detalj i återhämtnings- och resiliensplanerna eller i 
rådets genomförandebeslut. Det för med sig en risk att EU-finansiering som 

                                                             
184 Resultattavlan för återhämtning och resiliens. 

185 Artikel 1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2106. 

186 Artiklarna 27 och 30 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

187 Den sammanhållningspolitiska plattformen för öppna data. 

188 COM(2022) 75, s. 67. 

189 Artikel 34.2 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0075&qid=1670920546769&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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tillhandahålls genom faciliteten för återhämtning och resiliens inte synliggörs för 
mottagare och medborgare. 

Övervakningsuppgifternas begränsningar 

81 Övervakningsuppgifter används för att mäta EU-insatsernas framsteg och 
resultat. De viktigaste uppgiftskällorna är de gemensamma output- och 
resultatindikatorerna och deras utgångsvärden samt eventuella delmål och mål (för de 
sammanhållningspolitiska programmen), och delmålen och målen (för planerna för 
återhämtning och resiliens). Vi har tidigare kommenterat det stora antalet 
programspecifika indikatorer190 som varken kan sammanställas för att mäta prestation 
på EU-nivå eller användas för jämförelser mellan olika sammanhållningspolitiska 
program eller mellan dessa och återhämtnings- och resiliensplanerna191. Detsamma 
gäller för delmål och mål inom ramen för faciliteten. Det finns enbart ett begränsat 
antal gemensamma indikatorer för att mäta de båda instrumentens allmänna resultat 
på EU-nivå (se ruta 16). 

                                                             
190 Punkt 42 i särskild rapport 24/2021. Punkt 38 i revisionsrättens briefingdokument från 2018 

Framtiden för EU:s finanser: reform av hur EU-budgeten fungerar, februari 2018. 
Punkterna 106–109, 113–115, 131 och 147 i särskild rapport 02/2017 Kommissionens 
förhandlingar om partnerskapsöverenskommelser och program inom 
sammanhållningspolitiken 2014–2020: utgifterna riktas mer mot Europa 2020-
prioriteringar, men arrangemangen för resultatmätning är allt mer komplexa. 

191 Punkt 59 i revisionsrättens briefingdokument från 2018 Förenkling av genomförandet av 
sammanhållningspolitiken efter 2020, maj 2018. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_MFF/Briefing_paper_MFF_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Cohesion_simplification/Briefing_paper_Cohesion_simplification_SV.pdf


 66 

 

Ruta 16 

Övervakningsuppgifter 

Programspecifika indikatorer och särskilda indikatorer för återhämtnings- och 
resiliensplaner: 

— Under perioden 2014–2020 fastställdes över 22 000 programspecifika 
indikatorer. Antalet programspecifika indikatorer för perioden 2021–2027 
kommer att bli känt när alla program har antagits. 

— Rådet har hittills utformat ett stort antal delmål och mål för återhämtnings- 
och resiliensplaner: totalt 5 889, varav 2 166 för reformer och 3 723 för 
investeringar192. I vissa fall kompletteras de med mellanliggande steg, vilket 
ytterligare ökar det totala antalet193. 

Gemensamma indikatorer: 

— I de fondspecifika förordningarna fastställdes 87 gemensamma indikatorer 
för perioden 2014–2020. Medlemsstaterna valde ut dem som var relevanta 
för deras sammanhållningspolitiska program och fastställde mål som skulle 
uppnås senast i slutet av perioden. Kommissionen har utökat antalet 
gemensamma indikatorer för perioden 2021–2027 till 234. Alla program ska 
rapportera om alla gemensamma indikatorer oavsett om mål har fastställts 
för dem eller inte. 

— Kommissionen var skyldig att anta en delegerad akt för att fastställa 
gemensamma indikatorer som visar de allmänna resultaten för faciliteten för 
återhämtning och resiliens194. I förordningen fastställdes 14 gemensamma 
indikatorer varav de flesta var desamma som i sammanhållningsfondernas 
specifika förordningar195. De saknar dock tillhörande målvärden som ska 
uppnås och är inte systematiskt kopplade till varje återhämtnings- och 
resiliensplan. Således ger de en översikt över facilitetens resultat. 

 

                                                             
192 Uppgifter från resultattavlan för återhämtning och resiliens i oktober 2022. 

193 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar, Identifying Europe’s recovery needs, 
SWD(2020) 98 final, s. 36. Bland medlemsstaterna i urvalet användes mellanliggande steg i 
Spanien och Rumänien. 

194 Artikel 29.4 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

195 Bilagan till kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2106. Bilagorna I och II till 
förordningen om Eruf/Sammanhållningsfonden. Bilaga I till förordningen om ESF+. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=EN
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82 Tidigare har vi lyft fram svårigheterna med att hitta en bra balans mellan behovet 
av att inhämta meningsfulla övervakningsuppgifter och behovet av att framställa dem 
till en rimlig kostnad196. Insamling, lagring och rapportering av uppgifter för dessa 
indikatorer bidrog väsentligt till de administrativa kostnaderna. När det gäller 
faciliteten för återhämtning och resiliens mäter dock varje delmål och mål framstegen 
mot att uppnå en specifik reform eller slutföra en investering, och används som grund 
för utbetalningar. 

83 GD Ekonomi och finans kontrollerar övervakningsuppgifterna för faciliteten för 
återhämtning och resiliens, och GD Regional- och stadspolitik och GD Sysselsättning, 
socialpolitik och inkludering gör detsamma för de sammanhållningspolitiska fonderna. 
I och med att en insats kan finansieras genom båda instrumenten, och i och med att 
det inte finns några kontroller för att säkerställa att övervakningsuppgifter inte lämnas 
ut två gånger, finns en risk för att resultat rapporteras dubbelt. 

Efterhandsutvärderingar kommer för sent för att utgöra underlag för 
lagstiftningsförslagen inför båda instrumentens nästa period 

84 Kommissionen måste genomföra utvärderingar av båda instrumenten under 
genomförandet 2024 samt efterhandsutvärderingar två år efter att 
stödberättigandeperioden löpt ut för att bedöma inverkan på lång sikt197. 
Medlemsstaterna måste också göra utvärderingar för att bedöma ett eller flera av de 
kriterier som anges i riktlinjerna för bättre lagstiftning198 (eller andra relevanta 
kriterier) och effekterna av varje program199. 

85 Efterhandsutvärderingarna av de båda instrumenten kommer att bli tillgängliga 
efter att kommissionens lagstiftningsförslag om den sammanhållningspolitiska ramen 
efter 2027 har utarbetats. Det innebär att endast utvärderingar och översyner som 
utförts under genomförandet kan bilda underlag för lagstiftningsförslag inför 

                                                             
196 Punkterna 131, 132 och 154 i särskild rapport 02/2017. Punkt 49 i revisionsrättens 

briefingdokument från 2019 En prestationsinriktad sammanhållningspolitik, juni 2019. 

197 Artikel 32 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. Artikel 45.2 i 
förordningen om gemensamma bestämmelser. 

198 SWD(2021) 305, s. 23. 

199 Artikel 44.1 och 44.2 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_SV.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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kommande period200. Såsom vi tidigare har påpekat201 kräver inte förordningarna att 
kommissionen samordnar utvärderingarna under genomförandet inom ramen för 
faciliteten för återhämtning och resiliens och halvtidsöversynen av 
sammanhållningsprogrammen, vilka planeras för 2024 respektive 2025, trots de 
lärdomar som skulle kunna dras av en integrerad strategi som omfattar båda 
instrumenten. 

Det kommer att vara svårt att bedöma kostnaderna för 
genomförandet av de båda instrumenten 

86 Kostnaderna för att genomföra ett instrument innefattar olika administrativa 
utgifter (se ruta 17). 

Ruta 17 

Kostnader för att genomföra ett instrument 

De aktiviteter som ingår i samband med utarbetande och genomförande av ett 
instrument för med sig administrativa kostnader på följande nivåer: 

— Kommissionsnivå: utgifter med koppling till godkännande av program och 
övervakning och verifiering av programgenomförande, exempelvis 
personalkostnader, studier, utvärderingar, analyser, åtgärder för spridning av 
information samt konsulter. 

— Medlemsstatsnivå: utgifter för förberedelse och förvaltning av program, 
övervakning, utvärdering, information och kommunikation samt kontroll och 
revision, exempelvis personalkostnader, konsulter och it-kostnader. 

87 Det är inte lätt att beräkna kostnaderna för att genomföra de 
sammanhållningspolitiska fonderna. Det tekniska bistånd som tillhandahålls för att 
stödja medlemsstaterna är en kostnad som ersätts via EU:s budget, så det är ett känt 
belopp. Det finns dock få eller inga tillgängliga uppgifter om andra administrativa 
kostnader. Kommissionen genomför studier för att uppskatta dessa övergripande 

                                                             
200 Punkterna 107 och 109 i revisionsrättens briefingdokument från 2019 En 

prestationsinriktad sammanhållningspolitik, juni 2019. 

201 Punkterna 81 och 124 samt rekommendation 2 b i särskild rapport 24/2021. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_SV.pdf
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administrativa kostnader. Den senaste offentliggjordes 2018202. Tidigare har vi 
konstaterat att sammanhållningspolitiken genomförs till en jämförelsevis låg kostnad i 
förhållande till andra europeiska och internationella program. Vi noterade dock även 
att uppgifterna som låg till grund för studierna inte var tillräckligt samstämmiga, 
konsekventa eller fullständiga203. 

88 Det kommer likaledes att vara svårt att uppskatta kostnaderna för att genomföra 
faciliteten för återhämtning och resiliens, inte minst med tanke på att förordningen om 
faciliteten inte kräver att administrativa kostnader rapporteras till kommissionen. 

  

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

burden, 2018. 

203 Punkterna 41 och 67 i särskild rapport 07/2020 Genomförandet av 
sammanhållningspolitiken: jämförelsevis låga kostnader men otillräcklig information för att 
bedöma besparingar som uppnås genom förenkling. 

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_SV.pdf
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Kontroll och revision 

Olika bestämmelser om kontroll och revision 

89 Utformningen av ramen för kontroll och revision måste säkerställa att EU:s medel 
används i linje med principerna om sund ekonomisk förvaltning204, laglighet och 
korrekthet205 samt att EU:s ekonomiska intressen skyddas206. Den måste vara anpassad 
till de risker som har identifierats för den form av ekonomiskt stöd från EU som är 
specifik för varje instrument. 

90 I båda fallen tillämpar medlemsstaterna en ram för kontroll och revision som är 
utformad för att ge kommissionen garantier för att den kan frisläppa utbetalningar. 
Samtidigt utför kommissionen ytterligare kontroller för att verifiera hur tillförlitlig 
ramen är i samband med utarbetandet av dess årliga verksamhetsrapporter och 
tillhörande förklaring inför förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet (se figur 10). 

                                                             
204 Artikel 33 i budgetförordningen. 

205 Artikel 36.2 i budgetförordningen. 

206 Artikel 135 i budgetförordningen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
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Figur 10 – Kontroll och revision 

PER TYP SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 
FACILITETEN FÖR 
ÅTERHÄMTNING OCH 
RESILIENS 

INTERN KONTROLL OCH REVISION 

FÖRE 
UTBETALNING 

Medlemsstaterna lämnar en försäkran om 
förvaltnings- och kontrollsystemens 
funktion. 

Kommissionen bedömer 
medlemsstaternas kontrollsystem när den 
godkänner partnerskaps-
överenskommelser och program. 

Medlemsstaterna beskriver sina 
interna kontrollsystem i 
återhämtnings- och 
resiliensplanerna. 

Kommissionen bedömer 
medlemsstaternas 
kontrollsystem och anger 
ytterligare delmål om så krävs. 

I SAMBAND 
MED 
UTBETALNING 

Medlemsstatsnivå 
o Utbetalningarnas laglighet och 

korrekthet grundas på utgifternas 
korrekthet och sanningsenlighet samt 
överensstämmelse med tillämpliga EU-
regler och nationella regler. 

o Förvaltande myndigheter genomför 
förstanivåkontroller av insatser och 
utesluter oriktiga utgifter som 
deklarerats av stödmottagare. 

o Revisionsmyndigheter ger garantier 
angående deklarerade utgifter, 
förvaltnings- och kontrollsystem samt 
räkenskaperna. 

Kommissionen genomför kontroller och 
revisioner, inbegripet systemrevisioner och 
revisioner av ett urval av insatser. 

Medlemsstatsnivå 
o Utbetalningarnas laglighet 

och korrekthet grundas på 
att delmål och mål uppnås.  

o Överensstämmelse med 
tillämpliga EU-regler och 
nationella regler för att 
skydda EU:s ekonomiska 
intressen. 

Kommissionen bedömer om 
delmål och mål har uppnåtts på 
ett tillfredsställande sätt, och om 
inte hålls utbetalningen helt eller 
delvis inne. 

EFTER 
UTBETALNING 

Kommissionen  
o genomför regelefterlevnadsrevisioner 

med avseende på deklarerade utgifters 
laglighet och korrekthet samt 
systemrevisioner, 

o håller inne utbetalningar med 
koppling till utgifter som påverkas av 
en oriktighet eller allvarlig brist. 

Kommissionen utför  
o efterhandsrevisioner av 

delmål och mål som 
rapporterats av 
medlemsstaterna efter en 
riskbedömning, 

o systemrevisioner av 
systemen för insamling av 
övervakningsdata (före eller 
efter utbetalning), 

o systemrevisioner av åtgärder 
för att skydda EU:s 
ekonomiska intressen och 
särskilda revisioner om 
allvarliga oriktigheter 
misstänks. 

EXTERN 
REVISION Av revisionsrätten Av revisionsrätten 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av förordningen om gemensamma bestämmelser och förordningen 
om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Sammanhållningspolitikens kontroller är främst inriktade på 
korrektheten i de utgifter som deklarerats 

91 Inom sammanhållningspolitiken är kontroller och revisioner främst inriktade på 
stödberättigandet i mottagarnas uppkomna kostnader som deklarerats av de 
förvaltande myndigheterna för vart och ett av programmen. Medlemsstaterna har 
specifika ansvarsområden när det gäller de kontroller som ska utföras207 (se ruta 18). 

Ruta 18 

Kontroll- och revisionsram för de sammanhållningspolitiska fonderna 
på medlemsstatsnivå 

Programmyndigheterna i medlemsstaterna måste uppfylla detaljerade krav. 

— När utgifter ersätts på grundval av faktiska kostnader måste de förvaltande 
myndigheterna kontrollera att utgifterna överensstämmer med tillämplig 
lagstiftning, inbegripet regler om offentlig upphandling och statligt stöd, och 
programmets stödvillkor208. För förenklade kostnadsalternativ och modellen 
”finansiering som inte är kopplad till kostnaderna” är förvaltningskontroller 
uteslutande avsedda för att kontrollera att villkoren för ersättning från 
kommissionen har uppfyllts209. De förvaltande myndigheterna ska även ha 
uppgifter om de verkliga huvudmännen för mottagarna av medel 210 och 
offentliggöra en förteckning över utvalda insatser med uppgift om 
stödmottagare 211. 

— Revisionsmyndigheterna måste lämna en årlig kontrollrapport och ett 
revisionsuttalande till kommissionen som ger garantier när det gäller 
deklarerade utgifters laglighet och korrekthet, förvaltnings- och 
kontrollsystemets effektiva funktion och räkenskapernas fullständighet, 
korrekthet och sanningsenlighet212. 

                                                             
207 Artikel 63.1 i budgetförordningen. Skäl 55 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

208 Artiklarna 74.1 a och 95.3 och skäl 34 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

209 Artiklarna 94.3 och 95.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

210 Artikel 69.2 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

211 Artikel 49.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

212 Artikel 77.3 och skäl 63 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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92 Kommissionens säkerhet för att göra utbetalningar grundas främst på kontroller 
av korrektheten i de utgifter som de nationella myndigheterna deklarerat och på 
systemrevisioner som de utfört. Förordningen anger också specifikt vilken typ av 
revisionsarbete som krävs på medlemsstatsnivå, däribland fastställandet av en tydlig 
verifieringskedja, mallar och en revisionstidplan213. Kommissionen har en tillsynsroll 
och försäkrar sig genom sitt eget revisionsarbete om att de system som 
medlemsstaterna har inrättat fungerar ändamålsenligt och effektivt214. 

93 Vi har tidigare lyft fram brister i revisionsmyndigheternas arbete i 
medlemsstaterna och kommissionens övervakning av detta215, vilket gäller för en 
betydande andel av garantipaketen216. Nyligen noterade vi även att det behövs 
ytterligare förtydliganden när det gäller förfarandena för att tillhandahålla 
kommissionen säkerhet när modellen ”finansiering som inte är kopplad till 
kostnaderna” tillämpas217. 

Kontrollerna inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens är 
inriktade på att delmål och mål har uppnåtts på ett tillfredsställande sätt 

94 Kontroll- och revisionsramen för faciliteten för återhämtning och resiliens är 
inriktad på att delmål och mål har uppnåtts på ett tillfredsställande sätt. Den 
återspeglar också medlemsstaternas ansvar för att se till att instrumentet genomförs i 
enlighet med EU:s regler och nationella regler (se ruta 19). 

                                                             
213 Artiklarna 70 och 77–82 i samt bilagorna XIII, XIX och XXII till förordningen om 

gemensamma bestämmelser. 

214 Artikel 70.1 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

215 Punkterna 26, 29, 39 och 84 i särskild rapport 26/2021 Utgifternas korrekthet inom EU:s 
sammanhållningspolitik: kommissionen redovisar varje år en lägsta uppskattad felnivå som 
inte är slutgiltig. Punkt 5.38 i årsrapporten för 2020. Punkt 5.39 i årsrapporten för 2019. 

216 Punkterna 5.41 och 5.42 i årsrapporten för 2021.  

217 Punkt 128 och rekommendation 4 i särskild rapport 24/2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_sv.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_sv.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_SV.pdf
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Ruta 19 

Kontroll- och revisionsram inom faciliteten för återhämtning och 
resiliens på medlemsstatsnivå 

— Medlemsstaterna är skyldiga att inrätta ett internt kontrollsystem för att 
säkerställa att användningen av medel från faciliteten för återhämtning och 
resiliens överensstämmer med tillämplig EU-lagstiftning och nationell 
lagstiftning. De kan använda sina egna nationella system för 
budgetförvaltning för att göra detta218. De måste också sammanställa 
uppgifter om slutmottagare av medel från faciliteten och en förteckning över 
finansierade åtgärder219, även om denna information inte offentliggörs. 
Kommissionen, Olaf, Eppo och revisionsrätten kan begära tillgång till denna 
information i revisions- och kontrollsyfte 220. 

— Revision är likaså en del av medlemsstaternas kontrollansvar. I 
återhämtnings- och resiliensplanerna måste medlemsstaterna ange vilket 
nationellt organ som ansvarar för revision. En sammanfattning av de 
revisioner som utförts, inklusive brister och korrigerande åtgärder som 
vidtagits, måste åtfölja varje betalningsansökan221. 

95 I samband med godkännandeprocessen för återhämtnings- och resiliensplanerna 
bedömde kommissionen de kontroll- och revisionsramar som medlemsstaterna 
beskrev i sina planer222. Bedömningen omfattar inte risker med anknytning till 
bristande efterlevnad av regler om offentlig upphandling och statligt stöd. Alla 26 
ramar i de återhämtnings- och resiliensplaner som hade antagits i oktober 2022 
bedömdes som lämpliga. I 19 fall enades kommissionen och medlemsstaten om 
särskilda delmål för att avhjälpa identifierade brister innan den första utbetalningen 
görs223, med undantag för förfinansiering. 

96 Kommissionen hade också delat en checklista för självbedömning av 
kontrollsystem med medlemsstaterna i mars 2021, innan någon återhämtnings- och 

                                                             
218 Artikel 22.1 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

219 Artikel 22.2 d i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

220 Artikel 22.2 e i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

221 Artikel 22.2 c ii i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

222 Artikel 19.3 j, artikel 24.3 och skäl 18 i samt kriterium 2.10 i bilaga V till förordningen om 
faciliteten för återhämtning och resiliens. 

223 SWD(2021) 12, del 1/2, s. 48. COM(2022) 75, s. 68. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0075&qid=1670920546769&from=EN
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resiliensplan hade lämnats in. Vissa aspekter av kommissionens revisionsmetod för 
faciliteten för återhämtning och resiliens, såsom verifieringskedjan och urvalsmetoder, 
slutfördes dock först efter att planerna hade antagits. Kommissionen slutförde sin 
revisionsmetod så sent som i december 2021, efter att de första 
betalningsansökningarna hade lämnats in. Det kan ha fört med sig osäkerhet när det 
gäller ansvarsområden och kontrollernas och revisionernas omfattning, vilket i sin tur 
kan ha lett till ett inkonsekvent genomförande bland medlemsstaterna. 

97 Kommissionens säkerhet för betalningar grundas främst på dess 
skrivbordskontroller av att delmål och mål har uppnåtts på ett tillfredsställande sätt för 
varje delbetalning. Under genomförandeperioden utför kommissionen också 
systemrevisioner av systemet för insamling av övervakningsdata i medlemsstaterna. 
Dessa revisioner kan utföras före eller efter utbetalningarna. Dessutom får 
kommissionen även genomföra efterhandsrevisioner av rapporteringen av delmål och 
mål i medlemsstaterna. Dessa revisioner genomförs först efter det att utbetalningen 
har gjorts. Vi arbetar för närvarande med en revision av utformningen av revisions- och 
kontrollramen för faciliteten för återhämtning och resiliens. Vi planerar att 
offentliggöra vår rapport under 2023. 

Metoden för att helt eller delvis hålla inne betalningar på grund av att 
delmål och mål inte har uppnåtts inom ramen för faciliteten för 
återhämtning och resiliens behöver fortfarande klargöras 

98 I sammanhållningspolitiken finns det, som vi tidigare rapporterat, inga 
förebyggande åtgärder eller finansiella korrigeringar om resultaten inte uppnås224. 
Detta gäller även för perioden 2021–2027. Kommissionen ska dock genomföra ett 
årligt möte för prestationsöversyn för varje program tillsammans med medlemsstaten 
för att övervaka framstegen mot de överenskomna delmålen och målen. Om det finns 
betydande avvikelser som kan påverka genomförandet av programmet måste 
medlemsstaten vidta korrigerande åtgärder och informera kommissionen inom tre 
månader225. 

                                                             
224 Punkt 25 i särskild rapport 04/2017 Skyddet av EU:s budget mot oriktiga utgifter: 

Kommissionen använde sig i allt större utsträckning av förebyggande åtgärder och 
finansiella korrigeringar på sammanhållningsområdet under perioden 2007–2013. Punkt 48 
i särskild rapport 36/2016 En bedömning av arrangemangen för avslutande av 
sammanhållnings- och landsbygdsutvecklingsprogrammen 2007–2013. 

225 Artikel 41 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_SV.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN


 76 

 

99 Detta är annorlunda för faciliteten för återhämtning och resiliens där 
kommissionen helt eller delvis ska hålla inne en betalning om den anser att ett eller 
flera delmål och mål inte har uppnåtts på ett tillfredsställande sätt. Om ett sådant 
innehållande görs, och om medlemsstaten inte avhjälper situationen inom sex 
månader, måste kommissionen minska beloppet för det ekonomiska stödet226. 
Kommissionen behöver dock fortfarande klargöra metoden för att fastställa den andel 
av en utbetalning som ska hållas inne eller minskas på grund av att delmål och mål inte 
har uppnåtts, vilket vi också har påpekat i vår årsrapport för 2021227. Avsaknaden av en 
tydligt fastställd metod innebär en risk för att delbetalningar inte tillämpas konsekvent 
för medlemsstaterna. 

Tillämpningen av åtgärder för att skydda EU:s ekonomiska 
intressen inom ramen för faciliteten för återhämtning och 
resiliens behöver klargöras ytterligare 

Innehållande av utbetalningar för att skydda EU:s budget krävs för de 
sammanhållningspolitiska fonderna 

100 Innehållande av utbetalningar skyddar EU:s budget mot de ekonomiska 
konsekvenserna av felaktigheter i medlemsstaternas kostnadsdeklarationer som kan 
upptäckas efter utbetalning. Inom sammanhållningspolitiken tillämpar kommissionen 
sådana innehållanden på varje mellanliggande betalning. För perioden 2021–2027 
minskade procentandelen till 5 %228, jämfört med 10 % under föregående period. Vi 
har tidigare rekommenderat en översyn av lagstiftningen för att se till att innehållna 
betalningar är tillräckligt skyddade innan de frigörs229. 

101 Ingen sådan mekanism har införts för faciliteten för återhämtning och resiliens, 
i och med att kommissionen godkänner villkoren för utbetalning i förväg när den 
förhandlar om återhämtnings- och resiliensplanen och enbart bedömer om relevanta 
delmål och mål har uppnåtts innan utbetalningar godkänns.  

                                                             
226 Artikel 24.6 och 24.8 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

227 Punkt 10.28 och rekommendation 10.2 i årsrapporten för 2021. 

228 Artikel 93.2 i förordningen om gemensamma bestämmelser. Artikel 130.1 i förordningen 
om gemensamma bestämmelser 2014–2020. 

229 Punkt 77 och rekommendation 1 i särskild rapport 26/2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_sv.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=en
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_SV.pdf
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När det gäller sammanhållningspolitiska medel kan kommissionen hålla 
inne betalningar och tillämpa finansiella korrigeringar för att skydda EU:s 
ekonomiska intressen 

102 Åtgärder för att skydda EU:s budget syftar till att säkerställa att endast korrekta 
utgifter finansieras. I första hand är det medlemsstaternas ansvar att upptäcka, 
korrigera och förebygga oriktigheter230. Om detta inte görs på ett tillfredsställande sätt 
kan kommissionen använda en rad ytterligare åtgärder för att skydda EU:s budget. 

103 När det gäller sammanhållningspolitiska medel kan kommissionen hålla inne 
betalningar, till dess att medlemsstaterna har vidtagit nödvändiga korrigerande 
åtgärder, och vid behov besluta om finansiella korrigeringar (se ruta 20). 

Ruta 20 

Användning av finansiella korrigeringar och innehållna betalningar 
för att skydda EU:s budget inom ramen för 
sammanhållningspolitiken 

Inom sammanhållningspolitiken görs finansiella korrigeringar när en oriktighet har 
deklarerats eller godtagits av medlemsstaten. Kommissionen får besluta om 
finansiella korrigeringar vid allvarliga brister i medlemsstatens förvaltnings- och 
kontrollsystem som har lett till systembetingade fel eller enskilda oriktigheter231. 
Beroende på hur allvarliga bristerna är kan kommissionen besluta om en 
schablonmässig korrigering på 5 %, 10 %, 25 % eller till och med 100 %232. Det 
leder dock inte nödvändigtvis till en minskning av det stödbelopp som gjorts 
tillgängligt för ett program, i och med att det går att ansöka om ersättning för 
andra korrekta utgifter för andra åtgärder233. Huruvida detta sker i praktiken beror 
dock på om medlemsstaterna kan deklarera ytterligare utgifter. Den behöriga 
myndigheten i medlemsstaten måste återkräva alla oriktiga belopp som betalats 
ut till stödmottagarna234. 

                                                             
230 Artikel 103 i förordningen om gemensamma bestämmelser.  

231 Artikel 104.1 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

232 Artikel 104.1 i och bilaga XXV till förordningen om gemensamma bestämmelser. 

233 Artikel 104.4 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

234 Artikel 69 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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Finansiella nettokorrigeringar inom sammanhållningspolitiken används när en 
oriktighet inte har korrigerats på lämpligt sätt av medlemsstaten. Det är enbart en 
finansiell nettokorrigering som innebär att medlemsstaten förlorar ekonomiskt 
stöd från EU:s budget235. 

Slutligen kan kommissionen också avbryta eller hålla inne utbetalningar som 
förebyggande åtgärder236. Det leder till att betalningarna från EU-budgeten skjuts 
upp, vilket sätter ytterligare press på medlemsstaterna att vidta nödvändiga 
korrigerande åtgärder237. 

104 När det gäller de sammanhållningspolitiska fonderna har vi tidigare noterat att 
kommissionen i allt större utsträckning använde sig av förebyggande åtgärder och 
finansiella korrigeringar under perioden 2007–2013. Vi har även noterat att 
bestämmelserna för perioden 2014–2020 kraftigt stärkte kommissionens förmåga att 
skydda EU:s budget mot oriktiga utgifter238. Såsom vi har rapporterat hade 
kommissionen fram till 2021 inte ålagt medlemsstaterna några finansiella 
nettokorringerar för perioden 2014–2020239. 

När det gäller faciliteten för återhämtning och resiliens förlitar sig 
kommissionen mer på de nationella systemens ändamålsenlighet för att 
skydda EU:s ekonomiska intressen 

105 Inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens har kommissionen 
också befogenhet att proportionellt minska det ekonomiska stöd som tilldelas 
medlemsstaterna och att återkräva utestående belopp eller begära förtida 
återbetalning av lån. Kommissionen kan göra detta när det gäller allvarliga oriktigheter 
som rör bedrägeri, korruption, intressekonflikter eller allvarligt åsidosättande av 
skyldigheter, liksom fall där medlemsstater har lämnat oriktig information om 
uppnådda delmål och mål 240.  

                                                             
235 Artikel 104.1 och 104.4 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

236 Artiklarna 96 och 97 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

237 Punkterna 14–17 och ruta 1 i särskild rapport 04/2017. 

238 Punkterna 141–143 och 149 i särskild rapport 04/2017. 

239 Punkt 1.44 i årsrapporten för 2021. Punkt 1.43 i årsrapporten för 2020. 

240 Artikel 22.5 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_sv.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_SV.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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106 För att återkräva eller begära förtida återbetalning av lån måste kommissionen 
fastställa att oriktigheter eller allvarliga åsidosättanden av skyldigheter har ägt rum. 
Om en medlemsstats kontrollsystem för faciliteten för återhämtning och resiliens 
uppvisar en brist som innebär en allvarlig överträdelse av 
finansieringsöverenskommelsen får kommissionen minska EU:s ekonomiska stöd och 
återkräva 5 %, 10 %, 25 % eller till och med 100 % av det ekonomiska bidrag som 
medlemsstaten tilldelats eller begära förtida återbetalning av lån241. Till skillnad från 
de sammanhållningspolitiska fonderna finns det dock ingen gemensam kontrollram 
eftersom medlemsstaterna använder sina nationella system för att genomföra 
faciliteten för återhämtning och resiliens. I avsaknad av ytterligare kriterier och 
riktlinjer för kommissionens tillämpning av återkrav finns det risk att dessa 
schablonsatser inte tillämpas konsekvent för medlemsstaterna. 

107 Oavsett förvaltningsmetod bär kommissionen det slutliga ansvaret för 
genomförandet av EU:s budget242. Framför allt måste kommissionen se till att EU:s 
ekonomiska intressen skyddas på lämpligt sätt. För att göra detta måste kommissionen 
inhämta tillräckliga garantier från medlemsstaterna om att de genomför faciliteten i 
enlighet med EU:s lagstiftning och nationell lagstiftning. Jämfört med de 
sammanhållningspolitiska fonderna är kommissionen också i högre grad beroende av 
de nationella systemens ändamålsenlighet när det gäller att förebygga, upptäcka och 
korrigera oriktigheter och av att medlemsstaterna rapporterar sådan information i rätt 
tid. Kommissionen anser ändå att den kan godkänna utbetalningar när delmål och mål 
har uppnåtts243 även om den kan vara medveten om oriktigheter i användningen av 
medlen som har upptäckts på medlemsstatsnivå.  

                                                             
241 Artikel 22.5 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. Artikel 19 i 

finansieringsöverenskommelserna. 

242 Punkt 1.33 i årsrapporten för 2021. 

243 Artikel 24 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_sv.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Medlemsstaterna kan använda olika system för att rapportera 
oriktigheter som upptäckts när det gäller sammanhållningspolitiska 
fonder och faciliteten för återhämtning och resiliens 

108 Skyddet av EU:s ekonomiska intressen inbegriper också åtgärder som vidtas för 
att bekämpa alla typer av olaglig verksamhet som kan påverka EU:s budget244. Det 
innebär att det på medlemsstatsnivå måste finnas ett system för att bekämpa 
bedrägerier, korruption och intressekonflikter och att kommissionen utför kontroller 
enligt sin revisionsstrategi för faciliteten för återhämtning och resiliens.  

109 När det gäller de sammanhållningspolitiska fonderna måste medlemsstaterna 
rapportera oriktigheter som de upptäcker till kommissionens system för hantering av 
oriktigheter245, och utgifter som granskas ska undantas från räkenskaperna246. Den 
information som krävs inbegriper berörda stödmottagares identitet. När det gäller 
faciliteten för återhämtning och resiliens är medlemsstaterna inte rättsligt skyldiga att 
rapportera oriktigheter i kommissionens system, men de kan göra det på frivillig basis. 
I stället måste alla medlemsstater rapportera misstänkta fall av bedrägeri i sin 
förvaltningsförklaring som åtföljer betalningsansökan. 

                                                             
244 Artikel 325 i EUF-fördraget. 

245 Artikel 69.12 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

246 Artikel 98.6 i och bilaga XVIII till förordningen om gemensamma bestämmelser. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=SV&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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Potentialen att bättre utnyttja integrerade verktyg för datautvinning och 
riskbedömning inom sammanhållningspolitiken och faciliteten för 
återhämtning och resiliens 

110 För snart tio år sedan skapade kommissionen ett gemensamt datautvinnings- 
och riskgraderingsverktyg, ”Arachne”, för uppladdning av uppgifter om riskfyllda 
ekonomiska aktörer247. Kommissionen rekommenderade att medlemsstaterna skulle 
använda Arachne för båda instrumenten. Hur användbart det är beror dock på de 
uppgifter som laddas upp av medlemsstaterna, och än så länge används det inte av alla 
medlemsstater248. Hittills har 19 medlemsstater åtagit sig att använda Arachne för 
faciliteten för återhämtning och resiliens. I oktober 2022 framgick ännu inte hur många 
av medlemsstaterna som hade åtagit sig att använda verktyget för de 
sammanhållningspolitiska programmen 2021–2027. 

111 Vi har tidigare lyft fram Arachnes potential som ett ändamålsenligt verktyg för 
förebyggande av bedrägerier249. Vi konstaterade dock nyligen att Arachne var till 
begränsad nytta på grund av dess begränsade tillämpningsområde inom ramen för 
delad förvaltning250. Exempelvis är systemet för hantering av oriktigheter inte kopplat 
till Arachne. Översynen av budgetförordningen kommer att göra det möjligt att se till 
att användningen av integrerade datautvinnings- och riskgraderingsverktyg blir 
obligatoriskt för alla metoder när det gäller genomförandet av EU-budgeten under 
perioden efter 2027. 

  

                                                             
247 Artikel 22.4 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens och skäl 72 i 

förordningen om gemensamma bestämmelser. 

248 Annual Activity Report 2020 – Directorate-General Regional and Urban Policy, s. 55. 
Punkt 86 i särskild rapport 01/2019 Kampen mot bedrägerier i samband med EU-utgifter: 
mer behöver göras. 

249 Punkterna 85–88 och rekommendation 3.3 i särskild rapport 01/2019. Punkterna 90–94 och 
rekommendation 6 i särskild rapport 10/2015 Mer behöver göras för att åtgärda problemen 
vid offentlig upphandling inom EU:s sammanhållningsutgifter. 

250 Punkt 85 i särskild rapport 11/2022 Skyddet av EU:s budget: svartlistning behöver användas 
bättre. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=32488
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11/SR_Blacklisting_economic_operators_SV.pdf
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Avslutande kommentarer 
112 Vår översikt visar att det finns stora likheter mellan faciliteten för återhämtning 
och resiliens och de sammanhållningspolitiska fonderna. Samtidigt skiljer sig de båda 
instrumenten åt i många avseenden på grund av deras olika syften. 
Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste långsiktiga investeringspolitik för att 
främja ekonomisk, social och territoriell utveckling i medlemsstater och regioner, och 
faciliteten för återhämtning och resiliens är ett tillfälligt krishanteringsverktyg som 
syftar till att mildra covid-19-pandemins inverkan på medlemsstaternas ekonomier och 
stärka EU:s och medlemsstaternas motståndskraft mot framtida chocker. 

113 Både de sammanhållningspolitiska fonderna för perioden 2021–2027 och 
faciliteten för återhämtning och resiliens befinner sig fortfarande i ett tidigt skede av 
genomförandet. Genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens parallellt 
med de sammanhållningspolitiska fonderna kommer att ge ytterligare insikter i hur 
skillnaderna mellan regelverken påverkar genomförande och resultat.  

Denna översikt antogs av revisionsrätten vid dess sammanträde i Luxemburg den 
8 december 2022. 

 För revisionsrätten 

 

 Tony Murphy 
 ordförande 
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Bilagor 

Bilaga I – Revisionsrättens tidigare rapporter 

Särskilda rapporter 
— Särskild rapport 10/2015 Mer behöver göras för att åtgärda problemen vid 

offentlig upphandling inom EU:s sammanhållningsutgifter. 

— Särskild rapport 36/2016 En bedömning av arrangemangen för avslutande av 
sammanhållnings- och landsbygdsutvecklingsprogrammen 2007–2013. 

— Särskild rapport 02/2017 Kommissionens förhandlingar om 
partnerskapsöverenskommelser och program inom 
sammanhållningspolitiken 2014–2020: utgifterna riktas mer mot Europa 2020-
prioriteringar, men arrangemangen för resultatmätning är allt mer komplexa. 

— Särskild rapport 04/2017 Skyddet av EU:s budget mot oriktiga utgifter: 
Kommissionen använde sig i allt större utsträckning av förebyggande åtgärder och 
finansiella korrigeringar på sammanhållningsområdet under perioden 2007–2013. 

— Särskild rapport 17/2018 Kommissionens och medlemsstaternas åtgärder under 
de sista åren av programperioden 2007–2013 rådde bot på det låga 
anslagsutnyttjandet men var inte tillräckligt resultatinriktade. 

— Särskild rapport 01/2019 Kampen mot bedrägerier i samband med EU-utgifter: 
mer behöver göras. 

— Särskild rapport 07/2020 Genomförandet av sammanhållningspolitiken: 
jämförelsevis låga kostnader men otillräcklig information för att bedöma 
besparingar som uppnås genom förenkling. 

— Särskild rapport 10/2020 EU:s transportinfrastrukturer: megaprojekt måste 
genomföras snabbare för att ge nätverkseffekter i tid. 

— Särskild rapport 16/2020 Den europeiska planeringsterminen – De landsspecifika 
rekommendationerna tar upp viktiga frågor men behöver genomföras bättre. 

— Särskild rapport 14/2021 Interreg-samarbete: potentialen i Europeiska unionens 
gränsöverskridande regioner har ännu inte frigjorts fullt ut. 

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=32488
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_07/SR_ESI_Funds_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_16/SR_european-semester-2_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14/SR_cross-border_SV.pdf
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— Särskild rapport 24/2021 Prestationsbaserad finansiering inom 
sammanhållningspolitiken: ambitiösa förändringar, men hinder för 
förverkligandet kvarstod under perioden 2014–2020. 

— Särskild rapport 26/2021 Utgifternas korrekthet inom EU:s 
sammanhållningspolitik: kommissionen redovisar varje år en lägsta uppskattad 
felnivå som inte är slutgiltig. 

— Särskild rapport 11/2022 Skyddet av EU:s budget: svartlistning behöver användas 
bättre. 

— Särskild rapport 21/2022 Kommissionens bedömning av nationella planer för 
återhämtning och resiliens: lämplig på det hela taget, men genomföranderisker 
kvarstår. 

Översikter och briefingdokument 
— Revisionsrättens briefingdokument från 2018 Framtiden för EU:s finanser: reform 

av hur EU-budgeten fungerar, februari 2018. 

— Revisionsrättens briefingdokument från 2018 Förenkling av genomförandet av 
sammanhållningspolitiken efter 2020, maj 2018. 

— Revisionsrättens översikt 03/2019 Tilldelning av sammanhållningspolitiska medel 
till medlemsstaterna 2021–2027 (Snabbanalys), mars 2019. 

— Revisionsrättens översikt 05/2019 Utestående åtaganden i EU:s budget – en 
närmare titt (Snabbanalys), april 2019. 

— Revisionsrättens briefingdokument från 2019 En prestationsinriktad 
sammanhållningspolitik, juni 2019. 

— Översikt 05/2021 EU:s ram för stora transportinfrastrukturprojekt: en 
internationell jämförelse. 

Årsrapporter 
— Årsrapporten för 2016, kapitel 2. 

— Årsrapporten för 2019, kapitel 5. 

— Årsrapporten för 2020, kapitel 2. 

— Årsrapporten för 2021, kapitel 1, 2 och 10. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11/SR_Blacklisting_economic_operators_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_SV.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_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_COHESION/RCR_COHESION_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_RAL/RCR_RAL_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_05/RW_Transport_flagships_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2016/annualreports-2016-SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_sv.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_sv.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_sv.pdf


 85 

 

Yttranden 
— Yttrande 06/2020 över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning 

om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens. 

— Yttrande 04/2022 över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning 
om ändring av förordning (EU) 2021/241 vad gäller REPowerEU-kapitel i planer för 
återhämtning och resiliens och om ändring av förordning (EU) 2021/1060, 
förordning (EU) 2021/2115, direktiv 2003/87/EG och beslut (EU) 2015/1814 
[2022/0164 (COD)]. 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_04/OP_REPowerEU_SV.pdf
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Bilaga II – Planerat bidrag från faciliteten för återhämtning och resiliens till de sex pelarna uppdelat per 
medlemsstat 

  
Första pelaren 

Grön 
omställning 

Andra pelaren 
Digital omställning 

Tredje pelaren 
Smart och hållbar 

tillväxt och 
sysselsättning för 

alla 

Fjärde pelaren 
Social och 
territoriell 

sammanhållning 

Femte pelaren 
Hälsa samt 

ekonomisk, social 
och institutionell 

resiliens 

Sjätte pelaren 
Strategier för 

nästa generation 

 Belgien 64 % 30 % 32 % 48 % 11 % 15 % 
 Bulgarien 64 % 33 % 47 % 27 % 18 % 11 % 
 Tjeckien 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 % 
 Grekland 44 % 23 % 86 % 29 % 12 % 5 % 
 Spanien 50 % 30 % 42 % 56 % 14 % 8 % 
 Frankrike 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 % 
 Lettland 39 % 22 % 46 % 54 % 26 % 13 % 
 Litauen 44 % 36 % 53 % 25 % 25 % 18 % 
 Luxemburg 65 % 33 % 43 % 46 % 13 %  
 Ungern       
 Malta 55 % 23 % 28 % 41 % 34 % 19 % 
 Nederländerna 71 % 26 % 52 % 37 % 7 % 7 % 
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Första pelaren 

Grön 
omställning 

Andra pelaren 
Digital omställning 

Tredje pelaren 
Smart och hållbar 

tillväxt och 
sysselsättning för 

alla 

Fjärde pelaren 
Social och 
territoriell 

sammanhållning 

Femte pelaren 
Hälsa samt 

ekonomisk, social 
och institutionell 

resiliens 

Sjätte pelaren 
Strategier för 

nästa generation 

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

 EU-genomsnitt 55 % 28 % 47 % 38 % 20 % 12 % 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppskattningar av planerade primära och sekundära bidrag från faciliteten för återhämtning och resiliens för varje åtgärd med 
inriktning på två av de sex pelarna, såsom rapporterats av kommissionen via resultattavlan för återhämtning och resiliens för 25 av de 26 återhämtnings- och resiliensplaner 
som hade antagits av rådet i  slutet av oktober 2022. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en
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Bilaga III – Anslag från de sammanhållningspolitiska fonderna 2021–2027, bidrag från faciliteten för 
återhämtning och resiliens (preliminära och slutliga anslag) och aktiverade lån från faciliteten för 
återhämtning och resiliens 

i miljarder euro 

  
SAMMANHÅLLNINGSPOLITISKA 

FONDERNA 2021–2027 

BIDRAG FRÅN FACILITETEN* AKTIVERADE 
LÅN FRÅN 

FACILITETEN 

 Samman-
hållnings-
politiska 

fonder  
2021–2027, 
bidrag från 
faciliteten 
(slutliga 

anslag) och 
aktiverade lån 
från faciliteten 

  Preliminära anslag fram till den 
30.6.2022 

 Slutliga anslag per den  
30.6.2022 

  

  

Eruf ESF+ CF ETC TOTALT 

 

70 % av 
tillgängligt 

belopp 

30 % av 
tillgängligt 

belopp 
TOTALT  

70 % av 
tillgängligt 

belopp 

30 % av 
tillgängligt 

belopp 
TOTALT    

 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 
 Tjeckien 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 
 Grekland 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 
 Frankrike 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 
 Lettland 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 
 Luxemburg 0,0 0,0  0,0 0,1  0,1 0,0 0,1  0,1 0,0 0,1    0,1 
 Ungern 13,4 5,5 2,6 0,2 21,7  4,6 2,5 7,2  4,6 1,2 5,8    27,5 
 Malta 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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SAMMANHÅLLNINGSPOLITISKA 

FONDERNA 2021–2027 

BIDRAG FRÅN FACILITETEN* AKTIVERADE 
LÅN FRÅN 

FACILITETEN 

 Samman-
hållnings-
politiska 

fonder  
2021–2027, 
bidrag från 
faciliteten 
(slutliga 

anslag) och 
aktiverade lån 
från faciliteten 

  Preliminära anslag fram till den 
30.6.2022 

 Slutliga anslag per den  
30.6.2022 

  

  

Eruf ESF+ CF ETC TOTALT 

 

70 % av 
tillgängligt 

belopp 

30 % av 
tillgängligt 

belopp 
TOTALT  

70 % av 
tillgängligt 

belopp 

30 % av 
tillgängligt 

belopp 
TOTALT    

 Nederländerna 0,5 0,4  0,4 1,3  3,9 2,0 6,0  3,9 0,8 4,7    6,0 
 Österrike 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 
 Rumänien 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 
 Slovakien 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 

 Tekniskt 
bistånd 

0,8 0,3 0,1 0,0 1,3            1,2 

 Transnationellt 
samarbete 

 0,2   0,2            0,2 

 Interregional 
innovation 

0,6    0,6            0,6 

 Europeiska 
stadsinitiativet 

0,6    0,6            0,6 

 Interregionalt 
samarbete 

   0,6 0,6            0,6 

 EU totalt 217 98 37 9 361  234 104 338  234 104 338  165  864 
* Anmärkning angående bidrag från faciliteten för återhämtning och resiliens: I enlighet med artikel 11 i  förordningen om faciliteten uppdaterades beräkningen av det 
högsta ekonomiska bidraget för 30 % av det ti lldelade bidragsbeloppet per medlemsstat den 30 juni 2022. Detta gjordes för att ta hänsyn ti ll de senaste uppgifterna om 
BNP för 2020 och 2021. 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från kommissionen, bilaga IV ti ll förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens och kommissionens not ti ll rådet 
och parlamentet RRF: Update of the maximum financial contribution, 30.6.2022. Beloppen har avrundats. 
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Akronymer och förkortningar 
BNI: bruttonationalinkomst. 

BNP: bruttonationalprodukt. 

CF: (eng. Cohesion Fund) Sammanhållningsfonden. 

CRII: investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset. 

Eruf: Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

ESF+: Europeiska socialfonden+. 

ETC: (eng. European Territorial Cooperation) europeiskt territoriellt samarbete. 

EUF-fördraget: fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

FSE: Fonden för ett sammanlänkat Europa. 

GD Ekonomi och finans: Europeiska kommissionens generaldirektorat för ekonomi och 
finans. 

GD Regional- och stadspolitik: Europeiska kommissionens generaldirektorat för 
regional- och stadspolitik. 

GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering: Europeiska kommissionens 
generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. 

OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. 
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Ordlista 
delmål: inom sammanhållningspolitiken: ett mellanliggande värde i förhållande till en 
outputindikator som används för ett specifikt mål som ska uppnås vid ett förbestämt 
datum; inom faciliteten för återhämtning och resiliens: ett kvalitativt mått på 
framstegen när det gäller att genomföra en reform eller en investering. 

den europeiska pelaren för sociala rättigheter: ram för att ge EU:s medborgare nya 
och mer ändamålsenliga sociala rättigheter. 

den europeiska planeringsterminen: årlig cykel som utgör en ram för samordning av 
EU-medlemsstaternas ekonomiska politik och övervakning av framsteg. 

flerårig budgetram: EU:s utgiftsplan där prioriteringar (som grundas på politiska mål) 
och tak fastställs, vanligtvis för sju år; den bildar den struktur inom vilken de årliga EU-
budgetarna fastställs och begränsar utgifterna för varje utgiftskategori. 

landsspecifika rekommendationer: årlig vägledning som kommissionen utfärdar till 
enskilda medlemsstater, som en del av den europeiska planeringsterminen, om deras 
makroekonomiska politik, budgetpolitik och strukturpolitik. 

lista över investeringsprojekt som kan bli aktuella: ett antal projekt som en 
medlemsstat har för avsikt att/kan genomföra och som befinner sig i en 
”mognadsprocess” i samband med de studier som krävs för att genomföra dem. 

mål: inom sammanhållningspolitiken: ett på förhand överenskommet slutligt värde för 
en indikator som används för ett specifikt mål; inom faciliteten för återhämtning och 
resiliens: ett kvantitativt mått på framstegen när det gäller att genomföra en reform 
eller en investering. 

partnerskapsöverenskommelse: en överenskommelse mellan kommissionen och en 
medlemsstat eller ett tredjeland/tredjeländer inom ramen för ett av EU:s 
utgiftsprogram, i vilken exempelvis strategiska planer, investeringsprioriteringar eller 
handelsvillkor eller villkor för tillhandahållande av utvecklingsbistånd fastställs. 

principen om att inte orsaka betydande skada: principen att investeringsåtgärder inte 
bör ha några större negativa miljömässiga effekter. 
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Vi som arbetat med översikten 
Denna översikt har antagits av revisionsrättens avdelning II investeringar för 
sammanhållning, tillväxt och inkludering, där ledamoten Annemie Turtelboom är 
ordförande. Arbetet leddes av ledamoten Ladislav Balko med stöd av Branislav Urbanic 
(kanslichef), Zuzana Frankova (attaché), Friedemann Zippel (förstachef), 
Chrysoula Latopoulou (uppgiftsansvarig), Cristina Jianu (biträdande uppgiftsansvarig) 
samt Marion Boulard, Mariya Zhekova, Francisco Carretero Llorente och Lena Rangus 
(revisorer). Alexandra Mazilu och Agnese Balode bidrog med grafiskt stöd. 

 
Från vänster: Francisco Carretero Llorente, Lena Rangus, Chrysoula Latopoulou, 
Branislav Urbanic, Ladislav Balko, Friedemann Zippel och Marion Boulard.



  

 

UPPHOVSRÄTT 

© Europeiska unionen, 2023 

Europeiska revisionsrättens policy för vidareutnyttjande av handlingar fastställs i 
Europeiska revisionsrättens beslut nr 06-2019 om öppen datapolitik och 
vidareutnyttjande av handlingar. 

Om inget annat anges (t.ex. i enskilda meddelanden om upphovsrätt) omfattas 
revisionsrättens innehåll som ägs av EU av den internationella licensen Creative 
Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0). Det innebär att det är tillåtet att 
återanvända innehållet under förutsättning att ursprunget anges korrekt och att det 
framgår om ändringar har gjorts. Om du återanvänder revisionsrättens innehåll får du 
inte förvanska den ursprungliga innebörden eller det ursprungliga budskapet. 
Revisionsrätten ansvarar inte för eventuella konsekvenser av återanvändningen. 

När enskilda privatpersoner kan identifieras i ett specifikt sammanhang, exempelvis på 
bilder av revisionsrättens personal, eller om verk av tredje part används, måste 
ytterligare tillstånd inhämtas. 

Om ett sådant tillstånd beviljas upphävs och ersätts det allmänna godkännande som 
nämns ovan, och eventuella begränsningar av materialets användning måste tydligt 
anges. 

För användning eller återgivning av innehåll som inte ägs av EU kan tillstånd behöva 
inhämtas direkt från upphovsrättsinnehavarna: 

— Figur 3 – ikoner: denna figur har tagits fram med hjälp av resurser från 
Flaticon.com. © Freepik Company S.L. Med ensamrätt. 

Programvara eller handlingar som omfattas av immateriella rättigheter, till exempel 
patent, varumärkesskydd, mönsterskydd samt upphovsrätt till logotyper eller namn, 
omfattas inte av revisionsrättens policy för vidareutnyttjande. 

EU-institutionernas webbplatser inom domänen europa.eu innehåller länkar till 
webbplatser utanför den domänen. Eftersom revisionsrätten inte har någon kontroll 
över dem uppmanas du att ta reda på vilken integritets- och upphovsrättspolicy de 
tillämpar. 

Användning av revisionsrättens logotyp 

Revisionsrättens logotyp får inte användas utan revisionsrättens 
förhandsgodkännande. 

 PDF/Volume_01 ISBN 978-92-847-9409-6 doi:10.2865/889572 QJ-08-23-003-SV-N

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sv
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sv
https://www.flaticon.com/


Översikten innehåller en jämförande analys av de 
sammanhållningspolitiska fonderna och faciliteten 
för återhämtning och resiliens.
De två instrumenten liknar varandra på många sätt 
men skiljer sig även åt i flera avseenden. 
Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste 
långsiktiga investeringspolitik för att främja 
ekonomisk, social och territoriell utveckling, medan 
faciliteten för återhämtning och resiliens är ett 
tillfälligt krishanteringsverktyg för att mildra 
covid-19-pandemins inverkan på EU:s ekonomi och 
stärka EU:s och medlemsstaternas motståndskraft 
mot framtida chocker.
Både de sammanhållningspolitiska fonderna för 
perioden 2021–2027 och faciliteten för 
återhämtning och resiliens befinner sig fortfarande 
i ett tidigt skede av genomförandet. Under de 
kommande åren när de två instrumenten 
genomförs parallellt kommer det att visa sig hur väl 
de olika strategierna uppnår sina respektive mål.
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