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Sammanfattning 
I Under perioden 2010–2013 fick fem medlemsstater i euroområdet (Irland, Grekland, 
Spanien, Cypern och Portugal) – som drabbades hårt av finanskrisen 2008–2009 följt 
av statsskuldkrisen – ekonomiskt bistånd (468,2 miljarder euro) via olika mekanismer, 
delvis med hjälp av EU-budgeten. Stöd tillhandahölls av den europeiska finansiella 
stabiliseringsmekanismen, Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, Europeiska 
stabilitetsmekanismen, enskilda medlemsstater (bilaterala lån) och Internationella 
valutafonden. 

II År 2013 antog EU en förordning som organiserar kommissionens ekonomiska 
övervakning och övervakning av de offentliga finanserna i medlemsstater i 
euroområdet som står inför allvarliga finansiella svårigheter. Den gäller medlemsstater 
vilkas svårigheter potentiellt kommer att medföra negativa spridningseffekter för 
andra medlemsstater i euroområdet och medlemsstater som begär eller får 
ekonomiskt stöd. Förordningen föreskriver också att medlemsstater som lämnar ett 
makroekonomiskt anpassningsprogram ska omfattas av övervakning efter 
programperiodens slut eller till och med av förstärkt övervakning. Syftet är att se till att 
de berörda länderna fortsätter på rätt spår, vilket gagnar medlemsstaterna själva och 
deras långivare. 

III För att informera beslutsfattare och intressenter om hur övervakningen fungerar 
undersökte vi om övervakningen efter programperiodens slut var lämplig med 
avseende på utformning, genomförande och effekt. Resultatet av detta arbete skulle 
kunna bidra till den pågående översynen av den ekonomiska styrningen i Ekonomiska 
och monetära unionen. Det skulle också kunna bidra till diskussioner om utformningen 
av en eventuell mekanism för övervakning av återbetalningen av lån som kommer att 
tillhandahållas inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens, som ska bistå 
medlemsstater som drabbats av covid-19-pandemin. Revisionsarbetet omfattade 
perioden från det att kommissionen inledde sin övervakning av de fem berörda 
medlemsstaterna fram till slutet av 2020. 

IV Vår samlade slutsats är att kommissionens övervakning av medlemsstater som 
lämnar ett makroekonomiskt anpassningsprogram var lämplig. Effektiviteten hämmas 
dock av att de mål som fastställs i förordningen inte är exakta och av att 
genomförandet lider av en viss brist på effektivisering och fokus. 

V När det gäller utformning konstaterade vi att kommissionens och Europeiska 
stabilitetsmekanismens övervakningsverksamhet överlappar varandra, eftersom inte 
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alla de finansieringsinstrument som har inrättats regleras av EU-lagstiftningen eller 
involverar EU-budgeten. Eftersom målen för övervakningen efter programperiodens 
slut definierades i allmänna termer i den rättsliga grunden har det dessutom i 
praktiken förekommit överlappning med kommissionens arbete inom ramen för den 
europeiska planeringsterminen och med det arbete som utförts av andra EU-organ 
inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen eller den gemensamma 
resolutionsmekanismen. 

VI För närvarande medger den rättsliga grunden ingen flexibilitet när det gäller 
tidpunkten för övervakningen: även om kommissionen bedömer att risken för 
återbetalning är låg kan den inte avbryta övervakningen eller minska 
rapporteringsfrekvensen. Kommissionen är skyldig att lämna halvårsrapporter (eller 
kvartalsvisa rapporter vid förstärkt övervakning) och genomförde därför kontrollbesök 
i medlemsstaterna med samma intervall utan att det nödvändigtvis tillförde något 
mervärde. Vi konstaterade också att flera på varandra följande rapporter innehöll 
upprepningar. 

VII Kommissionens analyser var av god kvalitet. Vi konstaterade dock att 
rapporterna om övervakningen efter programperiodens slut också innehöll 
bedömningar av reformer som inte hade överenskommits inom programmet och inte 
var tillräckligt inriktade på en medlemsstats återbetalningsförmåga. Särskilt 
informationen om återbetalningar av lån, när sådan lämnades, var spridd över 
rapporterna, och analyserna av riskerna avseende återbetalningsförmågan uppvisade 
brister. 

VIII Med tanke på bristen på incitament och/eller kraftfulla 
verkställighetsinstrument samt de många faktorer som spelar en roll i en medlemsstats 
genomförande av nödvändiga reformer finns det inga ytterligare bevis för att 
kommissionens övervakning hade haft någon betydande inverkan när det gällde att 
främja reformgenomförandet och ge fordringsägare säkerhet. Medlemsstaternas 
företrädare ansåg dock att övervakningen var till hjälp för att främja en dialog och 
hålla sitt land på rätt spår. 

IX Utifrån dessa konstateranden rekommenderar vi att kommissionen 

— integrerar sina olika övervakningsverksamheter, 

— effektiviserar förfarandena och ökar flexibiliteten, 

— förbättrar samverkan med medlemsstaterna och andra intressenter.  



 6 

 

Inledning 

Bakgrund 

01 Den ekonomiska och finansiella kris som drabbade Europa 2008 utlöste 
statsskuldkrisen i Europa, som svepte över EU:s medlemsstater i två omgångar. Den 
påverkade länderna utanför euroområdet 2008–2009 innan den spreds till 
euroområdet 2010. Tre medlemsstater utanför euroområdet ansökte om ekonomiskt 
stöd från EU:s betalningsbalansmekanism1: Ungern 2008 och Rumänien och Lettland 
2009. 

02 Grekland var den första medlemsstaten i euroområdet som ansökte om 
finansiellt stöd 2010 och följdes av Irland 2010, Portugal 2011, Spanien 2012 och 
Cypern 2013. Eftersom betalningsbalansmekanismen begränsades till medlemsstater 
utanför euroområdet utvecklades gradvis särskilda mekanismer för att ge ekonomiskt 
stöd till medlemsstater i euroområdet. Dessa mekanismer inbegrep bilaterala lån, 
såsom det grekiska lånefacilitetsavtalet, den europeiska finansiella 
stabiliseringsmekanismen2, Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten och 
Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM). De lån som beviljades genom dessa 
mekanismer kompletterades ofta med lån från Internationella valutafonden (IMF). 
Figur 1 visar det ekonomiska stödet (totalt 468,2 miljarder euro) till de fem nämnda 
medlemsstaterna per finansieringskälla. 

                                                        
1 Rådets förordning (EG) nr 332/2002 av den 18 februari 2002 om upprättandet av ett system 

för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (EGT L 53, 
23.2.2002, s. 1). 

2 Rådets förordning (EU) nr 407/2010 av den 11 maj 2010 om inrättandet av en europeisk 
finansiell stabiliseringsmekanism (EUT L 118, 12.5.2010, s. 1). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:32002R0332
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32010R0407
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Figur 1 – Ekonomiskt stöd per finansieringskälla (miljarder euro) 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av programuppgifter från kommissionen, ESM och IMF. 

03 Eftersom dessa olika mekanismer antogs under tidspress infördes inte från början 
någon EU-ram för övervakning för att ge långivare (dvs. medlemsstater och 
skattebetalare) säkerhet om ett lands finansiella stabilitet och därmed förhindra 
spridningseffekter. För att överbrygga denna klyfta antog Europaparlamentet och 
rådet i maj 2013 förordning (EU) nr 472/20133 som organiserar övervakningen av 
medlemsstater i euroområdet som har allvarliga problem eller får ekonomiskt bistånd. 
Förordningen föreskriver följande tre typer av övervakning: 

— Förstärkt övervakning. 

— Programbaserad övervakning. 

                                                        
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 472/2013 av den 21 maj 2013 om 

förstärkning av den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga 
finanserna i medlemsstater i euroområdet som har, eller hotas av, allvarliga problem i fråga 
om sin finansiella stabilitet (EUT L 140, 27.5.2013, s. 1). 
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— Övervakning efter programperiodens slut. 

04 Alla EU-medlemsstater omfattas av vanlig ekonomisk övervakning och 
övervakning av de offentliga finanserna inom den europeiska planeringsterminen. Den 
europeiska planeringsterminen inrättades 2010 för att övervaka och samordna 
medlemsstaternas ekonomiska politik och finanspolitik. Varje år genomför 
kommissionen en detaljerad analys av varje lands planer när det gäller budgetmässiga, 
makroekonomiska och strukturella reformer. Därefter föreslår den landsspecifika 
rekommendationer för de kommande 12–18 månaderna som ska antas av Europeiska 
rådet. 

05 Om en medlemsstat har eller hotas av allvarliga problem med sin finansiella 
stabilitet eller med hållbarheten i sina offentliga finanser, vilka potentiellt kommer att 
medföra negativa spridningseffekter för andra medlemsstater i euroområdet, får 
kommissionen ställa den under förstärkt övervakning, som kompletterar 
standardövervakningen. Var sjätte månad beslutar kommissionen om den förstärkta 
övervakningen ska fortsätta. Om situationen har förvärrats kan medlemsstaten ansöka 
om ett makroekonomiskt anpassningsprogram. 

06 Medlemsstater som omfattas av ett makroekonomiskt anpassningsprogram är 
vanligtvis undantagna från övervakning och bedömning inom ramen för den 
europeiska planeringsterminen (såsom var fallet för Irland, Grekland, Cypern och 
Portugal). I stället gäller en utökad typ av övervakning, programbaserad övervakning. 
Men om det makroekonomiska anpassningsprogrammet inte är heltäckande (dvs. om 
det endast gäller begränsade aspekter av ett lands ekonomi) kan den europeiska 
planeringsterminen fortfarande tillämpas på de områden som inte omfattas av 
programmet. Ett exempel är Spanien, vars program endast var inriktat på 
finanssektorn. 

07 När en medlemsstat har lämnat ett makroekonomiskt anpassningsprogram ställs 
den under övervakning efter programperiodens slut, som genomförs parallellt med 
den europeiska planeringsterminen. Som mål anges i förordning (EU) nr 472/2013 att 
kommissionen ska bedöma den ekonomiska och finansiella situationen samt 
situationen för de offentliga finanserna i den medlemsstat som står under övervakning 
efter programperiodens slut och vid behov lägga fram ett förslag till rådet om 
antagande av korrigerande åtgärder. De medlemsstater som för närvarande omfattas 
av övervakning efter programperiodens slut är Cypern, Irland, Portugal och Spanien. 
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08 Om kommissionen i slutet av den makroekonomiska 
anpassningsprogramperioden anser att det finns en fortsatt risk i fråga om den 
finansiella stabiliteten som sannolikt kommer att få negativa spridningseffekter för 
andra medlemsstater i euroområdet, får den besluta att medlemsstaten ska omfattas 
av förstärkt övervakning i stället för övervakning efter programperiodens slut. Detta är 
fallet när det gäller Grekland. I figur 2 sammanfattas de olika typerna av övervakning i 
EU. 

Figur 2 – Ekonomisk övervakning och övervakning av de offentliga 
finanserna i medlemsstaterna 

 
Källa: Revisionsrätten. 

09 Den minimiperiod som en medlemsstat ska övervakas efter programperiodens 
slut sedan det lämnat det makroekonomiska anpassningsprogrammet är den tid som 
behövs för att betala tillbaka 75 % av de europeiska lånen. Figur 3 visar storleken på 
det europeiska ekonomiska stöd som mottagits och återbetalningsplanerna för de fem 
berörda medlemsstaterna. Minimiövervakningsperioden när det gäller övervakning 
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Rådet får på förslag av kommissionen förlänga övervakningen om det fortsättningsvis 
föreligger en risk för den berörda medlemsstatens finansiella stabilitet eller för 
hållbarheten i dess offentliga finanser.  
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Figur 3 – Återbetalningsplan för de makroekonomiska 
anpassningsprogrammen 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av kommissionens programdokument och databasen Ameco. 

10 Kommissionen offentliggör en övergripande efterhandsutvärdering för att 
bedöma anpassningsprogram, vanligtvis två till tre år efter programmets slut. Syftet är 
att dra lärdomar för att bidra till den politiska debatten och förbättra framtida 
beslutsfattande när anpassningsprogram utformas och genomförs. Rapporterna för 
Irland, Portugal, Spanien och Cypern har offentliggjorts4, medan rapporten för 
Grekland håller på att utarbetas och enligt planerna ska offentliggöras i slutet av 2021. 

                                                        
4 Efterhandsutvärdering av det ekonomiska anpassningsprogrammet, Irland 2010–2013, 

Institutional Paper 004, juli 2015. Efterhandsutvärdering av stödprogrammet för 
finanssektorn, Spanien 2012–2014, Institutional Paper 019, januari 2016. 
Efterhandsutvärdering av det ekonomiska anpassningsprogrammet, Portugal 2011–2014, 
Institutional Paper 040, november 2016. Efterhandsutvärdering av det ekonomiska 
anpassningsprogrammet, Cypern 2013–2016, Institutional Paper 114, oktober 2019. 
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Roller och ansvarsområden 

11 Kommissionen ansvarar för övervakningen av de medlemsstater som lämnar ett 
program och måste överlämna sina bedömningar två gånger om året till 
Europaparlamentet, den ekonomiska och finansiella kommittén (EFK) och 
medlemsstaternas nationella parlament. För detta ändamål förfogar kommissionen 
över följande resurser: 

— Den genomför regelbundna kontrollbesök i de medlemsstater som står under 
övervakning. 

— Den kan begära särskild information från medlemsstaterna (t.ex. om 
budgetgenomförandet och utvecklingen i deras finansiella system). 

— Den kan begära att en medlemsstat som står under förstärkt övervakning 
genomför stresstester eller känslighetsanalyser för att bedöma finanssektorns 
motståndskraft. 

— Den kan begära att medlemsstaterna utvärderar sin kapacitet att utöva tillsyn av 
den finansiella sektorn. 

12 ESM, ett internationellt finansinstitut som inrättades av euroområdets 
medlemsstater 2012, är den viktigaste givaren av stabilitetsstöd till medlemsstater i 
euroområdet som har eller hotas av allvarliga finansiella problem. Europeiska 
finansiella stabiliseringsfaciliteten tillhandahåller inte längre något ekonomiskt stöd, 
eftersom denna uppgift nu endast utförs av ESM. ESM övervakar medlemsstaterna för 
att se till att det får alla utestående återbetalningar i rätt tid. 

13 Rådet får på förslag av kommissionen rekommendera den medlemsstat som står 
under övervakning efter programperiodens slut att anta korrigerande åtgärder. På 
samma sätt får det utfärda rekommendationer om korrigerande åtgärder för 
medlemsstater som står under förstärkt övervakning, om kommissionen drar 
slutsatsen att medlemsstatens finansiella och ekonomiska situation har en betydande 
negativ inverkan på euroområdets eller dess medlemsstaters finansiella stabilitet. 

14 Europeiska centralbanken (ECB) och i förekommande fall de berörda europeiska 
tillsynsmyndigheterna deltar i kontrollbesöken i medlemsstaterna, övervakar 
utvecklingen i det finansiella systemet och övervakar stresstester och 
känslighetsanalyser (se punkt 11). ECB (eller i förekommande fall de berörda 
tillsynsmyndigheterna) bedömer också regelbundet medlemsstaternas kapacitet att 
utöva tillsyn av sin finansiella sektor genom en expertgranskning. 
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15 De berörda medlemsstaterna är skyldiga att tillhandahålla information och 
genomföra ytterligare åtgärder på begäran. När det gäller medlemsstater som står 
under förstärkt övervakning får det nationella parlamentet delta i den ekonomiska 
dialogen med företrädare för kommissionen, ECB och IMF. Medlemsstaten måste 
genomföra de åtgärder som överenskommits inom ramen för det makroekonomiska 
anpassningsprogrammet och eventuella korrigerande åtgärder som rekommenderats 
inom övervakningsförfarandet (se punkt 13). 

16 IMF deltar inte i kommissionens övervakning men genomför sin egen övervakning 
efter programperiodens slut när den har tillhandahållit medel inom ramen för ett 
makroekonomiskt anpassningsprogram. Besök i detta sammanhang samordnas 
vanligtvis med kommissionens kontrollbesök. 
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Revisionens inriktning och omfattning 
samt revisionsmetod 
17 Vi har tidigare rapporterat om flera aspekter av ekonomisk styrning i fem 
särskilda rapporter som offentliggjordes mellan 2016 och 20205. Syftet med denna 
rapport är att ta reda på om kommissionens övervakning efter programperiodens slut 
är lämplig. Den kan bidra till i) diskussioner om utformningen av en eventuell 
övervakningsmekanism6 för de lån som kommer att tillhandahållas inom faciliteten för 
återhämtning och resiliens7 och ii) kommissionens nyligen inledda översyn av den 
ekonomiska styrningen (bedömning av ändamålsenligheten i den nuvarande ramen för 
ekonomisk övervakning och budgetövervakning). För det ändamålet bedömde vi 
huruvida 

a) utformningen av verksamheten efter programperiodens slut var lämplig, 

b) kommissionen genomförde sin övervakningsverksamhet väl, 

c) övervakningen hade effekt. 

18 För alla de fem medlemsstater som fick ekonomiskt bistånd, det vill säga Irland, 
Grekland, Spanien, Cypern och Portugal, granskade vi kommissionens 
övervakningsverksamhet från det att varje land hade lämnat sitt makroekonomiska 
anpassningsprogram till slutet av 2020. 

19 För revisionen granskade vi tillgänglig dokumentation vid kommissionen. Vi 
intervjuade personal vid kommissionen, berörda nationella myndigheter i alla fem 

                                                        
5 Särskild rapport 10/2016 Ytterligare förbättringar krävs för att garantera att tillämpningen 

av förfarandet vid alltför stora underskott är ändamålsenlig, särskild rapport 03/18 Revision 
av förfarandet vid makroekonomiska obalanser (MIP), särskild rapport 18/2018 Förverkligas 
det huvudsakliga målet med stabilitets- och tillväxtpaktens förebyggande del?, särskild 
rapport 22/2019 EU:s krav på nationella budgetramverk: kraven behöver skärpas och 
tillämpningen övervakas bättre och särskild rapport 16/2020 Den europeiska 
planeringsterminen – De landsspecifika rekommendationerna tar upp viktiga frågor men 
behöver genomföras bättre. (www.eca.europa.eu). 

6 Punkt 88 i översikt 06/2020 Risker, utmaningar och möjligheter i EU:s ekonomisk-politiska 
svar på covid-19-krisen. (www.eca.europa.eu). 

7 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om 
inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (EUT L 57, 18.2.2021, s. 17). 

http://www.eca.europa.eu/
http://www.eca.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32021R0241
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medlemsstaterna (särskilt på finansministerierna och centralbankerna) samt personal 
vid ESM och IMF. Vi använde ett AI-verktyg för att jämföra rapporter om övervakning 
efter programperiodens slut och rapporter om den europeiska planeringsterminen och 
för att bedöma omfattningen av upprepningar i dem. Avslutningsvis genomförde vi en 
enkät bland de 27 nationella finansministerier som är medlemmar av ekonomiska och 
finansiella kommittén (svarsfrekvens: 85 %) i syfte att samla in kunskaper om och 
synpunkter på utformningen av denna övervakning, kommissionens genomförande av 
den och, ytterst, dess ändamålsenlighet. 
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Iakttagelser 

Utformningen ledde till överlappningar på EU-nivå och saknade 
tydlighet och flexibilitet 

20 De makroekonomiska anpassningsprogrammens struktur är sådan att den 
involverar flera intressenter (se punkterna 02 och 11–16) som alla har ett intresse av 
att hålla medlemsstaten på rätt spår, till gagn för medlemsstaten själv och dess 
långivare, genom att skydda dess återbetalningsförmåga. 

21 För att bedöma om övervakningsverksamheten efter programperiodens slut hade 
utformats på lämpligt sätt undersökte vi om 

a) ESM:s övervakningsverksamhet hade beaktats vid utformningen av EU:s 
övervakning, 

b) målen för övervakningsförfarandet var tydliga och genomförandebestämmelserna 
lämpliga. 

Överlappning mellan kommissionens och ESM:s verksamhet 

22 EU-budgeten är inte den största givaren av medel till de fem berörda 
medlemsstaterna. Av det totala ekonomiska biståndet (468,2 miljarder euro) 
tillhandahöll IMF 81,6 miljarder euro och medlemsstaterna 386,6 miljarder euro 
genom olika mekanismer, såsom beskrivs i punkt 02 och figur 1. 

23 EU:s budget är endast involverad i det bistånd som tillhandahålls inom den 
europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen, som gör det möjligt för 
kommissionen att låna på finansmarknaderna för unionens räkning med stöd av en 
indirekt EU-budgetgaranti och tillhandahålla ekonomiskt bistånd. Hittills har den 
europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen bidragit med 12,1 % av det totala 
europeiska biståndet (dvs. 46,8 miljarder euro av 386,6 miljarder euro) och endast till 
två av de fem länderna, nämligen Irland och Portugal. När det gäller merparten av de 
bilaterala lån som euroområdets medlemsstater har gett (dvs. lånefaciliteten till 
förmån för Grekland på 52,9 miljarder euro) har dock kommissionen fått i uppdrag att 
samordna och förvalta de samlade bilaterala lånen, trots att EU-budgeten inte berörs. 
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24 Huvuddelen av det europeiska ekonomiska biståndet (73 %) tillhandahölls av ESM 
(107,5 miljarder euro) och dess föregångare Europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten (174,6 miljarder euro). Dessa finansieringsmekanismer är 
mellanstatliga och stöds inte av EU-budgeten. ESM har, i enlighet med ESM-fördraget, 
skapat ett system för tidig varning för att upptäcka risker avseende återbetalning av 
lån och möjliggöra korrigerande åtgärder. Detta system gäller även för lån som 
tillhandahålls av Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten. Den är på plats från det 
att det makroekonomiska anpassningsprogrammet inleds till dess att lånen 
återbetalats i sin helhet. 

25 Övervakningen efter programperiodens slut gäller alla medlemsstater som 
lämnar ett makroekonomiskt anpassningsprogram, oberoende av om finansieringen 
involverade EU:s budget eller inte. Till följd av de olika finansieringskällor och rättsliga 
ramar som berörs finns det en tydlig, om än partiell, överlappning mellan 
kommissionens och ESM:s övervakningsverksamhet: 

— ESM:s övervakning täcker delvis de lån som står under kommissionens 
övervakning: till skillnad från ESM täcker kommissionen bilaterala lån och lån från 
den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen. 

— Kommissionen täcker delvis samma analysperiod som ESM: ESM:s övervakning av 
återbetalningsrisker pågår längre, tills lånen har betalats tillbaka i sin helhet. 

26 I april 2018 undertecknade kommissionen och ESM ett samförståndsavtal där de 
förband sig att i) genomföra sina besök i medlemsstaterna tillsammans för att 
förhindra dubbelarbete och minska bördan för medlemsstaterna och ii) vidta åtgärder 
för att utbyta information och möjliggöra ömsesidig åtkomst till uppgifter. Vi 
konstaterade att kommissionen delade den information som samlats in under besöken 
med ESM. ESM, som är beroende av synpunkter från kommissionen på grund av dess 
roll enligt EU-fördragen, använder den insamlade informationen för att göra sin egen 
bedömning av medlemsstaternas återbetalningsförmåga. Till skillnad från 
kommissionens bedömningar är ESM:s bedömningar inte allmänt tillgängliga. 

27 Kommissionen begärde inte systematiskt att få en kopia av ESM:s rapporter, trots 
samförståndsavtalet. Vi noterar att kommissionen nu, till följd av vårt 
granskningsarbete, systematiskt begär och mottar ESM-rapporterna. 
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Målen i förordningen är vaga, och vissa genomförandebestämmelser är 
alltför strikta 

28 Vi analyserade lämpligheten i bestämmelserna i förordning (EU) nr 472/2013 med 
avseende på målen och genomförandeformerna, det vill säga varaktighet, rapportering 
och verkställighetsinstrument. 

29 I förordningen fastställdes målen för övervakning efter programperiodens slut i 
allmänna termer (se punkt 07). I sin interna handledning om makroekonomiska 
anpassningsprogram i euroområdet utvecklade kommissionen därför 
tillämpningsområdet ytterligare: det består av en bedömning av 

— efterlevnaden av åtaganden eller politiska åtgärder som överenskommits inom 
ramen för programmet och de politiska rekommendationer som omfattas av de 
landsspecifika rekommendationerna, 

— den ekonomiska och finansiella situationen samt situationen för de offentliga 
finanserna i medlemsstaten och, i detta sammanhang, huruvida medlemsstaten 
för en osund politik som skulle kunna undergräva situationen, 

— medlemsstatens förmåga att betala sin skuld. 

30 När det gäller det första målet är det en relevant uppgift att bedöma 
genomförandet av de politiska åtgärder som överenskommits inom ramen för 
programmet och som fortsätter efter programmets slut. Bedömningen bör säkerställa 
att åtagandena fullgörs och förhindra att de reformer som genomförs inom ramen för 
programmet upphävs. Denna bedömning förväntas fasas ut med tiden. 

31 Bedömningen av genomförandet av landsspecifika rekommendationer inom 
ramen för övervakningen efter programperiodens slut går dock utöver 
bestämmelserna i förordningen och överlappar med kommissionens verksamhet inom 
den europeiska planeringsterminen, där slutsatserna av denna bedömning ingår i de 
årliga landsrapporterna. Inom kommissionen är dessutom ansvaret delat: GD Ekonomi 
och finans ansvarar för övervakningen efter programperiodens slut, medan 
generalsekretariatet ansvarar för den europeiska planeringsterminen. 

32 Det andra målet är det enda som uttryckligen nämns i förordningen. Det innebär 
en risk för överlappning med den europeiska planeringsterminen, inom vilken 
kommissionen varje år redan gör en grundlig analys av varje medlemsstats 
makroekonomiska situation, strukturreformer och budgetplaner samt utfärdar 
landsspecifika rekommendationer. Dessutom har förfarandet vid makroekonomiska 
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obalanser redan införts inom den europeiska planeringsterminen för att förebygga och 
korrigera sådana obalanser genom att främja genomförandet av en sund politik. 

33 Med tanke på bedömningen av reformer som genomförts inom den europeiska 
planeringsterminen hade vi förväntat oss att det tredje målet att bedöma en 
medlemsstats förmåga att betala tillbaka skulden skulle stå i centrum för 
övervakningen efter programperiodens slut, men detta nämns inte uttryckligen i 
förordningen. Vi noterade att det i en publikation8 från kommissionen anges att syftet 
med detta övervakningsarrangemang är att se till att stödmottagaren håller sig på rätt 
finanspolitiskt spår och därmed skydda dess förmåga att betala tillbaka sin skuld. På 
samma sätt anges på rådets webbplats med förklaringar om ”finansiellt stöd till 
euroländer”9 att syftet är att ”bedöma huruvida den medlemsstat som tog emot 
ekonomiskt stöd fortsätter att genomföra en sund politik och om det finns någon risk 
att den inte kommer att kunna återbetala sina lån”. 

34 Slutligen uppgav 22 av de 23 medlemmar av ekonomiska och finansiella 
kommittén som besvarade vår enkät att syftet med denna övervakning var 
”väldefinierat”. När de ombads ange dess faktiska syfte nämnde dock endast åtta 
(varav bara två av de fem medlemsstater som övervakas efter programperiodens slut) 
uttryckligen bedömningen av återbetalningsförmågan, medan endast tre nämnde 
uppföljningen av de reformer som man förbundit sig att genomföra inom ramen för 
programmet. Merparten av de mål som de svarande angav omfattades av andra 
former av övervakning (dvs. att främja en sund ekonomisk politik och finanspolitisk och 
finansiell hållbarhet eller att förbättra genomförandet av strukturreformer). 

35 Förstärkt övervakning (se punkt 05) utformades som en förebyggande ram för 
medlemsstater som riskerar att behöva ekonomiskt bistånd. Den har ännu inte 
aktiverats för detta ändamål. Hittills har den använts som ett verktyg för övervakning 
efter programperiodens slut för Grekland, eftersom medlemsstaten trots att den har 
lämnat sitt makroekonomiska anpassningsprogram fortfarande utgör en risk för den 
finansiella stabiliteten med potentiella spridningseffekter för andra medlemsstater i 
euroområdet (se punkt 08). 

36 Eftersom medlemsstater som står under förstärkt övervakning är skyldiga att 
vidta åtgärder för att komma till rätta med orsakerna eller de potentiella orsakerna till 
                                                        
8 Europeiska kommissionen, The two-pack on economic governance: Establishing an EU 

framework for dealing with threats to financial stability in euro area member states, 
Occasional Papers 147, maj 2013.  

9 https://www.consilium.europa.eu/sv/policies/financial-assistance-eurozone-members/ 

https://www.consilium.europa.eu/sv/policies/financial-assistance-eurozone-members/
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svårigheter, och beakta de landsspecifika rekommendationer som utfärdas inom 
ramen för den europeiska planeringsterminen, är huvudsyftet med den förstärkta 
övervakningen att kontrollera medlemsstatens framsteg i genomförandet av dessa 
åtgärder. Förstärkt övervakning har därför en bredare räckvidd än övervakning efter 
programperiodens slut. Enligt den nyligen godkända faciliteten för återhämtning och 
resiliens måste medlemsstaterna också förklara hur deras planer för återhämtning och 
resiliens bidrar till att hantera de utmaningar som identifierats i deras landsspecifika 
rekommendationer. En arbetsgrupp inom kommissionen10 ansvarar för att styra 
genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens och för att samordna den 
europeiska planeringsterminen, men den har inte till uppgift att genomföra den 
förstärkta övervakningen. 

37 Eftersom förstärkt övervakning inte infördes som ett instrument efter 
programperiodens slut gav kommissionen ingen vägledning om hur den skulle 
användas. Förordningen innehåller inga bestämmelser om återbetalningsförmåga, och 
i kommissionens genomförandebeslut11 om aktivering av förstärkt övervakning för 
Grekland nämns inte återbetalningsförmågan som ett mål. Vi noterar dock att 
rapporterna om förstärkt övervakning för Grekland faktiskt innehåller ett avsnitt om 
återbetalningsförmågan. 

38 Syftet med övervakning efter programperiodens slut anges inte tydligt i 
förordningen, men övervakningsperioden är tydlig, det vill säga till dess att minst 75 % 
av det ekonomiska biståndet har betalats tillbaka (se punkt 09). Men denna gräns på 
75 % täcker inte nödvändigtvis fordringsägarens risk, eftersom den varken återspeglar 
det absoluta lånebeloppet eller lånens storlek i förhållande till den berörda 
medlemsstatens bruttonationalprodukt (BNP). 

39 Tabell 1 illustrerar detta. Den innehåller en förteckning över beloppen som de 
fem medlemsstater som för närvarande övervakas kommer att ha kvar att betala 
tillbaka när de når gränsen på 75 %, uttryckt i miljarder euro och som procentandel av 
BNP. Eftersom vi inte kan förutsäga BNP-nivån för varje medlemsstat när gränsen på 
75 % uppnås har vi för enkelhetens skull använt BNP för 2019. 

                                                        
10 Arbetsgruppen för återhämtning och resiliens tillsattes den 16 augusti 2020 inom 

Europeiska kommissionens generalsekretariat. 

11 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1192 av den 11 juli 2018 om aktivering av 
förstärkt övervakning för Grekland, EUT L 211, 22.8.2018, s. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32018D1192
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Tabell 1 – Lånebelopp som återstår att återbetala när gränsen på 75 % 
har uppnåtts (miljarder euro och procentandel av 2019 års BNP) 

Medlemsstat Återstående belopp 
(miljarder euro) % av BNP 2019 

Irland 11,3 3,2 

Portugal 12,6 5,9 

Spanien 10,3 0,8 

Cypern 1,6 7,1 

Grekland 60,9 33,2 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av programuppgifter från kommissionen och databasen Ameco. 

40 Vi konstaterar att det finns stora variationer när det gäller både i) den risk 
avseende fordringsägarens balansräkning som härrör från den utestående krediten 
(mellan 1,6 och 60,9 miljarder euro) och ii) motsvarande procentandel av BNP. Den 
utestående krediten för Spanien utgör en nästan obetydlig andel av BNP, medan den 
för Grekland utgör ungefär en tredjedel av BNP. Med andra ord skulle gränsen på 75 % 
kunna leda till att övervakningen efter programperiodens slut upphör för tidigt för 
vissa medlemsstater och bibehålls för länge för andra som utgör en låg risk för 
fordringsägarna. 

41 Förordningen hanterar dessa två risker på ett asymmetriskt sätt. Den gör det 
möjligt att förlänga löptiden för övervakningen efter programperiodens slut, men det 
finns ingen bestämmelse om att övervakningen kan avbrytas innan denna gräns 
uppnås, inte heller när risken avseende återbetalning för den berörda medlemsstaten 
är obetydlig. 

42 Såsom nämns i punkt 05 upphör perioden med förstärkt övervakning när 
kommissionen beslutar detta på grundval av sin bedömning. Man hade förväntat sig 
att en medlemsstat som lämnar den förstärkta övervakningen skulle ställas under 
övervakning efter programperiodens slut tills den hade återbetalat minst 75 % av det 
ekonomiska biståndet, men detta anges inte uttryckligen i förordningen. 

43 I förordningen anges en obligatorisk rapporteringsfrekvens inom övervakningen 
efter programperiodens slut på två gånger per år (se punkt 11). Vi inser att i) när 
förordningen utarbetades följde IMF också en halvårsrytm för sin övervakning efter 
programperiodens slut och ii) i början av övervakningen efter programperiodens slut 
för ett land som nyligen lämnat ett program kan denna frekvens vara motiverad för att 
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möjliggöra korrigering under året om så är nödvändigt. Men behovet av en sådan 
kontinuerlig uppföljning förväntas minska med tiden, särskilt när länderna är på rätt 
spår igen. Förordningen medger dock inte någon flexibilitet i fråga om frekvens. 

44 När det gäller kommissionens verkställighetsinstrument kan kommissionen, 
såsom nämns i punkt 13, endast föreslå att rådet utfärdar rekommendationer till 
medlemsstaterna. Dessa rekommendationer är dock inte bindande12. Grupptryck i 
form av meddelanden till ekonomiska och finansiella kommittén eller offentliggörande 
av rådets rekommendationer på förslag av kommissionen kan dock spela en roll. De 
som besvarade vår enkät bekräftade generellt att meddelandet till den ekonomiska 
och finansiella kommittén ökar grupptrycket ”i stor utsträckning” (17 %) eller ”i viss 
utsträckning” (65 %). 

Övervakningen som genomfördes enligt den nuvarande 
förordningen led av en viss brist på effektivisering och fokus 

45 Kommissionens verksamhet inom ramen för övervakning efter programperiodens 
slut, som omfattar besök på plats och rapportering av resultaten av dess bedömningar, 
inleddes 2014. Förstärkt övervakning inleddes 2018. Detta kan jämföras med att 
övervakningen inom den europeiska planeringsterminen inleddes 2010. Kommissionen 
genomförde denna övervakningsverksamhet parallellt (se figur 2). 

46 Vi undersökte huruvida  

a) kommissionens genomförandeförfaranden var lämpliga, 

b) kommissionens analys gav ett mervärde jämfört med bedömningar som gjordes 
inom ramen för den europeiska planeringsterminen, 

c) kommissionens analys hade rätt fokus. 

Kommissionen effektiviserade processen, men frekventa besök på plats 
ger ett begränsat mervärde 

47 Vi undersökte om kommissionen begärde information som var lämplig för 
ändamålet och på ett ändamålsenligt sätt organiserade sina besök på plats för 

                                                        
12 Artikel 288 i EUF-fördraget. 
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övervakningen efter programperiodens slut, även med hänsyn till de besök som 
gjordes inom ramen för den europeiska planeringsterminen. 

48 Vi intervjuade företrädare för de nationella finansministerierna, som ansåg att 
kommissionen på lämpligt sätt utnyttjade sin rätt att begära information. Grekland 
som stod under förstärkt övervakning fick dock mer krävande begäranden. Omkring 
50 % av informationen hade enligt uppgift begärts med kort varsel.  

49 När det gällde tre av de fem berörda medlemsstaterna konstaterade vi att 
kommissionen och de nationella myndigheterna hade undertecknat ett formellt avtal 
om tillhandahållande av data med uppgifter om vilken information som skulle lämnas 
och när det skulle ske. Ett sådant avtal förbättrar processen genom att öka 
förutsägbarheten i fråga om den information som ska lämnas och genom att 
underlätta medlemsstaternas planering och insamling av information. 

50 Företrädarna för de nationella myndigheter som vi intervjuade ansåg att besöken 
i samband med övervakningen efter programperiodens slut i deras länder var 
välorganiserade och hade aviserats i god tid. De ansåg också att samarbetet mellan 
intressenter generellt sett var gott, trots sporadiska samordningsproblem mellan 
kommissionens generaldirektorat. 

51 Efter två år med övervakning efter programperiodens slut effektiviserade 
kommissionen sina besök och minskade antalet enheter som besöktes och antalet 
punkter på dagordningen som behandlades genom att fokusera på ämnen med en mer 
specifik koppling till övervakningen efter programperiodens slut. Figur 4 återspeglar 
den nedåtgående trenden när det gäller antalet möten. Detta är framför allt resultatet 
av att besök i samband med övervakning efter programperiodens slut organiseras 
separat i) från vanliga besök inom ramen för den europeiska planeringsterminen, vilket 
skedde gradvis i vissa medlemsstater, och ii) från särskilda övervakningsbesök inom 
ramen för förfarandet vid makroekonomiska obalanser (sedan 2019). 
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Figur 4 – Trend när det gäller antalet möten 

 
Källa: Revisionsrätten. 

52 Även om det inte anges i förordningen, anpassades frekvensen av besök i 
samband med övervakning efter programperiodens slut till frekvensen för 
meddelanden, det vill säga två gånger per år (se punkt 43). Företrädare för de 
nationella myndigheterna i tre av de fyra medlemsstater som stod under övervakning 
efter programperiodens slut uppgav att inga betydande framsteg i genomförandet av 
strukturreformer kan göras under en sexmånadersperiod. De sade också att det inte 
finns många kortfristiga faktorer som påverkar medlemsstaternas 
återbetalningsförmåga på lång sikt. Kommissionen medger att de flesta åtgärder som 
rekommenderas i de landsspecifika rekommendationerna tar 12–18 månader att 
genomföra, och att vissa strukturreformer tar ännu längre tid. Därför införde 
kommissionen 2017 också en flerårig bedömning av genomförandet av de 
landsspecifika rekommendationerna13. 

53 Vi konstaterade att de återkommande rapporterna om övervakning efter 
programperiodens slut med tiden blev repetitiva (se punkt 57). Vi noterar att IMF 
identifierade ett liknande problem i sin egen övervakning och 2016 beslutade att göra 
ett besök per år och offentliggöra en rapport per år i stället för två. 

                                                        
13 Punkterna 36 och 51 i särskild rapport 16/2020 Den europeiska planeringsterminen – De 

landsspecifika rekommendationerna tar upp viktiga frågor men behöver genomföras bättre 
(www.eca.europa.eu). 
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54 Upprepning är ett ännu större problem när det gäller förstärkt övervakning, där 
besöken också är anpassade till frekvensen av meddelanden och äger rum fyra gånger 
per år. Denna höga frekvens överbelastar både de nationella myndigheterna (se 
punkt 48) och kommissionen. 

Kommissionens analys är bra men överlappar arbetet med den 
europeiska planeringsterminen 

55 Vi granskade mervärdet av kommissionens återkommande utvärderingar av 
övervakningen efter programperiodens slut jämfört med dess arbete inom ramen för 
den europeiska planeringsterminen. 

56 Vi fann att kvaliteten på analysen i rapporterna om övervakning efter 
programperiodens slut/förstärkt övervakning var god. Detta ligger i linje med den 
slutsats vi drog i vår särskilda rapport om kommissionens bedömningar i samband med 
förfarandet vid makroekonomiska obalanser från 201814. De intressenter som vi 
intervjuade bekräftade denna positiva bedömning. Slutligen visade vår enkät också att 
74 % av de svarande ansåg att kvaliteten på kommissionens analys var ”hög”, medan 
26 % ansåg att den var ”genomsnittlig”. 

57 Men såsom nämns i punkt 53 är de återkommande rapporterna om övervakning 
efter programperiodens slut repetitiva. Vår analys visar att uppdateringen inte ändrar 
vare sig analysen i sak eller slutsatsen av den, eftersom endast vissa uppgifter 
uppdateras. Med hjälp av det AI-verktyg som vi hade tagit fram letade vi efter likheter i 
dokumenten. När det gällde vissa avsnitt konstaterade vi att upp till 78 % av den 
information som lämnades i en rapport om övervakningen efter programperiodens slut 
redan fanns med i den föregående rapporten. Denna procentandel halverades nästan 
när vi jämförde två rapporter som hade offentliggjorts med ett års mellanrum. Vår 
slutsats bekräftades också av vissa intressenter som vi intervjuade. 

58 När det gällde vilka strukturreformer som skulle övervakas konstaterade vi att 
kommissionen inte formellt hade angett det för de fyra medlemsstater som stod under 
övervakning efter programperiodens slut. I fallet med Grekland, som stod under 
förstärkt övervakning, var kommissionens genomförandebeslut mer exakt. I det angavs 
de specifika reformer och relevanta delmål som skulle övervakas. 

                                                        
14 Punkterna 78 och 79 i särskild rapport 03/2018 Revision av förfarandet vid 

makroekonomiska obalanser (MIP). (www.eca.europa.eu). 



 25 

 

59 Vi noterade att bedömningen av framstegen i genomförandet av 
strukturreformerna vanligtvis omfattade finanspolitiska strukturreformer, reformer av 
finanssektorn (huvudsakligen banksektorn) och andra reformer för att stimulera den 
ekonomiska tillväxten eller åtgärda makroekonomiska obalanser. I bedömningen 
utvärderades graden av genomförande och efterlystes åtgärder när framstegen var 
långsamma. 

60 Vi konstaterade att rapporterna om övervakning efter programperiodens slut 
innehöll bedömningar av strukturreformer som varken kvarstod från det 
makroekonomiska anpassningsprogrammet eller byggde på en solid rättslig grund, 
såsom ett formellt åtagande från medlemsstatens sida vid programutträdet eller 
senare eller en rekommendation från rådet (se punkt 13). I ruta 1 finns några exempel. 

Ruta 1 

Exempel på strukturreformer som inte kvarstod från det 
makroekonomiska anpassningsprogrammet men som ändå 
övervakades av kommissionen inom ramen för övervakningen efter 
programperiodens slut 

Portugal 

Utgiftsöversyn (rapport om övervakningen efter programperiodens 
slut från sommaren 2016) 
Budgetramlag (rapport om övervakningen efter programperiodens 
slut från hösten 2014) 

Cypern 

Estia-systemet, dvs. statligt subventionerat system för att 
underlätta återbetalning av hushållens nödlidande bostadslån 
(rapport om övervakningen efter programperiodens slut från 
hösten 2018) 

Spanien 

Uppdatering av makrotillsynsverktygen (rapport om övervakningen 
efter programperiodens slut från hösten 2015) och inrättande av 
makrotillsynsmyndigheten (rapport om övervakningen efter 
programperiodens slut från hösten 2018) 
Genomförande av resolutionsplaner och mål för minimikrav för 
kapitalbas och kvalificerade skulder för banker (rapport om 
övervakningen efter programperiodens slut från hösten 2018) 

Irland Handlingsplan för bostäder och hemlöshet (rapport om 
övervakningen efter programperiodens slut från våren 2016) 

Källa: Revisionsrätten. 
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61 Vi konstaterade också att vissa strukturreformer som inte kvarstod från de 
makroekonomiska anpassningsprogrammen men som ändå hade bedömts inom 
övervakningen efter programperiodens slut hade koppling till problem som skulle 
behandlas inom ramen för programmet. Den effekt som dessa reformer kunde ha på 
återbetalningsförmågan var dock inte uppenbar och förklarades inte i rapporterna om 
övervakning efter programperiodens slut. 

62 Vi jämförde innehållet i rapporterna om övervakning efter programperiodens slut 
med innehållet i rapporterna inom ramen för den europeiska planeringsterminen 
(främst landsrapporter, bedömningar av stabilitetsplaner eller utkast till budgetplaner 
och ekonomiska prognoser för EU) och konstaterade att det fanns viss överlappning i 
den information som lämnades (se tabell 2) och i bedömningarna (se bilaga I). 

Tabell 2 – Överlappning mellan information i rapporter om övervakning 
efter programperiodens slut och rapporter inom ramen för den 
europeiska planeringsterminen 

Medlemsstat 

Rapport om 
övervakning efter 
programperiodens 

slut 

Avsnitt 

Rapporter inom 
ramen för den 

europeiska 
planeringsterminen 

Överlappning 
i procent 
mellan 

rapporterna 

Portugal Hösten 2016 Politiska frågor Landsrapporten för 
2017 43 

Portugal Hösten 2018 Ekonomisk 
utveckling 

Landsrapporten för 
2019 49 

Portugal Sommaren 2019  Offentliga 
finanser 

Arbetsdokument från 
kommissionens 
avdelningar om 
stabilitetsprogrammet 
2019 

47 

Cypern Våren 2017 Makroekonomiska 
läget 

Ekonomiska 
vårprognosen för EU 
2017 

23 

Cypern Våren 2019 Budgetutsikter Landsrapporten för 
2019 34 

Cypern Våren 2020 Offentliga 
finanser 

Landsrapporten för 
2020 26 

Irland Hösten 2018 Frågor om statlig 
finansiering 

Landsrapporten för 
2018 30 
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Medlemsstat 

Rapport om 
övervakning efter 
programperiodens 

slut 

Avsnitt 

Rapporter inom 
ramen för den 

europeiska 
planeringsterminen 

Överlappning 
i procent 
mellan 

rapporterna 

Irland Våren 2018 

Den senaste 
tidens 
ekonomiska 
utveckling 

Ekonomiska 
vårprognosen för EU 
2018 

19 

Spanien Hösten 2018 Makroekonomisk 
utveckling 

Landsrapporten för 
2018  36 

Spanien Våren 2019 Makroekonomisk 
utveckling 

Landsrapporten för 
2019  49 

Källa: Revisionsrätten, AI-verktyg. 

63 Vi konstaterar dock att övervakningen efter programperiodens slut och den 
europeiska planeringsterminen inte överlappade när det gällde bedömningen av 
reformer i Spanien. Eftersom Spanien omfattades av ett sektoriellt 
anpassningsprogram som endast var inriktat på finanssektorn (se punkt 06) har landet 
alltid övervakats regelbundet inom ramen för den europeiska planeringsterminen. 
Ansvarsfördelningen i fråga om övervakning inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen och programbaserad övervakning som fastställts under 
programperioden fortsatte också senare. Följaktligen är rapporterna om övervakning 
efter programperiodens slut i Spanien tydligt inriktade på utveckling och reformer i 
finanssektorn och skiljer sig från landsrapporterna i den europeiska 
planeringsterminen. 

64 Vad beträffar bedömningen av den finansiella stabiliteten och de relevanta 
reformerna konstaterade vi att tillvägagångssättet skilde sig åt mellan de fyra 
medlemsstater som övervakades efter programperiodens slut. För Irlands del fasades 
kommissionens bedömning av de största inhemska bankerna ut 2015, strax efter 
inrättandet av den gemensamma tillsynsmekanismen, medan den fortfarande pågår 
för Cypern och Portugal. Alla detaljbedömningar av enskilda banker överlappar dock 
med i) den tillsyn som utövas av Europeiska centralbanken och nationella 
tillsynsmyndigheter inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen och med ii) 
det arbete som utförs av Europeiska bankmyndigheten, som har i uppdrag att bedöma 
risker och sårbarheter i EU:s banksektor. 

65 Dessutom övervakade kommissionen resolutionsplaneringen och bankernas 
framsteg mot att uppnå målen för minimikravet för kapitalbas och kvalificerade 
skulder. Denna övervakning överlappar dock med den övervakning som utförs av den 
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berörda resolutionsmyndigheten och Europeiska bankmyndigheten. 
Resolutionsmyndigheterna (Gemensamma resolutionsnämnden eller de nationella 
resolutionsmyndigheterna, beroende på hur betydande bankerna är) ansvarar för att 
utarbeta resolutionsplaner och fastställa nivån när det gäller minimikravet för 
kapitalbas och kvalificerade skulder. Europeiska bankmyndigheten ansvarar för att 
övervaka kvaliteten på de kapitalbasinstrument och kvalificerade skuldinstrument som 
emitteras av banker. I detta sammanhang noterar vi att förordning (EU) nr 472/2013 
inte har reviderats för att ta hänsyn till utvecklingen i EU:s rättsliga ram, såsom 
inrättandet av den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma 
resolutionsmekanismen. 

66 Fram till 2018 upptog kommissionens bedömning av reformerna i genomsnitt 
40 % av en rapport om övervakning efter programperiodens slut, men efter en 
effektiviseringsprocess som genomfördes från och med 2019 minskade bedömningens 
längd med hälften. Detta berodde främst på att inriktningen på 
strukturreformer/politiska frågor minskade och på att ett avsnitt om den särskilda 
övervakningen i samband med förfarandet vid makroekonomiska obalanser ströks. En 
följd av det är att längden på rapporterna om övervakning efter programperiodens slut 
har minskat med över 30 %. De nationella myndigheterna anser att detta är en positiv 
utveckling. Men trots effektiviseringen av rapporterna om övervakning efter 
programperiodens slut överlappade de fortfarande delvis med de rapporter som 
utarbetats inom ramen för den europeiska planeringsterminen. 

67 När det gällde Grekland, som står under förstärkt övervakning, visade vår analys 
att landsrapporterna och rapporterna om förstärkt övervakning kompletterade snarare 
än överlappade varandra. Landsrapporten omfattade en bredare uppsättning områden 
än rapporten om förstärkt övervakning. Den rapporterade också om frågor som hör till 
den förstärkta övervakningen, men sammanfattade endast dessa frågor, som sedan 
undersöktes mer ingående i rapporten om förstärkt övervakning. 

Övervakningsrapporternas fokus på återbetalningsförmågan var 
begränsad 

68 För att skilja övervakningen efter programperiodens slut från den europeiska 
planeringsterminen förväntade vi oss, såsom nämns i punkt 33, att övervakningen 
efter programperiodens slut skulle fokusera på att bedöma riskerna avseende en 
medlemsstats återbetalningsförmåga. Men inriktningen på återbetalningsförmågan var 
begränsad, såsom illustreras av bristen på strukturerad redovisning av 
nyckelinformation om de lån som skulle återbetalas. Avsnitten om 
återbetalningsförmåga i de olika rapporterna var ganska korta – i Spaniens fall 
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saknades ett sådant avsnitt helt – och innehöll inga uppgifter om det utestående 
lånebelopp som skulle återbetalas, varken i absoluta tal eller i procent av BNP. De 
innehöll inte heller någon information om tidsplanen för återbetalningar av 
kapitalbelopp, räntor och avgifter. När denna information lämnades var en del av den 
relativt spridd över rapporterna och/eller så presenterades den i diagramform i stället 
för i numeriska tabeller. 

69 Som jämförelse offentliggör IMF en tabell i varje övervakningsrapport efter 
programperiodens slut med utförlig information om de IMF-lån som beviljats. 
Detsamma gäller ESM:s rapporter om system för tidig varning. 

70 Avsnitten om återbetalningsförmåga var dessutom inte tillräckligt riskinriktade 
utan till stor del beskrivande. De bekräftade mycket riktigt den berörda 
medlemsstatens marknadstillträde genom att nämna dess senaste skuldemissioner 
och beskriva utvecklingen av obligationsräntan och räntedifferensen i förhållande till 
tyska obligationer och noterade eventuella förtida återbetalningar av lån. De 
kommenterade också utvecklingen av kreditbetyget på statspapper och nämnde i vissa 
fall medlemsstatens finansiella behov och likviditetsbuffertar. 

71 När det gäller riskanalysen noterade vi följande brister: Vissa risker åtgärdades 
inte, och när en riskanalys som var skräddarsydd för medlemsstater hade gjorts, 
innehöll den inte en kvantifiering av effekterna av chocker och en bedömning av hur 
återbetalningsförmågan skulle påverkas. Vi fann särskilt följande: 

— Kommissionen tog upp vissa exogena makroekonomiska chocker (t.ex. brexit och 
covid-19) som specifikt skulle kunna påverka medlemsstaternas ekonomier. Men 
kommissionen har ännu inte analyserat de största riskerna med anledning av 
dessa chocker när det gäller återbetalningsförmågan på medellång sikt för 
medlemsstater som övervakades efter programperiodens slut. 

— Alla risker som skulle kunna inverka negativt på återbetalningsförmågan 
beaktades inte. Kommissionen ansåg till exempel att de geopolitiska 
spänningarna mellan Turkiet å ena sidan och Grekland och Cypern å andra sidan 
var av mindre betydelse jämfört med andra, mer betydande och mer sannolika 
risker. Kommissionens riskanalys tog därför inte hänsyn till de relevanta 
potentiella ekonomiska konsekvenser som skulle kunna påverka i) turismsektorn i 
Cypern och Grekland eller ii) energisektorn i Cypern. Dessa sektorer är en viktig 
källa till ekonomisk tillväxt och bidrar därför i hög grad till en hållbar 
skuldsättning. 
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72 Den centrala frågan vid bedömningen av återbetalningsförmågan på medellång 
och lång sikt för euroområdets medlemsstater gäller deras möjlighet att få tillträde till 
marknaden till en rimlig räntenivå för att refinansiera förfallande skuldförbindelser 
från fordringsägare (ESM, IMF osv.). Med andra ord bör bedömningen visa om nivån på 
och utvecklingen av medlemsstaternas skuldkvot i förhållande till BNP kommer att 
säkerställa marknadstillträde i framtiden. 

73 Skuldhållbarhetsanalys är ett modellbaserat verktyg som används för att besvara 
denna fråga. Den består i en uppskattning av den potentiella utvecklingen av 
skuldkvoten enligt olika antaganden och riskscenarier. Den innehåller vanligtvis ett 
referensscenario och känslighetstestscenarier. De senare grundar sig på positiva eller 
negativa chocker som påverkar faktorer som ligger bakom skuldutvecklingen, såsom 
primärsaldo, ränta, BNP-tillväxt och inflation. Skuldhållbarhetsanalysen kan också 
beakta ytterligare riskfaktorer som komplement till de modellbaserade resultaten för 
att man ska få en mer balanserad och/eller mer specifik landsbedömning. 

74 Sedan 2009 har kommissionen en mycket omfattande ram för bedömning av de 
offentliga finansernas hållbarhet med bland annat en djupgående och omfattande 
skuldhållbarhetsanalys för alla EU-medlemsstater. Den offentliggörs varje år i januari 
(vart tredje år i kommissionens Fiscal Sustainability Report och för de två åren 
däremellan i Debt Sustainability Monitor). Utöver känslighetsanalysen kring 
referensscenariot tar analysen hänsyn till alternativa finanspolitiska scenarier15. Den 
innehåller också en omfattande och djupgående riskanalys som fångar upp risker på 
kort, medellång och lång sikt som kan uppstå på grund av statsskuldens struktur 
(löptid, innehavare och valuta), finansiell nettoutlandsställning och statens 
ansvarsförbindelser, särskilt när det gäller de risker som rör stödet till finansinstitut. 

75 Med undantag för Spanien16 innehöll rapporterna om övervakning efter 
programperiodens slut en bilaga med en skuldhållbarhetsanalys baserad på den 
ovannämnda januarianalysen. Den begränsades vanligen till känslighetsanalysen kring 
referensscenariot och behandlade i vissa fall alternativa finanspolitiska scenarier. Vi 
konstaterar dock att kommissionen i sin Fiscal Sustainability Report 2018, som 
offentliggjordes i januari 2019, började tillhandahålla en mer skräddarsydd och 
landsspecifik hållbarhetsanalys för Grekland. Denna reviderade hållbarhetsanalys 

                                                        
15 Se ruta 1.1 (s. 38–41) i Fiscal Sustainability Report 2018, volym 1, Institutional Paper 094, 

januari 2019. 

16 Endast den första rapporten om övervakning efter programperiodens slut för Spanien 
innehöll en långsiktig prognos av den offentliga skuldutvecklingen. 
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baserades på uppgifter i den rapport om förstärkt övervakning som offentliggjordes i 
november 2018. 

76 Kommissionen har hittills dragit slutsatsen att alla medlemsstaters 
återbetalningsförmåga varit god på kort sikt. Längden på övervakningen efter 
programperiodens slut gör det svårt att kvantifiera chockers inverkan på 
återbetalningsförmågan, även efter en omfattande skuldhållbarhetsanalys, 
kompletterad med en robust och landsspecifik riskanalys. Återbetalningsperioderna 
överskrider de facto tidsramen för kommissionens nuvarande prognos (två år framåt) 
och medlemsstaternas valperioder (fyra till fem år) samt kommissionens långsiktiga 
bedömning av skuldhållbarheten (i allmänhet tio år). 

77 Eventuella slutsatser om återbetalningsförmågan på medellång och lång sikt var 
därför av allmän karaktär: när det gällde Portugal och Cypern uppgav kommissionen 
att återbetalningsförmågan på medellång och lång sikt var känslig för 
makroekonomiska chocker, risker som härrörde från finanssektorn och försämrade 
finanspolitiska resultat. För att medlemsstaterna skulle upprätthålla sin 
återbetalningsförmåga på medellång och lång sikt, slutligen, utfärdade kommissionen 
en alltid giltig rekommendation, nämligen att de säkerställer budgetdisciplin och gör 
framsteg i genomförandet av strukturreformer som förbättrar tillväxtpotentialen på 
lång sikt. Kopplingen mellan bedömningen av återbetalningsförmågan på medellång 
och lång sikt och analysen i andra avsnitt och bilagor i rapporten var dock inte 
uppenbar. 

Medlemsstaterna ansåg att kommissionens övervakning var till 
hjälp, men det finns inga ytterligare bevis för att den hade haft 
effekt 

78 Vi bedömde om kommissionens övervakningsförfarande i) hade påverkat den 
fortsatta reformprocessen i de berörda medlemsstaterna och ii) gett fordringsägarna 
säkerhet om medlemsstaternas återbetalningsförmåga. 

Övervakningen främjade en dialog, men i vissa reformer som 
medlemsstaterna genomförde gjordes inte tillräckliga framsteg 

79 Vi intervjuade företrädare för de nationella myndigheterna i de berörda 
medlemsstaterna. De bekräftade att övervakningen efter programperiodens slut 
bidrog till att främja en dialog med kommissionen, diskutera risker, utmana invanda 
tankemönster, ge alternativa perspektiv och skapa en samsyn kring situationen. 
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Dessutom ansåg de att övervakningen efter programperiodens slut hjälpte till att hålla 
länderna på rätt spår, till exempel genom att den i) förhindrade att reformerna 
upphävdes, ii) hjälpte regeringen att få stöd för reformer i parlamentet eftersom 
reformerna backades upp av internationella institutioner, iii) tjänade som underlag för 
diskussionen i Eurogruppen och den ekonomiska och finansiella kommittén samt 
iv) främjade spridning av god praxis. 

80 Trots denna positiva bedömning visade vår analys av de fyra medlemsstater som 
övervakades efter programperiodens slut att kommissionens gjorde samma 
bedömning av vissa reformer i på varandra följande rapporter, det vill säga att den inte 
visade på några större framsteg i reformgenomförandet (se exemplen i bilaga II). Å 
ena sidan beror detta delvis på att genomförandet av reformer tar tid, som nämndes 
ovan (se punkt 52), men å andra sidan tyder det på att övervakningen efter 
programperiodens slut har en begränsad inverkan på främjandet av 
reformgenomförandet. Det senare beror på att reformtrötthet infinner sig och det 
faktum att medlemsstaterna, efter att ha återfått tillgång till marknadsfinansiering till 
en acceptabel räntenivå, har färre incitament att genomföra de reformer som 
kommissionen rekommenderar. 

81 År 2020 påpekade revisionsrätten att nationellt egenansvar krävs för ett 
framgångsrikt genomförande17, och att få nationella myndigheter att delta aktivt är en 
svår process som kräver en solid rättslig grund och långa förhandlingar. Detta gäller i 
ännu högre grad om ett ekonomiskt incitament saknas, vilket i allmänhet är fallet vid 
utträde ur ett makroekonomiskt anpassningsprogram. Dessutom har kommissionen 
hittills inte föreslagit rådet att rekommendera en medlemsstat att vidta korrigerande 
åtgärder (punkt 13). 

82 Vad beträffar förstärkt övervakning är det ännu för tidigt att bedöma dess 
ändamålsenlighet som övervakningsverktyg. Förfarandet har använts under en relativt 
kort period (sedan juli 2018) och endast för en medlemsstat. Många reformer har 
dessutom en tidshorisont för genomförandet som sträcker sig längre än den tidsperiod 
som revisionen omfattar. Slutligen har covid-19-pandemin och nedstängningarna till 
följd av den orsakat ytterligare förseningar i genomförandet av reformer, enligt 
kommissionens rapporter. 

                                                        
17 Punkt 13 och ruta 2 i särskild rapport 16/2020 Den europeiska planeringsterminen – De 

landsspecifika rekommendationerna tar upp viktiga frågor men behöver genomföras bättre 
(www.eca.europa.eu). 

http://www.eca.europa.eu/
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83 Vi konstaterade dock att genomförandet av reformåtgärder hade försenats, trots 
förstärkt övervakning. Detta gällde också åtgärder som inte var särskilt komplexa och 
hade korta tidsfrister som löpte ut före covid-19-pandemin. Sedan september 2020 
(sjunde rapporten om förstärkt övervakning) hänvisar rapporterna inte längre till de 
ursprungligen överenskomna tidsfristerna för varje åtagande, vilket gör att man inte 
kan få en övergripande bild av de förseningar som uppstått. 

84 Rapporterna om förstärkt övervakning gav en korrekt lägesbild av genomförandet 
och förseningarna på plats samt av de åtgärder som vidtagits av nationella 
myndigheter, främst i form av förlängning av tidsfrister. Kommissionen 
rekommenderade dock inte några särskilda åtgärder för att rätta till situationen eller 
förhindra att den förvärrades ytterligare. I ruta 2 ges ett exempel på detta. Fler 
exempel finns i bilaga III. Trots dessa förseningar var kommissionens övergripande 
bedömning av medlemsstatens åtgärder positiv. 

Ruta 2 

Ett exempel på en stor försening i genomförandet av en åtgärd 

Skattemyndigheter: Grekland åtog sig att öka personalen vid den oberoende 
myndigheten för offentliga inkomster till 12 000 före utgången av 2018 och till 
12 500 före utgången av 2019, med ett slutmål på 13 322 anställda i mitten av 
2021. 

Detta åtagande var redan mindre ambitiöst än den rekryteringsplan som hade 
offentliggjorts i den fjärde översynen av efterlevnadsrapporten om ESM:s 
stödprogram för Grekland i juli 2018, enligt vilken målet på 13 322 anställda skulle 
ha uppnåtts före utgången av 2019. 

I slutet av tredje kvartalet 2020 hade personalstyrkan endast nått 11 947 
anställda, det vill säga till och med under det antal som skulle ha uppnåtts före 
utgången av 2018. Dessutom rapporterade kommissionen att ”myndigheterna 
[har] antagit rättsliga förbehåll varmed personal från den oberoende myndigheten 
har flyttats till andra myndigheter, vilket gör det ännu svårare att uppnå 
personalmålen”18. 

Källa: Revisionsrätten. 

                                                        
18 Rapport om förstärkt övervakning – Grekland, september 2020, Institutional Paper 134, 

september 2020, s. 7. 
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Medlemsstaterna uppfyllde sina återbetalningsskyldigheter, men 
övervakningens bidrag till fordringsägarnas säkerhet är svårt att bedöma 

85 I maj 2021 hade alla medlemsstater som omfattades av övervakning efter 
programperiodens slut och förstärkt övervakning återfått tillträde till 
finansmarknaderna till acceptabla räntenivåer. Dessutom uppfyllde alla medlemsstater 
sina återbetalningsskyldigheter och gjorde en del av sina återbetalningar i förtid, 
särskilt till IMF, eftersom dess lån är dyrare än de som tillhandahålls genom EU-stöd. 
Spanien, som inte fick ekonomiskt stöd från IMF, hade redan gjort nio frivilliga 
återbetalningar motsvarande 43 % av det totala belopp som utnyttjats inom 
programmet. 

86 Trots denna positiva förändring konstaterar vi att det inte går att dra någon 
slutsats om hur stor påverkan övervakningen hade eller att särskilja den från andra 
faktorers inverkan. En positiv utveckling i ekonomin, särskilt stödjande penningpolitik 
och ett positivt utfall för statens budget, spelar en avgörande roll när det gäller att ge 
marknaderna säkerhet. Dessutom anses även förtida återbetalningar av lån, eventuellt 
med egna medel (åtminstone delvis), vara ett effektivt sätt att återställa förtroendet. 

87 För avancerade marknader kan investerare dessutom få garantier från en lång rad 
oberoende analyser, till exempel rapporter från kreditvärderingsinstitut, tankesmedjor 
och andra internationella institutioner. Både rapporter om övervakning efter 
programperiodens slut och om förstärkt övervakning kompletterar dessa 
publikationer. Vissa intressenter uppgav dock att dessa rapporter för närvarande inte 
har någon stor inverkan på medierna och allmänheten. Effekten är mindre än för andra 
dokument som offentliggörs inom ramen för den europeiska planeringsterminen 
(landsrapporter och landsspecifika rekommendationer) och har till och med minskat 
med tiden när medlemsstaterna lyckats förbättra sin situation i fråga om tillgång till 
marknadsfinansiering. Men även om synligheten i media är begränsad har rapporterna 
om övervakning efter programperiodens slut en särskild publik: fordringsägare, 
investerare, kreditvärderingsinstitut och marknadsaktörer.  
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Slutsatser och rekommendationer 
88 Vår samlade slutsats är att övervakningens effektivitet hämmades av att de mål 
som fastställts i förordningen inte är exakta och av att genomförandet led av en viss 
brist på effektivisering och fokus. Och även om kommissionens övervakning, 
tillsammans med andra faktorer, har spelat en roll för att återupprätta förtroendet på 
marknaderna, finns det inga ytterligare bevis för att den har främjat 
reformgenomförandet. Detta beror delvis på brist på incitament och starka 
verkställighetsinstrument. I maj 2021 hade de fem berörda medlemsstaterna dock 
uppfyllt sina återbetalningsskyldigheter och återfått tillträde till marknaden till 
acceptabla räntenivåer. 

89 Den tillämpliga förordningen är inte tillräckligt tydlig när det gäller det specifika 
målet för övervakning efter programperiodens slut, vilket också företrädare för de 
medlemsstater som deltog i vår enkät ansåg. Syftet med övervakningen anges endast i 
allmänna ordalag i förordningen. Kommissionen hade gått närmare in på målen i sin 
interna handbok och också angett bedömningen av genomförandet av politiska 
åtgärder som överenskommits inom ramen för programmet och bedömningen av 
medlemsstaternas återbetalningsförmåga som mål (se punkterna 29–34). Som ett 
resultat av det brett definierade målet fann vi i praktiken överlappningar mellan den 
verksamhet som hade genomförts inom övervakningen efter programperiodens slut 
och inom ramen för den europeiska planeringsterminen (båda bedömer reformer som 
genomförts av en medlemsstat). 

90 Det förekom också överlappningar mellan rapporter om övervakningen efter 
programperiodens slut och publikationer inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen, särskilt landsrapporterna (se punkterna 55–63). Den viktigaste 
informationen gällde bedömningen av de berörda medlemsstaternas 
återbetalningsförmåga, men i rapporterna om övervakning efter programperiodens 
slut betonades inte denna aspekt i särskilt hög grad (se punkterna 68–77). 

91 Kommissionen har nyligen gjort insatser för att effektivisera rapporterna om 
övervakning efter programperiodens slut och minskat deras längd med omkring 30 %. 
Vi konstaterade dock att det även i dessa effektiviserade rapporter förekom 
överlappningar med de rapporter som utarbetats inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen (se punkt 66). 

92 Inom förstärkt övervakning är medlemsstaterna skyldiga att vidta åtgärder för att 
ta itu med källorna eller de potentiella källorna till svårigheter, med beaktande av de 
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landsspecifika rekommendationer som utfärdats inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen. På samma sätt måste medlemsstaterna enligt den nyligen 
godkända faciliteten för återhämtning och resiliens förklara hur deras planer för 
återhämtning och resiliens bidrar till att hantera de utmaningar som identifierats i 
deras landsspecifika rekommendationer. Syftet med kommissionens övervakning är i 
båda fallen att kontrollera de framsteg som medlemsstaten gjort när det gäller att ta 
itu med de utmaningar de står inför, i linje med de landsspecifika 
rekommendationerna. En och samma arbetsgrupp inom kommissionen ansvarar för att 
styra genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens och för att samordna 
den europeiska planeringsterminen, men den är inte ansvarig för den förstärkta 
övervakningen (se punkt 36). 

93 Utöver överlappningen mellan kommissionens olika verksamheter övervakar 
också ESM, som är ett organ inom ramen för ett mellanstatligt avtal, 
återbetalningsförmågan och täcker i praktiken samma medlemsstater som 
kommissionen gör i sin övervakning (se punkterna 24 och 25). 

94 Kommissionen kan aktivera förstärkt övervakning om en medlemsstat har eller är 
sårbar för finansiella svårigheter. I förordningen syftade inte förstärkt övervakning 
specifikt till att övervaka en medlemsstat sedan den lämnat ett makroekonomiskt 
anpassningsprogram. Även om den enda medlemsstat som hittills varit föremål för 
förstärkt övervakning (Grekland) hade lämnat ett makroekonomiskt 
anpassningsprogram ansågs den också sårbar för finansiella svårigheter. I förordningen 
anges inte syftet med förstärkt övervakning när den används som ett instrument för 
övervakning efter programperiodens slut (se punkterna 35–37). 

Rekommendation 1 – Integrera de olika 
övervakningsverksamheterna 

a) I samband med diskussionerna inom ramen för översynen av den ekonomiska 
styrningen, som pågick i maj 2021, bör kommissionen överväga att integrera 
övervakning efter programperiodens slut och förstärkt övervakning i den 
europeiska planeringsterminen. 

b) För att klargöra målen för sin övervakningsverksamhet bör kommissionen 
överväga bestämmelser i den tillämpliga rättsakten som uttryckligen nämner de 
viktigaste målen för övervakning efter programperiodens slut, nämligen 
i) bedömning av återbetalningsförmågan och ii) uppföljning av kvarstående 
reformer som överenskommits inom programmet. Dessutom bör kommissionen 
ange att målen för övervakningen efter programperiodens slut även gäller för 
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förstärkt övervakning när denna används för länder som lämnar ett 
makroekonomiskt anpassningsprogram. 

c) Kommissionen bör grunda sin bedömning av den berörda medlemsstatens 
förmåga att i tid betala tillbaka sina utestående lån på en robust, riskorienterad 
metod och analysera de senaste riskerna avseende återbetalning, identifiera 
potentiella nya risker och kvantifiera dem så mycket som möjligt. 

Tidsram: Som en del av den kommande översynen av den ekonomiska styrningen 
(senast i mitten av 2023). 

95 Genomförandet av övervakningen efter programperiodens slut kännetecknas av 
bristande flexibilitet som ökar den administrativa bördan i stället för att ge mervärde. 
Enligt förordningen är kommissionen skyldig att 

— genomföra övervakning efter programperiodens slut tills minst 75 % av det 
ekonomiska bistånd som tillhandahållits av medlemsstaterna, den europeiska 
finansiella stabiliseringsmekanismen, Europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten och Europeiska stabilitetsmekanismen har återbetalats; 
detta inbegriper fall där kommissionen har dragit slutsatsen att en medlemsstats 
ekonomiska situation har blivit sund och återbetalningsrisken är låg (se 
punkterna 38–42), 

— lämna halvårsrapporter om resultatet av sin övervakning efter programperiodens 
slut; denna frekvens, som också gäller besök, är motiverad kort efter det att det 
makroekonomiska anpassningsprogrammet har avslutats, för att upprätthålla 
reformtakten och lugna fordringsägarna; detta är dock inte längre fallet när 
medlemsstaten är på rätt spår igen och det inte heller finns tillräckligt med 
relevant ny information som motiverar att besök görs och rapporter offentliggörs 
två gånger om året (se punkterna 43, 50–53 och 57). 

96 När det gäller förstärkt övervakning är kommissionen enligt förordningen skyldig 
att lämna kvartalsrapporter. Denna frekvens, som kommissionen också tillämpade på 
besöken, är dock mycket betungande både för kommissionen och för de berörda 
medlemsstaterna. Tillhandahållandet av de begärda uppgifterna och den begärda 
informationen till kommissionen gör att de berörda nationella myndigheterna berövas 
resurser för sin huvuduppgift: att genomföra de överenskomna reformerna för att få 
medlemsstaten tillbaka på rätt spår (se punkterna 48 och 54). 
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Rekommendation 2 – Effektivisera förfarandena och öka 
flexibiliteten 

För att göra övervakningsverksamheten mindre betungande och mer effektiv bör 
kommissionen överväga att föreslå en ändring av den tillämpliga rättsakten genom att 
införa bestämmelser som gör det möjligt att 

a) avbryta övervakningen efter programperiodens slut innan gränsen på 75 % har 
uppnåtts, förutsatt att kommissionen gör en positiv bedömning av 
medlemsstatens återbetalningsförmåga, 

b) minska frekvensen av övervakningsmeddelanden efter programperiodens slut till 
ett per år, förutsatt att medlemsstatens situation har förbättrats tillräckligt; detta 
bör åtföljas av en motsvarande minskning av frekvensen för kommissionens 
kontrollbesök (vilket inte skulle kräva någon ändring av rättsakten), 

c) minska antalet rapporter om förstärkt övervakning från fyra till två per år; detta 
bör åtföljas av en motsvarande minskning av frekvensen för kommissionens 
kontrollbesök (vilket inte skulle kräva någon ändring av rättsakten). 

Tidsram: Som en del av den kommande översynen av den ekonomiska styrningen 
(senast i mitten av 2023). 

97 Utöver överlappningen med verksamheten inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen konstaterade vi att kommissionen inte systematiskt och formellt 
hade kommit överens med de berörda nationella myndigheterna om en detaljerad 
förteckning över reformer som skulle följas upp (se punkt 58). 

98 Förordning (EU) nr 472/2013 har inte reviderats för att ta hänsyn till utvecklingen 
i EU:s ram för finansiell styrning, såsom den gemensamma tillsynsmekanismens och 
den gemensamma resolutionsmekanismens tillsyns-/övervakningsroller. Vi fann 
överlappningar med dessa former av övervakning som ledde till dubbelarbete och 
underutnyttjande av resurser (se punkterna 64 och 65). 

99 Vi konstaterade också att kommissionen inte systematiskt och formellt hade 
kommit överens med de berörda nationella myndigheterna om vilken typ av 
information som skulle lämnas inom ramen för övervakningen efter programperiodens 
slut och när det skulle ske, vilket innebar att man missade ett tillfälle att öka 
förutsägbarheten hos informationen och hjälpa medlemsstaterna att planera 
insamlingen av information (se punkt 49). 
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Rekommendation 3 – Förbättra samverkan med 
medlemsstaterna och andra intressenter 

Kommissionen bör se över sina interna förfaranden för att säkerställa att 

a) den vid avslutandet av det makroekonomiska anpassningsprogrammet till varje 
berörd medlemsstat formellt översänder i) en detaljerad förteckning över de 
reformer som ska följas upp, tillsammans med en realistisk tidsram för 
genomförandet, och meddelar ii) vilken specifik information som ska lämnas; den 
senare bör så småningom ses över för att säkerställa att den begärda 
informationen överensstämmer med övervakningsbehoven, 

b) det inte förekommer överlappning mellan övervakning efter programperiodens 
slut och tillsyn inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen och den 
gemensamma resolutionsmekanismen; framför allt bör kommissionen när den 
anser att en bedömning av enskilda banker är nödvändig i så stor utsträckning 
som möjligt använda resultaten av den analys som gjorts av de berörda EU-
organen. 

Tidsram: Mitten av 2022. 

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Alex 
Brenninkmeijer som ordförande, i Luxemburg den 13 juli 2021. 

 För revisionsrätten 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 ordförande 
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Bilagor 

Bilaga I – Exempel på dubbelarbete i övervakningen av 
reformer inom ramen för övervakning efter programperiodens 
slut och den europeiska planeringsterminen 

Övervakning efter programperiodens 
slut Den europeiska planeringsterminen 

Irland – rapport om övervakningen 
efter programperiodens slut från 
hösten 2016 (offentliggjord i mars 2017) 
– s. 27:  
 
Subventionerat boende 
Handlingsplanen för bostäder omfattade en 
betydande ökning av det direkta 
tillhandahållandet av subventionerade 
bostäder. I handlingsplanen Rebuilding Ireland: 
Action Plan for Housing and Homelessness, som 
lanserades den 19 juli, åtog sig regeringen att 
direkt tillhandahålla 47 000 subventionerade 
bostäder senast 2021. Kostnaden uppskattas till 
5,35 miljarder euro. 
Ytterligare subventionerade bostäder kommer 
att bidra till att öka det totala utbudet. 
Kompletterande reformer av systemet med 
subventionerat boende, såsom kostnadshyra, 
skulle kunna bidra till att minska kostnaderna för 
direkt tillhandahållande av subventionerat 
boende. I annat fall är direkt tillhandahållande 
sannolikt dyrare på lång sikt än system som drivs 
via den privata hyresmarknaden. 

Irland – 2017 års landsrapport 
(offentliggjord i februari 2017) – s. 52: 
 
Subventionerat boende 
Fler subventionerade bostäder kommer att 
bidra till att öka det totala utbudet. 
Handlingsplanen innehöll ett åtagande om att 
direkt tillhandahålla 47 000 subventionerade 
bostäder senast 2021. Den beräknade kostnaden 
är 5,35 miljarder euro, vilket innebär att 
subventionerat boende kommer att stå för cirka 
40 % av finansieringsbudgeten de närmaste fyra 
åren. Nästan ytterligare 8 000 nya bostäder per 
år skulle bidra till att minska trycket på grund av 
utbudsbristen. I avsaknad av kompletterande 
reformer av systemet med subventionerat 
boende, såsom kostnadshyra, kan dock direkt 
tillhandahållande av subventionerat boende bli 
dyrare på lång sikt än system som drivs via den 
privata hyresmarknaden. 

Portugal – rapport om övervakningen 
efter programperiodens slut från 
hösten 2016 (offentliggjord i mars 2017) 
– s. 20:  
 
Utgiftsöversyn 
Utgiftskontrollen är fortfarande en utmaning, 
och fördelarna med utgiftsöversynen återstår 
att se. Utgiftskontrollerna och restriktionerna 
har förbättrats ytterligare något efter 
tillämpningen av lagen om kontroll av 
åtaganden. Obetalda förfallna skulder tyder dock 
på otillräcklig bokföring samt budgetplanering 
och utgiftskontroll, särskilt på sjukhus. 
Översynen är för närvarande inriktad på hälso- 
och utbildningsministerierna, statsägda företag, 

Portugal – 2017 års landsrapport 
(offentliggjord i februari 2017) – s. 52: 
 
Utgiftsöversyn 
Det förefaller som om den nuvarande 
utgiftsöversynen skulle gynnas av ett mer 
övergripande och strategiskt tillvägagångssätt. 
Myndigheterna har inlett en utgiftsöversyn som 
främst är inriktad på hälso- och 
utbildningsministerierna, statligt ägda företag, 
(centraliserad) offentlig upphandling och 
fastighetsförvaltning. Denna översyn saknar en 
övergripande strategi som skulle omfatta den 
offentliga sektorn i stort och vägledas av en 
uppsättning konkreta besparingsmål. Tvärtom 
har betalningseftersläpningarna på sjukhus ökat 
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Övervakning efter programperiodens 
slut Den europeiska planeringsterminen 

(centraliserad) offentlig upphandling och 
fastighetsförvaltning, vilka alla är områden där 
stora effektivitetsvinster skulle kunna göras, 
enligt myndigheterna. Översynen skulle gynnas 
av en mer övergripande strategi som omfattar 
alla nivåer i den offentliga sektorn samt en 
uppsättning konkreta mål för besparingar.  

sedan början av året, vilket tyder på bristande 
kontroll över utgifterna, särskilt inom hälso- och 
sjukvårdssektorn. 

Cypern – rapport om övervakning efter 
programperiodens slut våren 2019 
(offentliggjord i juni 2019), s. 22: 
 
Olympic Insurances konkurs 
Det är fortfarande osäkert hur man ska gå vidare 
efter Olympic Insurances konkurs. Den 
cypriotiska försäkringstillsynsmyndigheten drog 
in den krisande försäkringsgivarens licens i maj 
2018 till följd av att denna inte uppfyllde 
solvenskraven. Ett likvidationsförfarande 
inleddes i början av augusti 2018. 

Cypern – 2019 års landsrapport 
(offentliggjord i februari 2019) – s. 39: 
 
Olympic Insurances konkurs 
Olympic Insurances konkurs gav upphov till ett 
antal osäkerhetsfaktorer. Den cypriotiska 
försäkringstillsynsmyndigheten drog in Olympic 
Insurances licens i maj 2018 till följd av att 
försäkringsgivaren inte uppfyllde solvenskraven. 
Ett likvidationsförfarande inleddes i början av 
augusti 2018. 

Cypern – rapport om övervakning efter 
programperiodens slut våren 2018 
(offentliggjord i november 2018), s. 22 
och 42:  
 
Trepelarstrategi för att minska 
nödlidande lån 
Under 2018 utarbetade och började de 
cypriotiska myndigheterna genomföra en politisk 
strategi med tre pelare för att minska de 
nödlidande lånen i banksektorn. Strategin 
omfattar följande: i) Ett lagstiftningspaket med 
ändringar av ramarna för utmätning och 
insolvens och av lagen om försäljning av lån samt 
med antagandet av en lag om 
värdepapperisering, ii) försäljning av CCB:s goda 
tillgångar och skulder, medan resten av 
tillgångarna kvarstår i CAMC och iii) inrättande 
av ett tillfälligt subventionssystem (Estia) för att 
hantera nödlidande lån mot säkerhet i primära 
bostäder. Inom ramen för den första pelaren – 
stärkande av den rättsliga ramen – godkände 
representanthuset i början av juli 2018 en rad 
lagstiftningsförslag som syftar till att undanröja 
hinder för resolution av nödlidande lån. Den 
andra pelaren – som innebär att en stor del av 
de osäkra lånen från banksektorn elimineras – 
förverkligades i september 2018, när CCB 
lämnade tillbaka sin banklicens. Inom den sista 
pelaren slutfördes utformningen av Estia-

Cypern – 2019 års landsrapport  
(offentliggjord i februari 2019) – s. 20:  
 
Trepelarstrategi för att minska 
nödlidande lån 
De cypriotiska myndigheterna utarbetade och 
började genomföra en politisk strategi med tre 
pelare för att minska de nödlidande lånen. 
Strategin omfattade följande: i) Ett 
lagstiftningspaket med ändringar av ramarna för 
utmätning och insolvens och av lagen om 
försäljning av lån samt med antagandet av en lag 
om värdepapperisering, ii) försäljning av Cyprus 
Cooperative Bank, som kämpade med en stor 
volym nödlidande lån, varigenom dess 
resterande del försattes i avvecklingsläge och iii) 
inrättande av ett tillfälligt statligt stödsystem 
(Estia) för att hantera nödlidande lån mot 
säkerhet i primära bostäder, den mest 
utmanande delen av de nödlidande lånen. Inom 
den första pelaren – förstärkning av den rättsliga 
ramen – syftar lagändringarna till att avlägsna 
vissa hinder för resolution av nödlidande lån. 
Den andra pelaren genomfördes i september 
2018, då Cyprus Cooperative Bank lämnade 
tillbaka sin banklicens. Dess inverkan på 
nödlidande lån har därför redan visat sig genom 
att en stor del av de osäkra lånen har avlägsnats 
från banksektorn. Inom den sista pelaren 
slutfördes utformningen av Estia-systemet i 
början av november 2018, och det förväntas 



 42 

 

Övervakning efter programperiodens 
slut Den europeiska planeringsterminen 

systemet i november 2018. Systemet förväntas 
genomföras från och med 2019. Den nuvarande 
rättsliga processen försvagar verkställbarheten 
för avtal och avskräcker banker från att använda 
den tillgängliga rättsliga ramen för att minska de 
nödlidande lånen. Hur väl det Estia-system som 
nämns ovan fungerar beror dessutom i stor 
utsträckning på rättsväsendets effektivitet när 
det gäller att beordra utmätning för på nytt 
försumliga gäldenärer och icke-berättigade 
låntagare. 

genomföras under första delen av 2019 (se 
avsnitt 4.2.1). Den planerade reformen av 
rättsväsendet syftar till att stärka efterlevnaden 
av avtal och i slutändan förbättra landets 
betalningskultur (se avsnitt 4.4.3). Dessutom 
beror resultatet av Estia-systemet i hög grad på 
rättsväsendets effektivitet när det gäller att 
genomdriva utmätningsförfaranden för på nytt 
försumliga gäldenärer och icke-berättigade 
låntagare. 
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Bilaga II – Exempel från på varandra följande rapporter om 
övervakning efter programperiodens slut som visar på få 
framsteg i genomförandet av strukturreformer 

Rapport om övervakning 
efter programperiodens 

slut 
Cypern: nytt insolvenskontor 

Hösten 2016 
(offentliggjord i december 
2016) 

Cyperns nya insolvenskontor inledde sin verksamhet i juni 
2015 men behöver mer resurser. 

Våren 2017 
(offentliggjord i juli 2017) 

Cyperns nya insolvenskontor inledde sin verksamhet i juni 
2015 men behöver mer resurser. 

Hösten 2017 
(offentliggjord i december 
2017) 

Cyperns insolvenskontor inledde sin verksamhet i juni 2015 
men behöver mer resurser. 

Våren 2018 
(offentliggjord i juli 2018) 

Arbete pågår för att förbättra insolvenskontorets 
ändamålsenlighet och effektivitet. 

Hösten 2018 
(offentliggjord i november 
2018) 

Mer arbete behövs för att förbättra insolvenskontorets 
ändamålsenlighet och effektivitet. 

Våren 2019 
(offentliggjord i juni 2019) 

Arbete pågår med att förbättra insolvenskontorets 
ändamålsenlighet och effektivitet. 

Hösten 2019 
(offentliggjord i november 
2019) 

Den nya avdelningen för insolvens, som ska vara i drift i 
början av 2020, bör öka insolvensramens effektivitet och 
ändamålsenlighet. 

Våren 2020 
(offentliggjord i maj 2020) Kommissionen rapporterade inte om insolvenskontoret. 

Hösten 2020 
(offentliggjord i november 
2020) 

Insolvensavdelningen kommer att införa sin nya 
organisationsstruktur i januari 2021. 
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Rapport om övervakning 
efter programperiodens 

slut 
Portugal: utgiftsöversyn 

Sommaren 2016  
(offentliggjord i 
september 2016) 

Regeringen har inlett en utgiftsöversyn av den offentliga 
förvaltningen som ett försök att ytterligare fånga upp 
betydande utgiftsbesparingar. 

Hösten 2016 
(offentliggjord i mars 
2017) 

Utgiftskontrollen är fortfarande en utmaning, och fördelarna 
med utgiftsöversynen återstår att se. 

Sommaren 2017 
(offentliggjord i oktober 
2017) 

Utgiftskontrollen är fortfarande en utmaning, och fördelarna 
med utgiftsöversynen kommer att förverkligas endast gradvis 
utan på förhand fastställda besparingsmål. 

Hösten 2017 
(offentliggjord i januari 
2018) 

Utgiftsöversynen håller gradvis på att utvidgas till nya 
sektorer. De ambitiösare besparingsmålen från 
utgiftsöversynen 2018 är en positiv utveckling. 

Sommaren 2018 
(offentliggjord i 
september 2018) 

Den övergripande utgiftsöversynen breddades nyligen och 
visar nu på mer ambitiösa besparingsmål, men vilka åtgärder 
som ska vidtas i framtiden har ännu inte angetts. 

Hösten 2018 
(offentliggjord i februari 
2019) 

Utgiftsöversynen ska fortsätta 2019. 

Sommaren 2019 
(offentliggjord i oktober 
2019) 

Den pågående utgiftsöversynen fortskrider långsamt och 
beräknas leda till relativt blygsamma ytterligare 
effektivitetsbesparingar. 

Hösten 2019 
(offentliggjord i april 
2020) 

Det växande trycket på de största posterna i de löpande 
offentliga utgifterna förblev något obevakat. 

Hösten 2020 
(offentliggjord i november 
2020) 

Kommissionen rapporterade inte om utgiftsöversynen. 

 
  



 45 

 

Rapport om övervakning 
efter programperiodens 

slut 
Irland: bredda skattebasen 

Hösten 2015 
(offentliggjord i januari 
2016) 

Multinationella företags omfattande verksamhet utsätter 
Irland för potentiella negativa intäktschocker som kan uppstå 
till följd av förändringar av internationella skattenormer och 
internationell skattepraxis. 

Våren 2016 
(offentliggjord i 
september 2016) 

Den gradvisa utfasningen av den allmänna sociala avgiften 
står i kontrast till åtagandet att bibehålla en bred skattebas. 

Hösten 2016 
(offentliggjord i mars 
2017) 

En bredare skattebas skulle öka de offentliga finansernas 
motståndskraft mot negativa händelser 

Våren 2017 
(offentliggjord i juli 2017) 

En bredare skattebas skulle förbättra intäktsstabiliteten mot 
bakgrund av den ekonomiska volatiliteten. 

Hösten 2017 
(offentliggjord i februari 
2018) 

En bredare inkomstskattebas skulle förbättra 
intäktsstabiliteten mot bakgrund av den ekonomiska 
volatiliteten. 

Våren 2018 
(offentliggjord i juli 2018) 

Med hänsyn till de ökade externa riskerna vore det klokt att 
bredda skattebasen. 

Hösten 2018 
(offentliggjord i februari 
2019) 

En bredare inkomstskattebas skulle förbättra 
intäktsstabiliteten mot bakgrund av den ekonomiska 
volatiliteten. 

Våren 2019 
(offentliggjord i 
september 2019) 

En breddning av skattebasen och minskat beroende av 
bolagsskatteintäkter skulle förbättra intäktsstabiliteten. De 
senaste intäktsåtgärderna bidrog på det hela taget inte i 
någon större utsträckning till en breddning av skattebasen. 

Hösten 2019 
(offentliggjord i februari 
2020) 

En breddning av skattebasen skulle stärka de offentliga 
finanserna. 

Hösten 2020 
(offentliggjord i november 
2020) 

En bredare skattebas skulle stärka de offentliga finansernas 
motståndskraft. 
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Bilaga III – Exempel på stora förseningar i genomförandet av 
reformer 

Rättsliga frågor: Grekland åtog sig att genomföra en treårig handlingsplan för 
rättsväsendet, enligt vilken inrättandet av e-juridiksystemet (OSDDY-PP) skulle vara 
slutfört i mitten av 2020 och elektroniskt ingivande av rättsliga handlingar skulle 
genomföras i alla domstolar före utgången av 2019 efter det att anbudsförfarandet 
hade avslutats i mitten av 2019.  
 
I rapporten från juni 2019 angavs att upphandlingsdokumentationen ännu inte hade 
färdigställts och att anbudsförfarandet hade skjutits upp till september 2019. I den 
följande rapporten angavs att anbudsförfarandet hade skjutits upp ytterligare till 
december 2019. I rapporten från september 2020 angavs att slutförandet av 
anbudsförfarandet hade skjutits upp till december 2020, ett datum som bekräftades 
i rapporten från november 2020, vilket skylldes på pandemin. Leveransen av it-
systemet är därför försenad på grund av att anbudsförfarandet inleddes så sent. 
Dessutom förlängdes tidpunkten för leverans. Den förväntas äga rum 3,5 år efter 
den ursprungligen planerade tidsfristen, förutsatt att inga ytterligare förseningar 
uppstår. 
 
När det gäller införandet av det elektroniska inlämningssystemet i alla domstolar 
visade rapporten från februari 2020 att denna tidsfrist (slutet av 2019) hade 
överskridits och att genomförandet hade inletts, men bara för en undergrupp av 
domstolar. I rapporten från maj 2020 uppgavs att elektronisk inlämning skulle vara 
obligatorisk från och med januari 2021 endast för förvaltningsdomstolar och vara ett 
alternativ för civil- och straffrättsliga jurisdiktioner. 
 

Offentlig förvaltning: Som ett led i arbetet med att modernisera sin offentliga 
förvaltning åtog sig Grekland att utse 69 förvaltningssekreterare före slutet av 2018. 
 
I rapporten från november 2018 uppgavs att betydande förseningar förekom och att 
inga utnämningar hade slutförts fram till dess.  
Rapporten från juni 2019 innehöll information om en utnämning och fyra 
urvalsförfaranden samt senareläggning av tidsfristen för slutförandet av 69 
urvalsförfaranden till december 2019.  
I rapporten från november 2019 angavs att de 69 tjänsterna som 
förvaltningssekreterare avskaffades genom en ny lag som ersatte dem med 13 
tjänster som ständig sekreterare, med ett urvalsförfarande som skulle vara slutfört 
senast i januari 2020. 
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Akronymer och förkortningar 
ECB: Europeiska centralbanken. 

ESM: Europeiska stabilitetsmekanismen. 

IMF: Internationella valutafonden. 
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Ordförklaringar 
budgetsaldo: saldot mellan de totala offentliga utgifterna och inkomsterna under ett 
visst år, där ett positivt saldo tyder på ett överskott och ett negativt saldo på ett 
underskott. 

den gemensamma resolutionsmekanismen: mekanism inom ramen för vilken den 
gemensamma resolutionsnämnden och nationella resolutionsmyndigheter har 
centraliserade resolutionsbefogenheter och direkt ansvar för resolutionen av banker i 
de medlemsstater som deltar i bankunionen. 

den gemensamma tillsynsmekanismen: mekanism för tillsyn av banker som omfattar 
ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna i de deltagande länderna. 

Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten: ett företag för särskilt ändamål som 
inrättats av medlemsstaterna i euroområdet som ett av dem ägt, Luxemburgbaserat 
bolag och utformats som en tillfällig räddningsmekanism för upplåning av medel 
garanterade av medlemsstaterna i euroområdet på de finansiella marknaderna i syfte 
att vidareutlåna dem till medlemsstater i euroområdet i svårigheter; faciliteten ger inte 
något ytterligare ekonomiskt stöd till euroländer som har eller hotas av 
finansieringsproblem, eftersom denna uppgift nu endast utförs av ESM. 

Europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen: ett EU-instrument som gör det 
möjligt för kommissionen att låna på finansmarknaderna för unionens räkning med 
stöd av en indirekt EU-budgetgaranti och tillhandahålla ekonomiskt bistånd till alla EU-
länder som drabbats eller hotas av allvarliga finansiella svårigheter i syfte att bevara 
den finansiella stabiliteten; i dag förväntas euroländer i behov av ekonomiskt stöd 
vända sig till Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM). 

Europeiska stabilitetsmekanismen: ESM inrättades i oktober 2012 som en permanent 
mellanstatlig organisation; i likhet med sin föregångare, den tillfälliga europeiska 
finansiella stabiliseringsfaciliteten, ger ESM ekonomiskt stöd till euroländer som 
drabbats eller hotas av allvarliga finansieringsproblem, om det är oundgängligt för att 
trygga den finansiella stabiliteten i euroområdet som helhet; mekanismen ger 
finansiellt stöd genom emittering av skuldebrev. 

lånefaciliteten till förmån för Grekland: det första ekonomiska stödprogrammet för 
Grekland, som man enades om i maj 2010; det bestod av bilaterala lån från länder i 
euroområdet på 52,9 miljarder euro, och kommissionen fungerar inte som låntagare 
för faciliteten utan har anförtrotts uppgiften att samordna och förvalta de samlade 
bilaterala lånen. 
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primärsaldo: budgetsaldot med avdrag för räntebetalningar på den offentliga skulden. 

utträde ur ett makroekonomiskt anpassningsprogram: programmet, som fastställer 
ett slutdatum, löper ut efter det att kommissionen framgångsrikt har slutfört en 
slutkontroll. 



Kommissionens svar 

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=59351 

Tidslinje 

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=59351 
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Vi som arbetat med revisionen 
I revisionsrättens särskilda rapporter redovisar vi resultatet av våra revisioner av EU:s 
politik och program eller av förvaltningsteman som är kopplade till specifika 
budgetområden. För att uppnå så stor effekt som möjligt väljer vi ut och utformar 
granskningsuppgifterna med hänsyn till riskerna när det gäller prestation eller 
regelefterlevnad, storleken på de aktuella intäkterna eller kostnaderna, framtida 
utveckling och politiskt intresse och allmänintresse. 

Denna effektivitetsrevision utfördes av revisionsrättens avdelning IV 
marknadsreglering och en konkurrenskraftig ekonomi, där ledamoten Alex 
Brenninkmeijer är ordförande. Revisionsarbetet leddes av ledamoten 
Alex Brenninkmeijer med stöd av Raphael Debets (kanslichef), Di Hai (attaché), 
Marion Colonerus (förstachef), Giuseppe Diana (uppgiftsansvarig) och Stefano Sturaro 
och Laura Lalikova (revisorer). Zoe Dennis gav språkligt stöd. 
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Kommissionen är ansvarig för övervakningen av medlemsstater i 
euroområdet som lämnar ett makroekonomiskt 
anpassningsprogram och för att se till att de upprätthåller sin 
ekonomiska och finansiella stabilitet. Det gagnar 
medlemsstaterna och deras långivare. Vi granskade 
utformningen, genomförandet och ändamålsenligheten när det 
gällde kommissionens övervakning av de fem berörda 
medlemsstaterna (Irland, Grekland, Spanien, Cypern och 
Portugal). Vi konstaterade att övervakningen var ett lämpligt 
verktyg men att dess effektivitet hämmades av otydliga mål och 
brist på effektivisering och fokus. Vi lämnar rekommendationer 
till kommissionen om hur den kan ta itu med problemen, bland 
annat rekommenderar vi en översyn av tillämplig lagstiftning för 
att integrera kommissionens övervakningsverksamheter i den 
europeiska planeringsterminen. 

Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4 
andra stycket i EUF-fördraget. 
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