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Pressmeddelande 
Luxemburg den 26 juli 2022 

RepowerEU riskerar att inte leva upp till 
sina ambitioner, varnar EU:s revisorer 
RepowerEU – EU:s plan för att snabbt minska beroendet av ryska fossila bränslen, diversifiera 
energiförsörjningen på EU-nivå och påskynda den gröna omställningen – kan ställas inför 
betydande praktiska utmaningar, varnar revisionsrätten i ett yttrande som offentliggörs i dag. 
REPowerEU är beroende av kompletterande åtgärder på alla nivåer och säkrad finansiering på 
omkring 200 miljarder euro för att planen ska lyckas. 

Efter Rysslands invasion av Ukraina beslutade Europeiska rådet att EU helt och hållet skulle fasa 
ut sitt importberoende av gas, olja och kol från Ryssland så snart som möjligt. Kommissionen lade 
därför fram planen RepowerEU, som ska öka resiliensen i EU:s energisystem genom att minska 
beroendet av fossila bränslen och diversifiera energiförsörjningen på EU-nivå. Detta mål kommer 
att genomföras genom faciliteten för återhämtning och resiliens, vilket innebär att åtgärderna 
kommer att ingå i REPowerEU-kapitlen i de nationella planerna för återhämtning och resiliens. 

”Rysslands invasion av Ukraina har riktat strålkastarljuset mot vårt importberoende av gas, olja 
och kol, och EU måste verkligen agera och reagera snabbt på de allt större problemen som rör 
energitrygghet”, sade Ivana Maletić, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för yttrandet. 
”Men vi ser en risk att REPowerEU i sin nuvarande form inte klarar att snabbt identifiera och 
genomföra strategiska EU-projekt med omedelbar och avgörande inverkan på EU:s 
energitrygghet och energioberoende.” 

Även om förslaget ger en omfattande översikt över sammanhanget och de viktigaste 
utmaningarna, uppmärksammar revisorerna ett antal inkonsekvenser i utformningen av 
REPowerEU. Målet med REPowerEU är inriktat på EU som helhet, men genomförandet av 
faciliteten för återhämtning och resiliens görs genom åtgärder som föreslås av medlemsstaterna. 
Detta innebär en risk strategiskt sett vad gäller hanteringen av kommande utmaningar och kan 
leda till att projekt av strategisk betydelse för EU som helhet inte finansieras genom REPowerEU, 
säger revisorerna. 

Kommissionen har gjort uppskattningen att de ytterligare investeringar som behövs för 
REPowerEU – särskilt de som ska fasa ut importen av ryska fossila bränslen till 2027 – uppgår till 
210 miljarder euro. Men den totala ytterligare finansiering som gjorts tillgänglig uppgår endast till 
20 miljarder euro. De övriga finansieringskällorna ligger utanför kommissionens kontroll och 
beror på medlemsstaternas vilja att använda de återstående lånen från faciliteten för 
återhämtning och resiliens eller överföra medel från andra EU-politikområden, särskilt 
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sammanhållnings- och landsbygdsutvecklingspolitiken. EU:s revisorer varnar därför för att det 
sammanlagda belopp som finns tillgängligt i realiteten inte räcker till för att täcka de beräknade 
investeringsbehoven. 

Enligt revisorerna medför den planerade fördelningen av medel till medlemsstaterna också 
problem. Eftersom medlen skulle fördelas i proportion till de medel som ursprungligen användes 
för faciliteten för återhämtning och resiliens, skulle de inte återspegla vare sig RepowerEU:s 
nuvarande utmaningar och mål eller medlemsstaternas särskilda behov. Att det inte finns någon 
särskild tidsfrist för när REPowerEU-kapitlen ska lämnas in minskar sannolikheten för att 
gränsöverskridande projekt identifieras och främjas. Det finns inte heller någon jämförande 
analys, vilket begränsar den strategiska synen på vilka projekt som har störst potential att bidra 
till EU:s energitrygghet och energioberoende. 

I sitt yttrande framhåller revisorerna flera andra brister som påverkar REPowerEU, bland annat 
när det gäller rapportering, övervakning och utvärdering samt inlämning och bedömning av 
REPowerEU-kapitlen. 

 

 

Bakgrundsinformation 
Den 18 maj 2022 lade kommissionen fram planen RepowerEU, en färdplan för ett mer resilient 
energisystem och en verklig energiunion, som ska bryta beroendet av fossila bränslen, 
diversifiera energiförsörjningen på EU-nivå och påskynda övergången till ren energi. Avsikten 
med REPowerEU-åtgärderna är att de ska leva upp till dessa ambitioner genom 
energibesparingar, diversifiering av energiförsörjningen, snabbare utbyggnad av förnybar energi 
för att ersätta fossila bränslen i hushållen, inom industrin och elproduktionen samt produktion av 
ren energi. 
I det yttrande som offentliggörs i dag bedöms den övergripande utformningen av REPowerEU, de 
föreslagna ändringarnas lämplighet och potentiella risker när det gäller genomförandet. 
Yttrande 04/2022 finns på revisionsrättens webbplats på engelska och inom kort på övriga språk. 

Presskontakt 
Revisionsrättens presstjänst: press@eca.europa.eu 

- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – M: +352 691551502 
- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – M: +352 621552224 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – M: +352 691553547 
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