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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 23. januar 2023 

Revisorerne undersøger beskyttelsen af 
retsstatsprincippet i forbindelse med EU-finansiering 
Den Europæiske Revisionsret vil vurdere, om Europa-Kommissionen effektivt har beskyttet EU's 
finansielle interesser mod overtrædelser af retsstatsprincippet i medlemsstaterne. Revisorerne 
vil undersøge, hvad Kommissionen som EU's udøvende magt har gjort for at sikre, at landene 
kun får EU-penge, hvis de overholder retsstatsprincippet. Revisionen vil fokusere på midlerne til 
EU's samhørighedspolitik og til genopretningen efter covid-19. 

"Overtrædelser af retsstatsprincippet - f.eks. når korruption ikke efterforskes ordentligt, eller når 
retsvæsenet ikke er uafhængigt - kan have store finansielle konsekvenser i EU og føre til misbrug af 
EU-penge i medlemsstaterne," siger Annemie Turtelboom, det medlem af Revisionsretten, der skal 
lede revisionsarbejdet. "Vores revision vil vise, om Kommissionen effektivt har brugt de disponible 
værktøjer til at beskytte EU-budgettet mod overtrædelser af retsstatsprincippet, navnlig i 
forbindelse med samhørigheds- og genopretningsmidlerne." 
 
Retsstatsprincippet er en af EU's grundlæggende værdier. Det fastsætter, at alle er lige for loven, 
at domstolene skal være uafhængige og upartiske, og at magten skal deles. Til håndhævelse af 
retsstatsprincippet i medlemsstaterne har EU udviklet forskellige retlige og finansielle værktøjer, 
overvågningsordninger og andre mekanismer. Som eksempler kan nævnes traktatbrudssager, 
mekanismen for samarbejde og kontrol og de årlige rapporter om retsstatssituationen. Derudover 
vedtog EU i 2020 konditionalitetsregler for at beskytte den forsvarlige økonomiske forvaltning af 
EU-budgettet som helhed. Ifølge disse regler skal landenes adgang til EU-finansiering under visse 
omstændigheder suspenderes, reduceres eller begrænses i tilfælde af alvorlige overtrædelser af 
retsstatsprincippet. Disse beskyttelsesforanstaltninger er indtil videre kun blevet brugt over for 
Ungarn (i december 2022), som har fået suspenderet 55 % af de midler, det var blevet tildelt under 
tre EU-samhørighedsprogrammer. De finansielle regler, der gælder for samhørighedspolitikkens 
fonde og for genopretnings- og resiliensfaciliteten - som leverer hovedparten af EU's 
genopretningsstøtte - muliggør yderligere beskyttelse af retsstatsprincippet. 
 
Revisionen vil fokusere på tre områder med betydning for beskyttelsen af EU's finansielle 
interesser mod overtrædelser af retsstatsprincippet, nemlig Kommissionens anvendelse af EU-
forordningen om konditionalitet, af reglerne vedrørende samhørighedspolitikkens fonde for 2021-
2027 og af reglerne vedrørende genopretnings- og resiliensfaciliteten. 
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Undersøgelsen af Kommissionens tiltag vil omfatte en stikprøve på seks lande: Bulgarien, 
Grækenland, Italien, Ungarn, Polen og Rumænien. 
 
 
 
Baggrundsoplysninger  
 
Europa-Kommissionen har ansvaret for at konstatere og reagere på mulige overtrædelser af 
retsstatsprincippet i medlemsstaterne. EU-Rådet, som består af medlemsstaternes regeringer, skal 
godkende de beskyttelsesforanstaltninger, Kommissionen foreslår på grundlag af forordningen om 
konditionalitet, og i forbindelse med genopretnings- og resiliensfaciliteten skal det godkende de 
specifikke milepæle og mål, der vedrører mangler på retsstatsområdet. Kommissionen kan også 
afvise at godtgøre udgifter under samhørighedspolitikkens fonde, hvis retsstatsprincippet ikke er 
overholdt. Endvidere kan Europa-Parlamentet behandle spørgsmål vedrørende retsstatsprincippet 
som led i sin årlige godkendelse af Kommissionens forvaltning af EU-budgettet ("decharge"). 
 
EU's langsigtede budget for perioden 2021-2027 er på 1 211 milliarder euro, hvoraf 
361 milliarder euro hører under samhørighedspolitikkens fonde. Hertil kommer Next Generation 
EU-initiativets finansielle pakke vedrørende perioden 2021-2026, som stiller 807 milliarder euro til 
rådighed for EU-landene, heraf 724 milliarder euro under genopretnings- og resiliensfaciliteten. 
 
Orientering om kommende revision 01/2023, "The rule of law and the Commission's action to 
protect the EU's financial interests in the cohesion policy and the RRF", kan fås på engelsk på 
Revisionsrettens websted. Orienteringer om kommende revisioner er baseret på forberedende 
arbejde udført før planlagte revisionsopgaver. De skal ikke betragtes som revisionsbemærkninger, 
konklusioner eller anbefalinger. Revisionsberetningen forventes at foreligge om ca. et år. 
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