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Pressmeddelande 
Luxemburg den 23 januari 2023 

EU:s revisorer granskar rättsstatliga garantier i 
samband med EU-finansiering 
Europeiska revisionsrätten inleder nu sitt arbete med att bedöma om Europeiska kommissionen 
på ett fullgott sätt har skyddat EU:s ekonomiska intressen mot överträdelser av 
rättsstatsprincipen i medlemsländerna. Revisorerna ska granska vad kommissionen, EU:s 
verkställande organ, har gjort för att försäkra sig om att länder enbart får pengar från EU:s kassa 
om de respekterar rättsstaten. Revisionen inriktar sig på EU:s sammanhållningspolitik och 
återhämtningsstöd efter covid-19-pandemin. 

”Om rättsstatsprincipen kränks, exempelvis om korruptionsfall eller brister i rättsväsendets 
oberoende inte utreds ordentligt, kan det få stora ekonomiska konsekvenser för EU och leda till att 
EU:s pengar missbrukas i medlemsländerna”, säger Annemie Turtelboom, den ledamot av 
revisionsrätten som kommer att leda revisionen. ”I vår revision kommer vi att fastställa om 
kommissionen på ett fullgott sätt har använt de verktyg som den har för att skydda EU-budgeten 
mot överträdelser av rättsstatsprincipen, särskilt i fråga om pengar som går till sammanhållning 
och återhämtning.” 
 
Rättsstaten är ett av EU:s grundläggande värden. Enligt rättsstatsprincipen står alla lika inför lagen, 
domstolarna agerar på ett oberoende och opartiskt sätt och det råder en maktdelning i samhället. 
EU har tagit fram olika rättsliga och finansiella verktyg, övervakningsverktyg och mekanismer för 
att upprätthålla rättsstatsprincipen i EU-länderna, bland annat en samarbets- och 
kontrollmekanism, överträdelseförfaranden och årliga rapporter om rättsstatsprincipen. År 2020 
enades unionen också om villkorlighetsregler för att värna en sund ekonomisk förvaltning av hela 
EU-budgeten. Enligt reglerna ska EU:s finansiering till ett land strypas, minskas eller begränsas om 
rättsstatsprincipen har kränkts allvarligt i det landet. De här skyddsåtgärderna har hittills endast 
tillämpats på Ungern (i december 2022) där 55 % av den finansiering som landet skulle få från EU 
från tre sammanhållningsprogram nu kommer att strypas. Budgetreglerna för de 
sammanhållningspolitiska fonderna och faciliteten för återhämtning och resiliens, som utgör 
merparten av EU:s återhämtningspaket, ger fler rättsstatliga garantier. 
 
Revisionen inriktar sig på tre olika områden som ska skydda EU:s ekonomiska intressen mot 
överträdelser av rättsstatsprincipen, nämligen kommissionens tillämpning av EU:s 
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villkorlighetsförordning, de regler som gäller för de sammanhållningspolitiska fonderna 2021–2027 
och faciliteten för återhämtning och resiliens. 
 
Sex länder kommer att ingå i revisionen av kommissionens åtgärder: Bulgarien, Grekland, Italien, 
Ungern, Polen och Rumänien. 
 
 
 
Bakgrundsinformation  
 
Det är kommissionen som ansvarar för att identifiera och ta itu med eventuella överträdelser av 
rättsstatsprincipen i medlemsländerna. Men det är Europeiska unionens råd, som samlar EU-
ländernas regeringar, som godkänner de skyddsåtgärder som kommissionen föreslår enligt den så 
kallade villkorlighetsförordningen och särskilda delmål eller mål för att åtgärda brister inom 
faciliteten för återhämtning och resiliens. Kommissionen kan också blockera ersättningen av 
sammanhållningsfondens utgifter om principerna inte respekteras. Vidare kan Europaparlamentet 
ta upp frågor som rör rättsstatsprincipen vid det årliga förfarandet för att bevilja kommissionen 
ansvarsfrihet för förvaltningen av EU-budgeten. 
 
EU:s långtidsbudget tillhandahåller finansiering på 1 211 miljarder euro 2021–2027 och av dessa 
medel kan 361 miljarder euro delas ut från de sammanhållningspolitiska fonderna. EU-länderna 
har också tillgång till 807 miljarder euro via finansieringspaketet NextGenerationEU 2021–2026, 
varav 724 miljarder euro via faciliteten för återhämtning och resiliens. 
 
Förhandsbeskrivning 01/2023 av en revision av rättsstatsprincipen och kommissionens åtgärder 
för att skydda EU:s ekonomiska intressen i sammanhållningspolitiken och faciliteten för 
återhämtning och resiliens finns på engelska på revisionsrättens webbplats. Förhandsbeskrivningar 
av revisioner bygger på förberedande arbete som utförts innan revisionen inleds. De ska inte ses 
som granskningsiakttagelser, slutsatser eller rekommendationer. Granskningsrapporten förväntas 
bli klar om ungefär ett år. 
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Revisionsrättens presstjänst: press@eca.europa.eu  

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

 

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/ecadefault.aspx
mailto:press@eca.europa.eu
mailto:damijan.fiser@eca.europa.eu
mailto:claudia.spiti@eca.europa.eu
mailto:vincent.bourgeais@eca.europa.eu

