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DA 

Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 14. juli 2020 

REACT-EU-midlerne til genopretning: Der er spændinger 
mellem hurtig støtte og valuta for pengene, siger revisorerne 

Europa-Kommissionens REACT-EU-forslag om at øge samhørighedsmidlerne til EU-landene med 
58 milliarder euro i de afgørende første år af covid-19-genopretningen tager sigte på at 
mobilisere investeringer og fremrykke den finansielle støtte. Den Europæiske Revisionsret 
påpeger i en ny udtalelse, som offentliggøres i dag, at der er spændinger mellem målet om at 
levere de ekstra midler så hurtigt som muligt og målet om at stille dem til rådighed dér, hvor der 
er størst behov, og midlerne har størst effekt. Revisorerne advarer også om, at de 
kriseberedskabsforanstaltninger, som Kommissionen foreslår med henblik på det næste syvårige 
budget, mangler bestemmelser, som er befordrende for forsvarlig økonomisk forvaltning af EU-
midler. 
 
EU har foreslået en pakke på 750 milliarder euro kaldet "Next Generation EU", der skal støtte 
medlemsstaterne i deres bestræbelser på at minimere pandemiens socioøkonomiske konsekvenser 
og komme tilbage på sporet med bæredygtig vækst. Pakken omfatter "genopretningsbistanden til 
samhørighed og Europas territorier" (REACT-EU) vedrørende budgetperioden 2014-2020, som skal 
danne grundlag for EU's genopretning i 2020-2022. Endvidere har Kommissionen foreslået nye 
regler for de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) i budgetperioden 2021-2027 
med det formål at indføre mekanismer, der kan udløses hurtigt i tilfælde af yderligere chok i de 
kommende år. Revisorerne har vurderet begge disse forslag.  
 
"Efter covid-19-udbruddet traf Kommissionen foranstaltninger på en række fronter, bl.a. ved hurtigt 
at mobilisere supplerende midler og foreslå nye finansieringsregler," siger Iliana Ivanova, det 
medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for udtalelsen. "Disse foranstaltninger er velkomne, 
men de skal koordineres godt på EU-plan og nationalt plan for at være effektive." 

Revisorerne roser Kommissionens forslag om, at REACT-EU-midlerne skal forvaltes af 
medlemsstaternes eksisterende strukturer for ESI-fondene - de kalder det "en fornuftig og 
pragmatisk idé". Forslaget overlader det imidlertid til medlemsstaterne at afgøre, hvordan de vil 
bruge de supplerende midler, og der mangler oplysninger om, hvordan midlerne skal koordineres 
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med andre EU-instrumenter og nationale ordninger. Dette skaber en risiko for, at EU-støtte 
fragmenteres eller dubleres. Endvidere vil medlemsstaterne være nødt til at indgå forpligtelser for 
de ekstra midler (dvs. øremærke dem til konkrete formål) senest i 2022, hvilket vil lægge ekstra 
pres på deres mulighed for at anvende dem korrekt og forsvarligt og dermed skabe en risiko for 
hastig anvendelse, hvor absorption prioriteres højere end opnåelse af valuta for pengene ("use it or 
lose it"), og en højere risiko for uregelmæssigheder og svig. Denne risiko gælder især for de 
medlemsstater, der sandsynligvis vil blive ramt hårdest af pandemien, da de også har lave 
absorptionsrater. Endelig fremhæver revisorerne, at den nye metode for tildeling af midlerne til 
medlemsstaterne kan fordrejes af deres for lavt satte arbejdsløshedstal.  
 
De foreslåede ændringer af de fælles bestemmelser for anvendelse af ESI-fondene i 2021-2027 har 
til formål at styrke EU's kapacitet til at reagere på ekstraordinære og usædvanlige omstændigheder. 
De skal finde anvendelse i enhver situation, der af Rådet anerkendes som en krise, og sætte 
Kommissionen i stand til at reagere hurtigere ved hjælp af "gennemførelsesafgørelser". I sit forslag 
angiver Kommissionen imidlertid ikke, hvornår dens midlertidige beføjelser skal ophøre, og den 
undlader at behandle en række aspekter, som er befordrende for forsvarlig økonomisk forvaltning, 
f.eks. mindskning af risikoen for "dødvægt" (finansiering af projekter, der ville være blevet 
gennemført alligevel), når projekter godkendes med tilbagevirkende kraft. Kommissionen kan 
derfor blive nødt til at tilføje yderligere regler vedrørende krisesituationer, når de opstår. Det skal 
dog nævnes som positivt, at forslaget indeholder forbedrede bestemmelser om overvågning af 
nødfinansiering, hvilket er et første skridt i retning af mere gennemsigtighed. 
 
 
Bemærkninger til redaktører 
 
Kommissionen foreslår, at der for perioden 2020-2022 afsættes yderligere 58 272 800 000 euro i 
løbende priser. 
 
Revisionsrettens udtalelse nr. 4/2020 om den foreslåede REACT-EU-forordning og den foreslåede 
forordning om fælles bestemmelser for anvendelse af ESI-fondene foreligger nu på engelsk på 
Revisionsrettens websted (eca.europa.eu). De øvrige sprogudgaver vil foreligge snart. I 
overensstemmelse med traktaten om EU's funktionsmåde anmodede Europa-Parlamentet og Rådet 
om en udtalelse om hvert forslag. For at reagere hurtigt har Revisionsretten offentliggjort disse 
udtalelser som et enkelt dokument.  
 
Revisionsretten bidrager til at forbedre EU's økonomiske forvaltning ved at offentliggøre udtalelser 
om forslag til ny eller ændret lovgivning med finansiel indvirkning. Lovgivningsmyndighederne - 
Europa-Parlamentet og Rådet - bruger udtalelserne i deres arbejde. I 2019 offentliggjorde 
revisorerne en "Sammenfatning af Revisionsrettens bemærkninger" om Kommissionens 2018-
forslag vedrørende den næste FFR. I april 2020 afgav de en udtalelse om forslaget vedrørende 
ekstraordinær fleksibilitet ved anvendelsen af ESI-fondene som reaktion på covid-19-krisen, og den 
vil snart blive fulgt af flere covid-19-relaterede udtalelser. Oplysninger om Revisionsrettens 
foranstaltninger på baggrund af covid-19-pandemien kan fås her. 
 

Pressekontakt vedrørende denne udtalelse: 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RB_MFF/RB_MFF_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=53490
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/NewsItem.aspx?nid=13555
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