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Luxembourg, den 8. september 2022

EU-revisorerne identificerer risiciene for en
vellykket gennemførelse af nationale
genopretnings- og resiliensplaner
Genopretnings- og resiliensfaciliteten blev oprettet i 2021 for at afbøde de økonomiske og
sociale konsekvenser af covid-19-pandemien. For at få del i EU's finansielle støtte på mere end
700 milliarder euro under genopretnings- og resiliensfaciliteten skal medlemsstaterne indgive
nationale genopretnings- og resiliensplaner. Europa-Kommissionen har til opgave at vurdere
disse planer. Ifølge en særberetning, som Den Europæiske Revisionsret offentliggør i dag, er
Kommissionens vurdering generelt hensigtsmæssig, men der er fortsat risici, der kan forhindre
en vellykket gennemførelse af de nationale genopretnings- og resiliensplaner, f.eks. uklare
delmål og mål.
"Genopretnings- og resiliensfaciliteten er et unikt instrument, der skal støtte medlemsstaternes
reformer og investeringer og dermed deres genopretning og modstandsdygtighed," siger
Ivana Maletić, det medlem af Revisionsretten, der ledte revisionsarbejdet. "Rettidig adgang til
støtte spiller en central rolle, men det må ikke være på bekostning af en forsvarlig økonomisk
forvaltning. Der skal være fuld gennemsigtighed og effektiv kontrol for at sikre, at EU's midler
anvendes til det fastsatte formål og opnår den forventede virkning."
Revisorerne undersøgte Kommissionens proces for vurdering af nationale genopretnings- og
resiliensplaner og den vejledning, medlemsstaterne modtog i den forbindelse. Med hensyn til seks
medlemsstater (Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Kroatien og Italien) kontrollerede
revisorerne også, om Kommissionens vurdering sikrede overholdelse af genopretnings- og
resiliensfacilitetens betingelser.
De konstaterede, at vurderingen generelt var hensigtsmæssig. Kommissionen baserede sine
evalueringer på omfattende interne retningslinjer og tjeklister. De ansvarlige for vurderingen
anvendte dog ikke disse på en systematisk eller ensartet måde i den kvalitative vurdering, hvilket
ofte gjorde det vanskeligt at bedømme vurderingen.
Ifølge revisorerne kan genopretnings- og resiliensplanerne forventes at bidrage til de
politikområder, der er relevante for genopretnings- og resiliensfaciliteten, men det varierer, i
hvilken grad de gør det, og virkningen kendes endnu ikke i praksis. I lighed med den konklusion,
Kommissionen drog i sin egen vurdering, konstaterede revisorerne, at ingen af foranstaltningerne
Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning.
Beretningen i sin helhed kan fås på eca.europa.eu.
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i stikprøven kan forventes at ville forårsage væsentlig skade på miljøet. Foranstaltninger til
begrænsning af indvirkningen på miljøet er dog ikke blevet systematisk medtaget i genopretningsog resiliensplanerne i form af delmål eller mål.
Ifølge revisorerne forbedrede Kommissionens vurdering kvaliteten af delmål og mål. Nogle af dem
manglede dog klarhed og dækkede ikke centrale faser af gennemførelsen, og der blev ikke altid
anvendt en harmoniseret tilgang på tværs af medlemsstaterne. Kommissionens vurdering af de
anslåede omkostninger afspejlede en mangel på oplysninger for visse foranstaltninger. Den viste
også, at udbetalingsprofilerne var et resultat af forhandlinger og ikke en afspejling af de
underliggende omkostninger.
Revisorerne undersøgte endvidere, om Kommissionens vurdering sikrede, at genopretnings- og
resiliensplanerne adresserede alle eller en betydelig del af de landespecifikke henstillinger, der var
blevet fremsat inden for det europæiske semester - EU's cyklus til koordinering af de økonomiske
politikker og finans-, arbejdsmarkeds- og socialpolitikkerne. Revisorerne bemærkede, at
vurderingen af, hvad der udgør en "betydelig del" af de landespecifikke henstillinger, ikke er
defineret og derfor i et vist omfang fortsat er skønsmæssig, navnlig i tilfælde, hvor Kommissionen
konstaterede mangler. Revisorerne konstaterede også, at visse aspekter af de landespecifikke
henstillinger stadig manglede at blive behandlet i medlemsstaterne i revisionsstikprøven.
Baggrundsoplysninger
Det Europæiske Råd nåede i juli 2020 til enighed om en genopretningsfond på mere end
800 milliarder euro - NextGenerationEU. Det centrale element er genopretnings- og
resiliensfaciliteten, som udgør op til 723,8 milliarder euro (i løbende priser). Denne revision er den
første i en række af revisioner om genopretnings- og resiliensfaciliteten, som er en af
Revisionsrettens prioriteter i forbindelse med dens undersøgelse af EU's reaktion på covid-19pandemien på tværs af forskellige politiske dimensioner, herunder økonomisk styring.
Særberetning 21/2022 "Kommissionens vurdering af nationale genopretnings- og resiliensplaner Generelt hensigtsmæssig, men der er fortsat gennemførelsesrisici" kan fås på Revisionsrettens
websted.
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