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Revisionsrättens åtgärder med anledning av covid-19-pandemin 

Europeiska revisionsrätten har vidtagit nödvändiga åtgärder för att kunna fortsätta utföra ändamålsenlig offentlig 
revision i EU och leverera granskningsrapporter, yttranden och översikter i rätt tid under covid-19-pandemin, så 
långt det är möjligt under de rådande omständigheterna. Samtidigt vill vi uttrycka vår stora tacksamhet till dem som 
arbetar för att rädda liv och bekämpa pandemin, i Luxemburg, i EU och runt om i världen. Vi fortsätter också att göra 
vad vi kan för att stödja den luxemburgska regeringens strategi för att skydda folkhälsan. Vi dämpar effekterna av 
den pågående hälsokrisen för vår personal och har vidtagit förebyggande åtgärder för att i möjligaste mån minska 
risken för dem och deras familjer. 

Pressmeddelande 
Luxemburg den 15 april 2020 

Att mildra effekterna av covid-19-pandemin med användning 
av EU:s strukturfonder kräver balans mellan ökad flexibilitet 
och ansvarsskyldighet, säger EU:s revisorer 

Europeiska kommissionen föreslår tillfälliga lättnader i utgiftsreglerna för de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) i syfte att hjälpa medlemsstaterna att mildra 
effekterna av covid-19-pandemin. Medlemsstaterna behöver få tillgång till EU-stödet så fort 
som möjligt, men att lätta på de befintliga förfarandena innebär risker, enligt ett nytt yttrande 
från Europeiska revisionsrätten.  

Kommissionens förslag ingår som en del i EU:s hantering av covid-19-krisen. Framför allt föreslås, 
som en extraordinär åtgärd, nya regler för att snabba på överföringen av medel från ESI-fonderna 
till medlemsstaterna och ge dem större flexibilitet att rikta EU-stödet till de områden där det bäst 
behövs. Det skulle till exempel bli möjligt för medlemsstaterna att begära 100 % EU-finansiering 
utan att bidra med egen medfinansiering och utan att behöva avsätta en viss andel till särskilda 
områden som forskning eller klimat. Dessutom ska de enklare kunna överföra medel mellan sina 
program och regioner och själva bestämma vart de vill rikta medlen. 

”Den rådande situationen kräver snabb mobilisering av alla tillgängliga finansiella medel för att 
hantera effekterna av covid-19-pandemin på hälsa, företag och medborgare”, sade Iliana 
Ivanova, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för yttrandet. ”Den här åtgärden på kort 
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sikt som kommissionen föreslår är nödvändig för att hjälpa medlemsstaterna att mildra krisens 
effekter, men rätt balans måste uppnås och förslaget får inte leda till betydande kompromisser 
när det gäller ansvarsskyldigheten”. 

Revisorerna noterar att förslaget inte närmare klargör vilken typ av åtgärder som avses med 
insatser som främjar krishanteringsförmågan. De påpekar också att tillförlitlig information om 
ESI-fondernas utgifter för hantering av covid-19-pandemin inte skulle finnas lätt tillgänglig för 
kommissionen eller lagstiftarna, vilket kan påverka ansvarsskyldigheten gentemot EU-
medborgarna för användningen av medlen. 

Kommissionen kommer att behöva övervaka utvecklingen av situationen noggrant för att 
säkerställa att de tillfälliga och extraordinära åtgärderna förblir gällande bara så länge som den 
extraordinära situationen kräver, säger revisorerna. Några av åtgärderna kommer att vara 
tillgängliga under en fastställd tidsperiod, medan andra kan komma att gälla ända fram till slutet 
av 2023, när betalningstiden för den innevarande programperioden löper ut. Det skulle innebära 
att medlemsstaterna kan finansiera sina krishanteringsinsatser och de covid-19-relaterade 
åtgärder som de redan har vidtagit. 

Kommissionens förslag diskuteras nu av de två lagstiftarna – Europaparlamentet och rådet – och 
förväntas slutföras under de kommande veckorna. 

Meddelande till redaktörer 

Revisionsrättens yttrande 3/2020 över ändringarna av EU:s regler för användningen av de 
europeiska struktur- och investeringsfonderna för att hantera covid-19-pandemin har begärts av 
Europaparlamentet och rådet i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
Yttrandet finns nu på revisionsrättens webbplats eca.europa.eu på engelska, och inom kort på 
övriga språk. Revisionsrätten har tidigare avgett ett yttrande över förslaget till förordning om 
gemensamma bestämmelser för 2021–2027 från 2018 och kommer inom kort att avge ett annat 
yttrande över det ändrade förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för 2021–2027. 
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