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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 8. marts 2023 

Covid-19-genopretningsmidler: Revisorerne advarer om 
mangler i beskyttelsen af EU's finansielle interesser 

— EU-landene kan bruge 724 milliarder euro til genopretning af deres økonomier til gengæld 
for reformer og offentlige investeringer 

— Ny udgiftsmodel indebærer en sikkerheds- og ansvarlighedsmangel 

Europa-Kommissionen har på relativt kort tid oprettet et system til kontrol af EU's vigtigste fond til 
genopretning efter pandemien - genopretnings- og resiliensfaciliteten på 724 milliarder euro. Den 
Europæiske Revisionsret har undersøgt udformningen af kontrolsystemet og konstateret en sikkerheds- og 
ansvarlighedsmangel i beskyttelsen af EU's finansielle interesser. Medlemsstaterne er forpligtet til at 
kontrollere, at investeringsprojekter finansieret af genopretnings- og resiliensfaciliteten gennemføres under 
overholdelse af EU-regler og nationale regler, men Kommissionen har gennem sit eget revisionsarbejde kun 
få verificerede oplysninger om, hvorvidt og hvordan disse nationale kontroller udføres. Uden sikkerhed for, 
at disse regler overholdes, mangler der ansvarlighed på EU-plan. 

I forbindelse med genopretnings- og resiliensfaciliteten kanaliserer Kommissionen midler på en ny måde, som 
består i, at den først foretager betalinger til EU-landene, når den har opnået sikkerhed for, at de har opfyldt 
de milepæle og mål, der er aftalt på forhånd i deres nationale genopretningsplaner. Kommissionen har til det 
formål indført omfattende kontroller for at verificere de data, som landene indsender for at dokumentere deres 
opfyldelse af milepæle og mål. Ved investeringsprojekter finansieret af genopretnings- og resiliensfaciliteten 
er overholdelse af de relevante EU-regler og nationale regler dog ikke en betingelse for at modtage betaling, 
modsat andre EU-finansieringsprogrammer. Kommissionen kontrollerer heller ikke overholdelsen af disse regler 
i forbindelse med medlemsstaternes betalingsanmodninger. 

"Borgerne vil kun have tillid til nye EU-finansieringsmåder, hvis de kan være sikre på, at deres penge bliver brugt 
korrekt," siger Tony Murphy, formand for Revisionsretten. "Den sikkerhed, Kommissionen kan give vedrørende 
EU's vigtigste fond til genopretning efter pandemien, er i øjeblikket mangelfuld, og der mangler desuden 
ansvarlighed på EU-plan." 

Kommissionen agter i de kommende år at undersøge, om de kontroller, de enkelte EU-lande foretager, 
er tilstrækkelige. Kommissionen vil især vurdere, om medlemsstaternes egne kontrolsystemer er i stand til 
at forebygge, opdage og korrigere svig, korruption, interessekonflikter og dobbeltfinansiering. Kommissionen 
har beføjelse til at inddrive ethvert beløb fra sådanne ulovlige aktiviteter, hvis landene ikke gør det. EU's 
udøvende myndighed havde dog ingen planer om at undersøge, hvordan landene kontrollerer, at 
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investeringsprojekter finansieret af genopretnings- og resiliensfaciliteten gennemføres under overholdelse af 
EU-regler og nationale regler. Derfor har Kommissionen kun begrænsede verificerede oplysninger, hvilket 
påvirker den sikkerhed, den kan give. Revisorerne advarer om, at manglende overholdelse af EU-regler og 
nationale regler, bl.a. vedrørende udbud, statsstøtte og støtteberettigelse, er udbredt i andre EU-
udgiftsprogrammer og udgør en alvorlig risiko for EU's finansielle interesser. De opfordrer Kommissionen til at 
finde måder, hvorpå sikkerhedsmanglen på EU-plan kan afhjælpes. 

Kommissionen har ikke udarbejdet vejledning om, hvad der præcis skal gøres, hvis en foranstaltning knyttet til 
tidligere opfyldte milepæle og mål omgøres, hvilket øger sandsynligheden for, at en sådan omgørelse ikke 
opdages. Effekten af en sådan omgørelse er desuden uklar. Kommissionen har først nu - næsten halvvejs 
gennem dette midlertidige instruments levetid - fundet frem til, hvor mange penge der skal indefryses eller 
fratrækkes, hvis et land ikke opfylder en milepæl eller et mål fuldt ud. Revisorerne bemærkede også, at der er 
plads til forbedringer vedrørende rapporteringen om svig, og at der er behov for yderligere vejledning 
vedrørende faste korrektioner, som bør anvendes konsekvent i forbindelse med svagheder i landenes 
kontrolsystemer. 

Baggrundsoplysninger 

Genopretnings- og resiliensfaciliteten tegner sig for størstedelen af EU's covid-19-genopretningsmidler. 
Den yder omfattende finansiel støtte (385,8 milliarder euro i lån og 338 milliarder euro i tilskud) og sigter mod 
at fremskynde medlemsstaternes økonomiske genopretning efter konsekvenserne af pandemien og gøre 
landene mere modstandsdygtige. Spanien og Italien er de største tilskudsmodtagere, idet de tilsammen har 
modtaget 43 % af det samlede beløb. Faciliteten støtter reformer og investeringsprojekter fra februar 2020 
indtil den 31. december 2026. For at finansiere den låner Kommissionen på kapitalmarkederne og udsteder 
fælles EU-gæld. Revisionen blev udført, fordi der stadig vil blive foretaget et stort antal betalinger. Revisorernes 
anbefalinger skal bidrage til at sikre et passende kontrolsystem, der på effektiv vis beskytter EU's finansielle 
interesser. Revisorerne har planer om på et senere tidspunkt at undersøge EU-landenes kontrol under 
genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

Særberetning 07/2023 "Udformningen af Kommissionens kontrolsystem vedrørende genopretnings- 
og resiliensfaciliteten: Der er en sikkerheds- og ansvarlighedsmangel på EU-niveau i den nye 
gennemførelsesmodel, selv om det planlagte arbejde er omfattende" kan fås på Revisionsrettens websted 
eca.europa.eu. 
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