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Pressmeddelande
Luxemburg den 1 mars 2021

EU:s revisorer uppmärksammar risker
med brexitjusteringsreserven
I ett yttrande som offentliggörs i dag uttrycker Europeiska revisionsrätten vissa betänkligheter
mot det förslag till en brexitjusteringsreserv som nyligen lades fram. Denna fond på 5 miljarder
euro är ett solidaritetsverktyg som är avsett att stödja de medlemsstater, regioner och sektorer
som drabbats hårdast av Förenade kungarikets utträde ur EU. Enligt revisorerna ger förslaget
medlemsstaterna visserligen flexibilitet, men reservens utformning skapar ett antal osäkerheter
och risker.
Europeiska kommissionen föreslår att 80 % av fonden (4 miljarder euro) ska beviljas
medlemsstaterna i form av förfinansiering efter antagandet av brexitjusteringsreserven.
Medlemsstaterna ska tilldelas en andel av förfinansieringen på grundval av den beräknade
inverkan på deras ekonomier, med beaktande av följande två faktorer: omfattningen av handeln
med Förenade kungariket och värdet av den fisk som fångats i Förenade kungarikets exklusiva
ekonomiska zon. Med denna fördelningsmetod blir Irland den största mottagaren av
förfinansiering, med nästan en fjärdedel (991 miljoner euro) av ramanslagen, följt av
Nederländerna (714 miljoner euro), Tyskland (429 miljoner euro), Frankrike (396 miljoner euro)
och Belgien (305 miljoner euro).
”Brexitjusteringsreserven är ett viktigt finansieringsinitiativ som syftar till att mildra de negativa
konsekvenserna av brexit för EU-medlemsstaternas ekonomier”, sade Tony Murphy, den ledamot
av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för yttrandet. ”Vi anser att den flexibilitet som
brexitjusteringsreserven ger inte bör skapa osäkerhet för medlemsstaterna.”

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens yttrande. Hela yttrandet finns på
eca.europa.eu.
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EU:s revisorer pekar särskilt på brexitjusteringsreservens utformning, enligt vilken
medlemsstaterna ska få en ovanligt omfattande förfinansiering utan att behöva ge kommissionen
närmare uppgifter i förväg om de åtgärder som ska finansieras. Detta ska möjliggöra en snabb
reaktion på den exceptionella situationen, men åtgärdernas stödberättigande och lämplighet
kommer inte att bedömas av kommissionen före utgången av 2023. Revisorerna varnar för att den
föreslagna utformningen och tidsplanen ökar risken för att man väljer icke-optimala och icke
stödberättigande åtgärder.
Vidare ska stödberättigandeperioden för genomförandet av åtgärderna enligt förslaget löpa från
juli 2020 till december 2022. Revisorerna påpekar dock att kommissionen inte ger någon
motivering till varför den valt denna stödberättigandeperiod och inte heller diskuterar dess
lämplighet.

Bakgrundsinformation
Förenade kungariket lämnade Europeiska unionen den 1 februari 2020. Sedan
övergångsperiodens slut den 1 januari 2021 har EU och Förenade kungariket bildat två separata
marknader och två skilda lagstiftningsområden och rättsliga områden. Hinder har skapats för
handel med varor och tjänster och för gränsöverskridande rörlighet, med konsekvenser för
offentlig förvaltning, företag, medborgare och berörda parter på båda sidor. Mot denna bakgrund
tillkännagav Europeiska rådet vid sitt särskilda möte den 17–21 juli 2020 att en ny särskild
brexitjusteringsreserv skulle inrättas, med ett totalt anslag på 5 miljarder euro i 2018 års priser.
Europeiska kommissionen lade fram sitt förslag den 25 december 2020. Enligt förslaget ska
brexitjusteringsreserven aktiveras i två steg: det första 2021 i form av betydande förfinansiering
till ett värde av 4 miljarder euro, medan resterande 1 miljard euro huvudsakligen ska betalas ut
2024 för att täcka alla stödberättigande utgifter som överstiger det belopp som betalats ut i
förhandsfinansiering. Den rättsliga grunden för kommissionens förslag innebär att revisionsrätten
ska höras, och både Europaparlamentet och rådet har därför begärt att revisionsrätten ska yttra
sig.
Revisionsrättens yttrande 01/2021 över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning
om inrättande av brexitjusteringsreserven finns för närvarande på revisionsrättens webbplats
eca.europa.eu på engelska och inom kort på övriga språk.
Revisionsrätten bidrar till att förbättra den finansiella styrningen av EU genom att offentliggöra
yttranden över förslag till ny eller ändrad lagstiftning med finansiella effekter. I yttrandena gör vi
såsom EU:s externa revisor en oberoende bedömning av lagstiftningsförslagen.
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