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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 20. august 2020 

Revisorerne vil undersøge overvågningen efter 
programgennemførelse i medlemsstater, der modtog finansiel 
bistand efter krisen i 2008 

Kommissionens overvågning efter programgennemførelse anvendes på medlemsstater, der 
forlader et tilpasningsprogram, og har til formål at sikre, at de har kapacitet til at tilbagebetale 
den ydede bistand. Den Europæiske Revisionsret har indledt arbejdet med en revision, hvor 
udformningen, gennemførelsen og effektiviteten af overvågningen efter programgennemførelse 
undersøges i fem medlemsstater (Irland, Portugal, Spanien, Cypern og Grækenland), der modtog 
finansiel støtte efter finanskrisen i 2008. Revisorerne vil se på, om Kommissionen om nødvendigt 
traf relevante foranstaltninger, der satte disse medlemsstater i stand til at opretholde en sund 
økonomisk og finansiel stilling, og om den gav kreditorerne sikkerhed med hensyn til 
tilbagebetalingsevnen. 

Alle EU-medlemsstater er normalt underlagt almindelig overvågning i forbindelse med den 
politiske samordning under det europæiske semester. Men hvis en medlemsstat oplever alvorlige 
økonomiske vanskeligheder, kan den anmode om et program for finansiel bistand. Dette var 
tilfældet for Irland, Portugal, Spanien, Cypern og Grækenland efter finanskrisen i 2008.  

Ved afslutningen af et finansielt støtteprogram sættes medlemsstaten under overvågning efter 
programgennemførelsen, hvilket foregår sideløbende med det europæiske semester. Formålet er 
at sikre, at medlemsstaterne er i stand til at tilbagebetale den ydede finansielle bistand, samtidig 
med at deres økonomiske, finanspolitiske og finansielle situation løbende vurderes, og eventuelle 
risici for rentabiliteten på mellemlang sigt afdækkes.  

"Nu, hvor den globale økonomi er hårdt ramt af covid-19-pandemien, er det vigtigt at vide, om 
søjlerne i EU's økonomiske og finansielle arkitektur er solide og effektive," siger 
Alex Brenninkmeijer, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for 
revisionen. "I vores revision vil vi endvidere undersøge, hvor velegnet overvågningen efter 
programgennemførelse er som overvågningsredskab til den fond for økonomisk genopretning, 
der i øjeblikket er under drøftelse." 

https://eca.europa.eu/


2 

 DA 

I revisionen, der skal være klar senest i midten af 2021, vil vi navnlig se på, om:  

- Kommissionens arbejde gav kreditorerne sikkerhed med hensyn til medlemsstaternes 
tilbagebetalingsevne  

- Kommissionen drog hensigtsmæssige konklusioner ud fra sine vurderinger/analyser og om 
nødvendigt traf relevante foranstaltninger, der satte de berørte medlemsstater i stand til at 
opretholde en sund økonomisk og finansiel stilling.  

Revisorerne vil så vidt muligt tage hensyn til den indvirkning, covid-19-krisen har på 
Kommissionens vurdering af medlemsstaternes offentlige finanser og deres tilbagebetalingsevne, 
når de er under overvågning efter en programgennemførelse. 

Bemærkninger til redaktører  

Som en direkte følge af den økonomiske og finansielle krise i 2008 blev der vedtaget specifikke 
mekanismer til at yde finansiel støtte til medlemsstaterne i euroområdet - den græske 
lånefacilitetsaftale, den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet (EFSF), den europæiske 
finansielle stabiliseringsmekanisme (EFSM) og den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM). Nogle 
år senere blev der udarbejdet EU-lovgivning med henblik på at etablere en overvågningsramme og 
en forvaltningsstruktur for bistandsprogrammerne. Retsgrundlaget for overvågningen efter 
programgennemførelsen er forankret i den såkaldte "twopack", der består af forordning (EU) 
nr. 472/2013, der er det primære retsgrundlag for overvågningen efter programgennemførelsen, 
og forordning (EU) nr. 473/2013, der bygger på og supplerer stabilitets- og vækstpagten, den 
europæiske ramme for budgetovervågning. 

Denne revision supplerer tidligere arbejde vedrørende finansiel bistand til medlemsstaterne og 
EU's økonomiske styring på grundlag af sixpacken og twopacken. Herudover vil Revisionsretten 
inden længe offentliggøre en særberetning, der specifikt vedrører det europæiske semester.  

Den orientering om kommende revision, der offentliggøres i dag, oplyser om en igangværende 
revisionsopgave. Orienteringer om kommende revisioner er baseret på forberedende arbejde og 
skal ikke betragtes som revisionsbemærkninger, konklusioner eller anbefalinger. Orienteringen i 
sin helhed kan fås på engelsk på eca.europa.eu.  

Pressekontakt vedrørende denne orientering  

Claudia Spiti - E: claudia.spiti@eca.europa.eu - T: (+352) 4398 45765 / M: (+352) 691 553 547 
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