
Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens förhandsbeskrivning av revisionen. 
Hela förhandsbeskrivningen finns på eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

SV 

Pressmeddelande 
Luxemburg den 20 augusti 2020 

EU:s revisorer granskar övervakningen efter programperiodens 
slut av medlemsstater som tog emot ekonomiskt bistånd efter 
krisen 2008 

Kommissionens övervakning efter programperiodens slut gäller medlemsstater som avslutar 
ett anpassningsprogram och syftar till att säkerställa att de har förmåga att betala tillbaka 
det ekonomiska biståndet. Europeiska revisionsrätten har inlett arbetet med en revision av 
utformningen och genomförandet av och ändamålsenligheten i övervakningen efter 
programperiodens slut av de fem medlemsstater (Irland, Portugal, Spanien, Cypern och 
Grekland) som erhöll ekonomiskt bistånd efter finanskrisen 2008. Revisorerna kommer att 
titta på om kommissionen vidtog relevanta åtgärder när så behövdes för att göra det möjligt 
för dessa medlemsstater att upprätthålla en sund ekonomisk och finansiell situation och om 
den gav fordringsägarna garantier om återbetalningsförmågan. 

Alla EU-medlemsstater omfattas vanligtvis av standardövervakningen för samordning av 
politiken inom den europeiska planeringsterminen. Men om en medlemsstat drabbas av 
allvarliga finansiella problem kan den ansöka om ett ekonomiskt biståndsprogram. Efter 
finanskrisen 2008 gjorde Irland, Portugal, Spanien, Cypern och Grekland det.  

När ett ekonomiskt biståndsprogram har avslutats ställs medlemsstaten under övervakning 
efter programperiodens slut, som genomförs parallellt med den europeiska 
planeringsterminen. Syftet med övervakningen är att säkerställa att medlemsstaterna kan 
betala tillbaka det ekonomiska bistånd som de beviljats och samtidigt fortlöpande bedöma 
deras ekonomiska, finanspolitiska och finansiella situation och identifiera eventuella 
hållbarhetsrisker på medellång sikt.  

”Nu när den globala ekonomin drabbas hårt av covid-19-pandemin är det viktigt att veta om 
hörnstenarna i EU:s ekonomiska och finansiella system är sunda och ändamålsenliga”, sade 
Alex Brenninkmeijer, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för 
revisionen. ”Vi kommer även att undersöka om övervakning efter programperiodens slut är 
ett lämpligt övervakningsverktyg när det gäller den fond för ekonomisk återhämtning som 
för närvarande diskuteras”. 

https://eca.europa.eu/


2 

 SV 

Revisionen, som ska vara klar i mitten av 2021, kommer framför allt att försöka ta reda på om  

– kommissionens arbete gav fordringsägarna garantier om medlemsstaternas 
återbetalningsförmåga,  

– kommissionen drog lämpliga slutsatser av sina bedömningar/analyser och vidtog 
relevanta åtgärder när så behövdes för att göra det möjligt för de berörda medlemsstaterna 
att upprätthålla en sund ekonomisk och finansiell situation.  

I möjligaste mån kommer revisorerna att ta hänsyn till covid-19-krisens effekter på 
kommissionens bedömning av medlemsstaternas offentliga finanser och deras 
återbetalningsförmåga inom ramen för övervakningen efter programperiodens slut. 

Meddelande till redaktörer  

Som en direkt följd av den ekonomiska och finansiella krisen 2008 infördes särskilda 
mekanismer för att ge ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna i euroområdet – det grekiska 
lånefacilitetsavtalet (GLF), Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF), den 
europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen (EFSM) och Europeiska 
stabilitetsmekanismen ESM). EU-lagstiftning för att tillhandahålla en övervakningsram och 
styrningsstruktur för biståndsprogrammen utarbetades några år senare. Den rättsliga grunden 
för övervakningen efter programperiodens slut ingår i det så kallade tvåpacket som består av 
förordning (EU) nr 472/2013, som är den huvudsakliga rättsliga grunden för övervakning efter 
programperiodens slut, och förordning (EU) nr 473/2013, som bygger på och kompletterar 
stabilitets- och tillväxtpakten, den europeiska ramen för finanspolitisk övervakning. 

Denna revision kompletterar tidigare arbete om ekonomiskt bistånd till medlemsstater och 
EU:s ekonomiska styrning enligt sexpacket och tvåpacket. Revisionsrätten kommer dessutom 
inom kort att offentliggöra en särskild rapport som specifikt handlar om den europeiska 
planeringsterminen.  

Den förhandsbeskrivning som offentliggörs i dag innehåller information om en pågående 
granskningsuppgift. Förhandsbeskrivningar av revisioner bygger på förberedande arbete och 
ska inte ses som granskningsiakttagelser, slutsatser eller rekommendationer. Hela 
förhandsbeskrivningen finns på engelska på eca.europa.eu.  

Presskontakt för förhandsbeskrivningen  

Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu - T: +352 4398–45765 / M: +352 691553547 
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