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Pressmeddelande 
Luxemburg den 14 juli 2020 

React-EU-finansiering för återhämtning: en avvägning mellan 
snabbt stöd och valuta för pengarna, säger EU:s revisorer 

Europeiska kommissionens förslag React-EU, som ökar EU-ländernas tillgång till 
sammanhållningsmedel med 58 miljarder euro under de första fem avgörande åren av 
återhämtningen efter covid-19-pandemin, syftar till att mobilisera investeringar och 
tidigarelägga ekonomiskt stöd. I ett nytt yttrande som offentliggörs i dag pekar Europeiska 
revisionsrätten på avvägningen mellan förslagets syfte att tillhandahålla de extra medlen så 
snabbt som möjligt och målet att göra medlen tillgängliga där de bäst behövs och ger störst 
effekt. Revisorerna varnar också för att de krishanteringsmekanismer som kommissionen 
föreslår för den kommande sjuåriga budgeten inte innehåller bestämmelser som främjar en 
sund ekonomisk förvaltning av EU-medel. 
 
EU har lagt fram ett paket på 750 miljarder euro kallat ”Next Generation EU” för att stödja 
medlemsstaterna i deras ansträngningar för att minimera de socioekonomiska konsekvenserna 
av pandemin och återgå till en hållbar tillväxt. I paketet ingår ett ”återhämtningsstöd för 
sammanhållning och till Europas regioner” (React-EU) som inom ramen för budgetperioden 
2014–2020 ska lägga grunden för EU:s återhämtning 2020–2022. Dessutom har kommissionen 
föreslagit nya regler för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) för 
budgetperioden 2021–2027 i syfte att införa mekanismer som kan utlösas snabbt i händelse av 
ytterligare chocker de kommande åren. Revisorerna bedömde båda dessa förslag.  
 
”Efter covid-19-pandemins utbrott vidtog kommissionen åtgärder på flera fronter, bland annat 
genom att snabbt mobilisera ytterligare medel och föreslå nya finansieringsregler”, sade Iliana 
Ivanova, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för yttrandet. ”De här åtgärderna är 
välkomna, men de behöver samordnas väl på EU-nivå och nationell nivå för att vara 
ändamålsenliga.” 
 
Revisorerna stödjer kommissionens förslag att administrera React-EU-finansieringen inom ramen 
för de befintliga ESI-fondstrukturerna i medlemsstaterna, vilket de menar är en ”förnuftig och 
pragmatisk idé”. Förslaget ger dock medlemsstaterna fria händer när det gäller hur den 
ytterligare finansieringen ska användas, och det saknas detaljerade regler för hur stödet ska 
samordnas med andra EU-instrument och nationella stödordningar. Det skapar en risk för 
fragmentering eller dubblering av EU-stödet. Vidare skulle medlemsstaterna behöva göra 
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åtaganden för de extra medlen (dvs. öronmärka dem för specifika syften) senast 2022, vilket ökar 
trycket på deras förmåga att spendera medlen på ett korrekt och sunt sätt och leder till en risk 
för användning under tidspress där man prioriterar att utnyttja medlen framför att få valuta för 
pengarna (principen ”use-it-or-lose-it”) och en ökad risk för oriktigheter och bedrägerier. Denna 
risk gäller särskilt för de medlemsstater som sannolikt kommer att drabbas hårdast av pandemin 
och som har lägre utnyttjandegrader. Slutligen understryker revisorerna att den nya metoden för 
att tilldela finansiering till medlemsstaterna kan leda till snedvridning på grund av underskattade 
arbetslöshetssiffror.  
 
De föreslagna ändringarna av de gemensamma bestämmelserna som styr användningen av ESI-
fonderna under 2021–2027 syftar till att stärka EU:s kapacitet att hantera exceptionella och 
ovanliga omständigheter. De ändrade reglerna skulle tillämpas i varje situation som rådet 
bedömer som en kris och ge kommissionen tillfällig befogenhet att reagera snabbare genom att 
använda sig av ”genomförandebeslut”. I kommissionens förslag specificeras dock inte när denna 
tillfälliga befogenhet skulle upphöra, och det saknas angivelser om ett antal aspekter för att 
främja en sund ekonomisk förvaltning, såsom hur man minskar risken för dödviktseffekter 
(finansiering av projekt som skulle ha slutförts ändå) på grund av retroaktiva godkännanden av 
projekt. Kommissionen kan därför behöva lägga till ytterligare bestämmelser som rör 
krissituationer och när dessa uppstår. En positiv aspekt är att förslaget innehåller förbättrade 
bestämmelser för spårning av nödfinansiering, vilket utgör ett första steg mot ökad öppenhet. 
 
 
Meddelande till redaktörer 
 
För perioden 2020–2022 föreslår kommissionen ett tillskott på 58 272 800 000 euro i löpande 
priser. 
 
Revisionsrättens yttrande 4/2020 över förslaget till förordning om React-EU och förslaget till 
ändrad förordning om gemensamma bestämmelser som styr ESI-fonderna finns nu på 
revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på engelska, och inom kort på övriga språk. 
Europaparlamentet och rådet begärde ett yttrande för vart och ett av dessa förslag i enlighet 
med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. För att ge ett snabbt svar har 
revisionsrätten offentliggjort dessa yttranden i ett enda dokument.  
 
Revisionsrätten bidrar till att förbättra den finansiella styrningen av EU genom att offentliggöra 
yttranden över förslag till ny eller ändrad lagstiftning med finansiella effekter. Yttrandena 
används av de lagstiftande myndigheterna – Europaparlamentet och rådet – i deras arbete. År 
2019 offentliggjorde revisorerna en sammanfattning av Europeiska revisionsrättens synpunkter 
på kommissionens lagstiftningsförslag från 2018 om nästa fleråriga budgetram. De avgav ett 
yttrande i april 2020 över förslaget om att tillhandahålla extraordinär flexibilitet vid 
användningen av ESI-fonderna för att hantera covid-19-pandemin, vilket inom kort kommer att 
följas av ytterligare covid-19-relaterade yttranden. Information om revisionsrättens åtgärder med 
anledning av covid-19-pandemin finns här. 
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