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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 9. september 2020 

Genopretnings- og resiliensfaciliteten: Dens merværdi 
afhænger af, hvor effektivt pengene tildeles EU's ambitiøse 
mål, siger revisorerne 

Genopretnings- og resiliensfaciliteten vil hjælpe medlemsstaterne med at absorbere det 
økonomiske chok, som covid-19-krisen forårsager, og gøre deres økonomier mere 
modstandsdygtige. I en ny udtalelse, der offentliggøres i dag, påpeger Den Europæiske 
Revisionsret, hvor vigtige de nationale genopretnings- og resiliensplaner er med henblik på at 
sikre, at EU's finansielle støtte er rettet mod at nå EU's overordnede fælles mål for samhørighed, 
bæredygtighed og digitalisering, og at den koordineres hensigtsmæssigt med andre former for 
støtte fra EU og medlemsstaterne.  

I maj 2020 foreslog Europa-Kommissionen Next Generation EU som led i en omfattende pakke med 
henblik på at reducere pandemiens socioøkonomiske virkning. Inden for rammerne af Next 
Generation EU vil genopretnings- og resiliensfaciliteten spille den største rolle med mere end 
600 milliarder euro til fordeling i form af tilskud og lån. Genopretnings- og resiliensfaciliteten har 
til formål at yde omfattende finansiel støtte til offentlige investeringer i og reformer inden for 
samhørighed, bæredygtighed og digitalisering. De modtagende medlemsstater skal udarbejde 
genopretnings- og resiliensplaner i overensstemmelse med de relevante landespecifikke 
henstillinger, som Kommissionen vedtog i forbindelse med det europæiske semester. 

"Genopretnings- og resiliensfaciliteten er afgørende for en hurtig mobilisering af de nødvendige 
midler til at fremme genopretning og øge modstandsdygtigheden af vores nationale økonomier. 
Medlemsstaterne må gøre deres del ved at fastsætte deres dagsorden for grønne og digitale 
omstillinger, investeringer og reformer", siger Ivana Maletić, det medlem af Revisionsretten, der 
er ansvarligt for udtalelsen. "Dette er en mulighed for at vise, at EU skaber valuta for pengene. For 
at gøre dette skal vi være meget opmærksomme på, at pengene faktisk tildeles foranstaltninger, 
som bidrager til at nå EU's ambitiøse mål. På den måde udnytter vi genopretnings- og 
resiliensfacilitetens potentiale bedst muligt." 
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Udgiftslogikken bag genopretnings- og resiliensfaciliteten lægger op til at støtte brede reform- og 
investeringsprogrammer baseret på fremskridt målt ud fra delmål i stedet for at godtgøre 
specifikke program-/projektrelaterede omkostninger, sådan som det gøres under EU's 
strukturfonde. Ifølge revisorerne kan genopretnings- og resiliensfacilitetens kobling til EU-målene 
- bl.a. vedrørende socioøkonomisk konvergens, den grønne pagt og digital omstilling - styrkes via 
f.eks. obligatoriske fælles indikatorer og dermed sikre en direkte forbindelse mellem de delmål og 
mål, som er fastsat i de individuelle genopretnings- og resiliensplaner, og de relevante EU-mål. 
Revisorerne glæder sig over, at genopretnings- og resiliensfaciliteten bygger på eksisterende 
procedurer, såsom forordningen om fælles bestemmelser og det europæiske semester, og dermed 
fremmer synergier og mindsker den administrative byrde både for EU og på nationalt plan. Den 
påtænkte dialog med medlemsstaterne giver desuden mulighed for fleksibilitet i håndteringen af 
specifikke situationer. Revisorerne noterer imidlertid, at udarbejdelsen af genopretnings- og 
resiliensplaner, operationelle programmer og nationale reformprogrammer på samme tid kan 
være en udfordring for medlemsstaterne, og opfordrer til forenklede procedurer. De understreger 
også behovet for passende vejledning og koordinering for at undgå overlapning med andre EU-
finansieringskilder.  

Tilstrækkeligheden af de foreslåede finansielle beløb til håndtering af konsekvenserne af en krise, 
hvis omfang stadig er ukendt, er ifølge revisorerne vanskelig at vurdere. Genopretnings- og 
resiliensfaciliteten blev indført som en reaktion på pandemiens konsekvenser på mellemlang og 
lang sigt, men den foreslåede tildeling af de finansielle bidrag til medlemsstaterne fastsættes i vid 
udstrækning på basis af situationen inden covid-19. Fire af de ti medlemsstater, der modtager den 
højeste tildeling af tilskud, forventes derfor at registrere en mindre væsentlig nedgang i BNP i 2020 
end EU-gennemsnittet på ca. 7 %. Desuden afspejler fordelingsmekansimen kun til dels 
genopretnings- og resiliensfacilitetens mål om at fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre modstandsdygtighed og støtte genopretning. Faktisk er 
mere end to tredjedele af genopretnings- og resiliensfacilitetens tilskud øremærket til de 14 
medlemsstater med et BNP pr. indbygger for 2019 på mindst 90 % af EU-gennemsnittet, mens kun 
omkring en fjerdedel går til de otte medlemsstater, der har et BNP pr. indbygger for 2019 på under 
75 % af EU-gennemsnittet. 

Endelig understreger revisorerne, at det er nødvendigt, at Kommissionen og medlemsstaterne 
indfører stærke og effektive foranstaltninger mod svig og uregelmæssigheder for at sikre, at EU-
støtten anvendes i overensstemmelse med hensigten. Der blev også konstateret visse svagheder i 
de planlagte overvågnings- og rapporteringsprocedurer. For så vidt angår forvaltnings- og 
revisionsordninger vedrørende genopretnings- og resiliensfaciliteten mener revisorerne, at 
Europa-Parlamentets rolle i budgetprocessen og Revisionsrettens revisionsbeføjelser bør defineres 
udtrykkeligt for at sikre, at de samme principper for ansvarlighed og gennemsigtighed gælder for 
genopretnings- og resiliensfaciliteten som for EU's almindelige budget.  

Bemærkninger til redaktører 

I overensstemmelse med traktaten om EU's funktionsmåde anmodede Europa-Parlamentet 
Revisionsretten om en udtalelse om Kommissionens forslag til oprettelse af genoprettelses- og 
resiliensfaciliteten. Revisionsrettens udtalelse nr. 6/2020 foreligger nu på engelsk på 
Revisionsrettens websted eca.europa.eu. De øvrige sprogudgaver vil foreligge snart. Udtalelsen er 
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begrænset til Kommissionens forslag, men tager hensyn til den relaterede politiske aftale, som Det 
Europæiske Råd indgik den 21. juli.  

Udtalelsen supplerer Revisionsrettens øvrige covid-19-relaterede udtalelser vedrørende 
forordningen om fælles bestemmelser, REACT-EU og Fonden for Retfærdig Omstilling. Udtalelsen 
trækker også på den nylige særberetning om det europæiske semester, især for så vidt angår 
landespecifikke henstillinger.  

Oplysninger om Revisionsrettens foranstaltninger på baggrund af covid-19-pandemien kan fås her. 

Pressekontakt vedrørende denne udtalelse: 

Claudia Spiti - claudia.spiti@eca.europa.eu - T: (+352) 4398 45547 / M: (+352) 691 553547 
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