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Pressmeddelande 
Luxemburg den 9 september 2020 

Faciliteten för återhämtning och resiliens: dess mervärde 
beror på hur ändamålsenligt pengarna fördelas till de 
ambitiösa EU-målen, säger EU:s revisorer 

Faciliteten för återhämtning och resiliens kommer att ge medlemsstaterna stöd för att absorbera 
den ekonomiska chock som orsakats av covid-19-krisen och göra deras ekonomier mer resilienta. 
I ett nytt yttrande som offentliggörs i dag betonar Europeiska revisionsrätten vikten av att de 
nationella planerna för återhämtning och resiliens säkerställer att EU:s ekonomiska stöd är 
inriktat på uppfyllandet av de övergripande gemensamma EU-målen för sammanhållning, 
hållbarhet och digitalisering ska uppfyllas, och att det är väl samordnat med andra former av EU-
stöd och nationellt stöd.  
 
I maj 2020 lade Europeiska kommissionen fram förslaget om NextGenerationEU, som är en del i 
ett vittomfattande paket för att minska de socioekonomiska konsekvenserna av pandemin. Inom 
NextGenerationEU kommer faciliteten för återhämtning och resiliens att spela huvudrollen, 
eftersom den har över 600 miljarder euro att fördela som bidrag och lån. Faciliteten är utformad 
för att erbjuda storskaligt ekonomiskt stöd till offentliga investeringar och reformer inom 
områdena sammanhållning, hållbarhet och digitalisering. De medlemsstater som tar emot stöd 
kommer att behöva upprätta planer för återhämtning och resiliens som följer de relevanta 
landsspecifika rekommendationer som kommissionen har antagit inom den europeiska 
planeringsterminen. 
 
”Faciliteten för återhämtning och resiliens är central för att snabbt mobilisera de medel som behövs 
för att främja återhämtning och öka resiliensen i våra nationella ekonomier. Medlemsstaterna 
måste göra sin del och anta sina agendor för gröna och digitala omställningar, investeringar och 
reformer”, sade Ivana Maletić, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för yttrandet. ”Detta 
är en möjlighet att visa att EU ger valuta för pengarna. För att det ska ske måste vi vara mycket 
uppmärksamma på att pengarna verkligen går till åtgärder som bidrar till uppfyllandet av EU:s 
ambitiösa mål. På så sätt kan vi utnyttja facilitetens potential på bästa sätt.” 
 
Facilitetens utgiftslogik utgår från breda reform- och investeringsprogram och bygger på delmål 
för framsteg i stället för att ersätta specifika program- eller projektrelaterade kostnader, som EU:s 
strukturfonder gör. Enligt revisorerna skulle kopplingen mellan faciliteten för återhämtning och 
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resiliens och EU:s mål – såsom socioekonomisk konvergens, den gröna given och den digitala 
omställningen – kunna stärkas genom exempelvis obligatoriska gemensamma indikatorer, och 
därmed säkerställa en direkt koppling mellan fastställda delmål och mål i enskilda planer för 
återhämtning och resiliens och facilitetens motsvarande EU-mål. Revisorerna välkomnar det 
faktum att faciliteten för återhämtning och resiliens utgår från befintliga förfaranden, såsom 
förordningen om gemensamma bestämmelser och den europeiska planeringsterminen, vilket 
främjar synergier och minskar de administrativa bördorna på både EU-nivå och nationell nivå. Den 
planerade dialogen med medlemsstaterna ger också möjlighet till flexibilitet vid hanteringen av 
specifika situationer. Revisorerna noterar dock att det kan bli utmanande för medlemsstaterna att 
samtidigt utarbeta planer för återhämtning och resiliens, operativa program och nationella 
reformprogram, och efterlyser förenklade förfaranden. De pekar även på att det behövs lämplig 
vägledning och samordning för att undvika överlappning med andra källor till EU-finansiering.  
 
Det är svårt att bedöma om de ekonomiska belopp som föreslås för att hantera konsekvenserna 
av en pågående kris är lämpliga, enligt revisorerna. Även om faciliteten för återhämtning och 
resiliens infördes för att bemöta pandemins konsekvenser på medellång och lång sikt styrs den 
föreslagna fördelningen av ekonomiska bidrag till medlemsstaterna i hög grad av situationen före 
covid-19. Det gör att fyra av de tio medlemsstater som beviljas de högsta bidragen från faciliteten 
för återhämtning och resiliens förväntas drabbas av en mindre BNP-nedgång 2020 än EU-
genomsnittet på cirka 7 %. Dessutom återspeglar fördelningsmekanismen endast delvis facilitetens 
mål att främja EU:s ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning genom förbättrad 
resiliens och stöd till återhämtning. Över två tredjedelar av bidragen från faciliteten är i själva 
verket öronmärkta för de 14 medlemsstater som 2019 hade en BNP per capita på minst 90 % av 
genomsnittet i EU, och endast en fjärdel av bidragen ska gå till de åtta medlemsstater som 2019 
hade en BNP per capita som var lägre än 75 % av genomsnittet i EU. 
Slutligen understryker revisorerna att kommissionen och medlemsstaterna måste införa kraftfulla 
och ändamålsenliga åtgärder för att motverka bedrägeri och oriktigheter som en garanti för att EU-
stödet används för det tänkta syftet. Några brister i de planerade övervaknings- och 
rapporteringsförfarandena noterades också. När det gäller facilitetens styrnings- och 
revisionsarrangemang anser revisorerna att Europaparlamentets roll i budgetprocessen bör 
definieras tydligt, liksom revisionsrättens revisionsrättigheter, så att samma principer om 
ansvarsskyldighet och insyn tillämpas på faciliteten för återhämtning och resiliens som på EU:s 
allmänna budget.  
 
Meddelande till redaktörer 
 
Europaparlamentet bad revisionsrätten att avge ett yttrande över kommissionens förslag om 
inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens, i enlighet med fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt. Revisionsrättens yttrande 06/2020 finns nu på revisionsrättens webbplats 
eca.europa.eu på engelska och inom kort på övriga språk. Yttrandet är begränsat till 
kommissionens förslag men hänsyn tas även till den tillhörande politiska överenskommelse som 
nåddes vid Europeiska rådets möte den 21 juli.  
 
Yttrandet kompletterar revisionsrättens övriga covid-19-relaterade yttranden över förordningen 
om gemensamma bestämmelser, React-EU och Fonden för en rättvis omställning. Det bygger även 
på den nyligen offentliggjorda särskilda rapporten om den europeiska planeringsterminen, särskilt 
när det gäller landsspecifika rekommendationer.  
 
Information om revisionsrättens åtgärder med anledning av covid-19-pandemin finns här. 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53545
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53545
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=54299
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=54387
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=54357
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/NewsItem.aspx?nid=13555
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