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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 1. marts 2021 

EU-revisorerne fremhæver risici ved 
brexittilpasningsreserven 
Den Europæiske Revisionsret giver i en udtalelse, der offentliggøres i dag, udtryk for en vis 
bekymring over det seneste forslag om en brexittilpasningsreserve. Denne fond på 
5 milliarder euro er et solidaritetsværktøj, der skal støtte de medlemsstater, regioner og 
sektorer, der er hårdest berørt af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Ifølge revisorerne 
giver forslaget fleksibilitet for medlemsstaterne, men reservens udformning skaber en række 
usikkerheder og risici.  

Europa-Kommissionen foreslår, at 80 % af fondens midler (4 milliarder euro) skal tildeles 
medlemsstaterne i form af forfinansiering efter reservens indførelse. Medlemsstaterne vil blive 
tildelt deres andel af forfinansiering på grundlag af konsekvenserne for deres økonomier, som 
anslås ud fra to faktorer: handelen med Det Forenede Kongerige og den mængde fisk, der fanges i 
Det Forenede Kongeriges eksklusive økonomiske zone. Ved anvendelsen af denne 
tildelingsmetode vil Irland blive den største modtager af forfinansiering med næsten en fjerdedel 
(991 millioner euro) af finansieringsrammen, efterfulgt af Nederlandene (714 millioner euro), 
Tyskland (429 millioner euro), Frankrig (396 millioner euro) og Belgien (305 millioner euro). 

"Brexittilpasningsreserven er et vigtigt finansieringsinitiativ, der skal hjælpe med at afbøde de 
negative konsekvenser af brexit for EU-medlemsstaternes økonomier," siger Tony Murphy, det 
medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for udtalelsen. "Vi er dog af den 
opfattelse, at den fleksibilitet, som reserven giver, ikke må skabe usikkerhed for 
medlemsstaterne." 
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EU-revisorerne peger navnlig på reservens struktur, der medfører, at medlemsstaterne vil opnå et 
usædvanligt højt niveau af forfinansiering uden i forvejen at skulle give Europa-Kommissionen 
detaljerede oplysninger om de foranstaltninger, de vil finansiere. Det vil gøre det muligt at 
reagere hurtigt på den ekstraordinær situation, men Kommissionen vil først vurdere, om disse 
foranstaltninger er støtteberettigede og relevante, i slutningen af 2023. Revisorerne advarer om, 
at den foreslåede struktur og tidsplan øger risikoen for, at der vælges ikkeoptimale og 
ikkestøtteberettigede foranstaltninger.  

Endvidere vil støtteberettigelsesperioden for foranstaltningernes gennemførelse ifølge forslaget 
løbe fra juli 2020 til december 2022. Revisorerne påpeger dog, at Kommissionen ikke har 
begrundet, hvorfor den har valgt denne støtteberettigelsesperiode, eller undersøgt, om den er 
egnet. 

Baggrundsoplysninger  

Det Forenede Kongerige forlod Den Europæiske Union den 1. februar 2020. Siden 
overgangsperiodens ophør den 1. januar 2021 har EU og Det Forenede Kongerige udgjort to 
separate markeder og to adskilte reguleringsmæssige og retlige områder. Der er skabt hindringer 
for handel med varer og tjenesteydelser og for grænseoverskridende mobilitet med konsekvenser 
for offentlige forvaltninger, virksomheder, borgere og aktører på begge sider. I den forbindelse 
bebudede Det Europæiske Råd på et særligt møde den 17.-21. juli 2020, at der ville blive oprettet 
en ny særlig brexittilpasningsreserve med en samlet tildeling på 5 milliarder euro i 2018-priser. 

Europa-Kommissionen fremsatte sit forslag den 25. december 2020. Det foreslås at aktivere 
reserven i to tildelingsrunder: Den første i 2021 i form af en betydelig forfinansiering til en værdi 
af 4 milliarder euro, mens den resterende 1 milliard euro primært vil blive udbetalt i en anden 
runde i 2024 til at dække eventuelle støtteberettigede udgifter, som overstiger det beløb, der er 
udbetalt som forfinansiering. Retsgrundlaget for Kommissionens forslag kræver høring af 
Revisionsretten, og Europa-Parlamentet og Rådet har derfor bedt Revisionsretten afgive udtalelse.  

Revisionsrettens udtalelse nr. 1/2021 om Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om 
oprettelse af brexittilpasningsreserven foreligger nu på engelsk på Revisionsrettens websted 
eca.europa.eu. De øvrige EU-sprogudgaver vil foreligge snart. 

Revisionsretten bidrager til at forbedre EU's økonomiske forvaltning ved at offentliggøre 
udtalelser om forslag til ny eller ændret lovgivning med finansiel indvirkning. Revisionsretten er 
EU's eksterne revisor og giver i sine udtalelser en uafhængig vurdering af lovforslagene.  
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