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REPowerEU risikerer ikke at leve op til sit
ambitionsniveau, advarer EU-revisorerne
REPowerEU, der er EU’s plan for en hurtig mindskelse af afhængigheden af russiske fossile
brændstoffer, diversificering af energiforsyninger i EU og fremskyndelse af den grønne
omstilling, kan stå over for betydelige praktiske udfordringer, advarer Den Europæiske
Revisionsret i en udtalelse, der offentliggøres i dag. REPowerEU's succes afhænger da også af
supplerende tiltag på alle niveauer og sikring af finansiering på omkring 200 milliarder euro.
Efter Ruslands invasion af Ukraine besluttede Det Europæiske Råd, at EU hurtigst muligt fuldt ud
skulle udfase sin afhængighed af importen af russisk gas, olie og kul. Europa-Kommissionen
forelagde derfor REPowerEU-planen, der tager sigte på at øge modstandsdygtigheden i EU's
energisystem ved at mindske dets afhængighed af fossile brændstoffer og diversificere
energiforsyninger i EU. Dette mål vil blive gennemført gennem genopretnings- og
resiliensfaciliteten: foranstaltninger til støtte for målet vil blive medtaget i REPowerEU-kapitlerne
i de nationale genopretnings- og resiliensplaner.
"Ruslands invasion af Ukraine satte fokus på vores afhængighed af import af russisk gas, olie og
kul, og EU var tvunget til at handle og reagere effektivt på øgede bekymringer vedrørende
energisikkerhed," siger Ivana Maletić, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for
udtalelsen. "Men efter vores opfattelse vil REPowerEU i sin nuværende form sandsynligvis ikke
give mulighed for hurtig udpegelse og gennemførelse af strategiske EU-projekter med umiddelbar
og størst indvirkning på EU's energisikkerhed og -uafhængighed."
Forslaget giver et samlet overblik over den reelle baggrund og de væsentligste udfordringer, men
revisorerne fremhæver en række uoverensstemmelser i udformningen af REPowerEU.
REPowerEU-målet fokuserer på EU som helhed, mens genopretnings- og resiliensfaciliteten
gennemføres via medlemsstaternes foreslåede foranstaltninger. Dette udgør en risiko med
hensyn til at tackle kommende udfordringer strategisk og kan medføre, at projekter af strategisk
betydning for EU som helhed ikke finansieres gennem REPowerEU, siger revisorerne.
Kommissionen har anslået, at de yderligere investeringer til REPowerEU - og nærmere bestemt til
udfasning af importen af russiske fossile brændstoffer senest i 2027 - vil beløbe sig til
210 milliarder euro. Den samlede yderligere finansiering, der er til rådighed, udgør dog kun
20 milliarder euro. De andre finansieringskilder er uden for Kommissionens kontrol og afhænger
af medlemsstaternes vilje til at bruge de resterende lån fra genopretnings- og resiliensfaciliteten
eller overføre midler fra andre EU-politikker, navnlig samhørighed og landdistriktudvikling. EUFormålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets udtalelse. Udtalelsen i sin helhed
kan fås på eca.europa.eu.
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revisorerne advarer derfor om, at den samlede finansiering, der rent faktisk er til rådighed, kan
være utilstrækkelig til at dække de anslåede investeringsbehov.
Ifølge revisorerne udgør den planlagte fordeling af midler også et problem. Da midlerne vil blive
fordelt i trancher, der svarer til dem, der oprindelig blev brugt i forbindelse med genopretningsog resiliensfaciliteten, vil de hverken afspejle REPowerEU's nuværende udfordringer og mål eller
medlemsstaternes specifikke behov. Det mindsker endvidere sandsynligheden for at udpege og
fremme grænseoverskridende projekter, at der ikke findes nogen specifik frist for indgivelse af
REPowerEU-kapitlerne. I mangel af sammenlignende analyser begrænses det strategiske overblik
over, hvilke projekter der har det største potentiale til at bidrage til EU's energisikkerhed
og -uafhængighed
Revisorerne fremhæver i deres udtalelse flere andre svagheder, der påvirker REPowerEU, bl.a.
inden for rapportering, overvågning og evalueringer samt vedrørende indgivelse og vurdering af
REPowerEU-kapitlerne.

Baggrundsoplysninger
Den 18. maj 2022 fremlagde Kommissionen REPowerEU-planen, en køreplan hen imod at opnå et
mere modstandsdygtigt energisystem og en ægte energiunion ved at gøre en ende på
afhængigheden af fossile brændstoffer, diversificere energiforsyninger i EU og fremskynde
omstillingen til ren energi. Foranstaltningerne i REPowerEU-planen skal løfte denne ambition
gennem energibesparelser, diversificering af energiforsyninger og fremskyndet udrulning af
vedvarende energi som erstatning for fossile brændstoffer i husstandene og industrien og til
elproduktion.
Formålet med den udtalelse, der offentliggøres i dag, er at fortage en vurdering af den
overordnede udformning af REPowerEU, hensigtsmæssigheden af de foreslåede ændringer og
den potentielle risiko med hensyn til gennemførelsen.
Udtalelse 04/2022 foreligger på engelsk på Revisionsrettens websted. De øvrige EU-sprogudgaver
vil foreligge inden for kort tid.
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