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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 15. september 2021 

Overvågningen af medlemsstater 
efter ydelse af finansiel bistand er 
hensigtsmæssig, men der er brug 
for strømlining 
Europa-Kommissionen kontrollerer, om medlemsstater, der afslutter et makroøkonomisk 
tilpasningsprogram, forbliver på rette vej, hvilket er til fordel for medlemsstaterne selv og deres 
långivere. Den Europæiske Revisionsret har undersøgt udformningen, gennemførelsen og 
effektiviteten af overvågningen efter programgennemførelse i fem medlemsstater (Irland, 
Portugal, Spanien, Cypern og Grækenland), der modtog finansiel støtte efter finanskrisen i 2008. 
Revisorerne konkluderer, at selv om overvågningen var et hensigtsmæssigt redskab, blev dens 
effektivitet begrænset af uklare mål og utilstrækkelig strømlining og fokus i gennemførelsen. De 
anbefaler derfor en gennemgang af processen og af den relevante lovgivning, især med henblik på 
at integrere overvågningsaktiviteter i det europæiske semester. 

I perioden 2010-2013 modtog Irland, Portugal, Spanien, Cypern og Grækenland i alt 
468,2 milliarder euro i finansiel bistand. I henhold til EU-lovgivningen skal medlemsstater, der 
afslutter et makroøkonomisk tilpasningsprogram, underlægges ekstra overvågning. Cypern, Irland, 
Portugal og Spanien er på nuværende tidspunkt underlagt overvågning efter programgennemførelse. 
Grækenland er underlagt skærpet overvågning, fordi landet betragtes som særligt sårbart over for 
finansielle vanskeligheder, som kan have negative afsmittende virkninger på andre medlemsstater i 
euroområdet.  

"De overvågningsaktiviteter efter programgennemførelsen, som vi undersøgte, var hensigtsmæssige, 
men der er behov for strømlining," siger Alex Brenninkmeijer, det medlem af Den Europæiske 
Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Vi mener, at vores arbejde kan bidrage til den 
igangværende gennemgang af ordningerne for økonomisk styring i Den Økonomiske og Monetære 
Union. Det kan også indgå i drøftelserne om udformningen af en mulig overvågningsmekanisme for 
tilbagebetalingen af lån, der ydes under genopretnings- og resiliensfaciliteten."  
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I maj 2021 havde alle fem medlemsstater opfyldt deres tilbagebetalingsforpligtelser og på ny opnået 
adgang til markedet med acceptable rentesatser. Kommissionens overvågning bidrog til at skabe tillid 
på de finansielle markeder, men derudover er der ingen dokumentation for, at den fremmede 
gennemførelsen af reformer, hvilket delvist skyldes manglen på incitamenter og stærke 
håndhævelsesinstrumenter. Revisorerne konstaterede, at Kommissionens overvågning delvist  
overlapper med den europæiske stabilitetsmekanismes overvågning af de samme medlemsstaters 
tilbagebetalingsevne. Der var også en overlapning mellem en række af Kommissionens aktiviteter, 
navnlig mellem overvågning efter programgennemførelse og arbejde udført i forbindelse med det 
europæiske semester.  

Kommissionens analyser af en medlemsstats situation var generelt af god kvalitet, men de 
offentliggjorte rapporter fokuserede ikke i tilstrækkelig grad på medlemsstaternes 
tilbagebetalingsevne. Oplysningerne om tilbagebetaling af lån var ofte spredt ud over rapporterne, 
og der var svagheder i analyserne af de risici, der var forbundet med tilbagebetalingsevnen. 
Revisorerne bemærkede, at lovgivningen kun giver ringe mulighed for fleksibilitet hvad angår 
gennemførelsen af overvågningen: Selv når Kommissionen vurderer risikoen for manglende 
tilbagebetaling som lav, kan den ikke suspendere sin overvågning eller sænke 
rapporteringsfrekvensen. Endvidere præciserede Kommissionen ikke formelt med hensyn til de fire 
medlemsstater under overvågning efter programgennemførelse, hvilke strukturelle reformer den 
havde til hensigt at overvåge. Der var tilfælde, hvor den havde overvåget andre reformer end dem, 
der var aftalt under det makroøkonomiske tilpasningsprogram. 

Medlemsstater under skærpet overvågning skal træffe foranstaltninger til at tage hånd om 
sårbarheder under hensyntagen til de landespecifikke henstillinger, der udstedes under det 
europæiske semester. Under den nyligt godkendte genopretnings- og resiliensfacilitet skal 
medlemsstaterne desuden forklare, hvordan deres genopretnings- og resiliensplaner bidrager til at 
tackle de udfordringer, der er identificeret i deres landespecifikke henstillinger. Kommissionens 
overvågning skal verificere de fremskridt, medlemsstaterne har gjort med hensyn til at tackle de 
udfordringer, de står over for, i overensstemmelse med de landespecifikke henstillinger. En taskforce 
i Kommissionens regi er ansvarlig for både at styre gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten og for at koordinere det europæiske semester, men den står ikke for den 
skærpede overvågning. Ifølge revisorerne bør Kommissionen overveje at integrere overvågningen 
efter programgennemførelse og den skærpede overvågning i det europæiske semester og nå til 
enighed med de nationale myndigheder om en detaljeret liste over reformer, der skal følges op på. 
 
Baggrundsoplysninger  

Denne beretning supplerer tidligere revisionsarbejde vedrørende finansiel bistand til 
medlemsstaterne og EU's økonomiske styring (sixpacken, twopacken og det europæiske semester).  
Særberetning nr. 18/2021: "Kommissionens overvågning af medlemsstater, der afslutter et 
makroøkonomisk tilpasningsprogram: et hensigtsmæssigt redskab, men der er brug for strømlining"  
kan fås på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu).  
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