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Resumé 
I I perioden 2010-2013 modtog fem medlemsstater i euroområdet (Irland, 
Grækenland, Spanien, Cypern og Portugal) - som var hårdt ramt af finanskrisen i 
2008-2009, fulgt af statsgældskrisen - økonomisk bistand (468,2 milliarder euro) via 
forskellige mekanismer, som delvist anvender midler fra EU-budgettet. Der blev ydet 
bistand fra den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme, den europæiske 
finansielle stabilitetsfacilitet, den europæiske stabiliseringsmekanisme, individuelle 
medlemsstater (bilaterale lån) og Den Internationale Valutafond. 

II I 2013 vedtog EU den forordning, der tilrettelægger Kommissionens økonomiske og 
budgetmæssige overvågning af medlemsstater i euroområdet, som har alvorlige 
finansielle vanskeligheder. Den finder anvendelse på medlemsstater, hvis 
vanskeligheder fører til potentielle negative afsmittende virkninger for andre 
medlemsstater i euroområdet og for medlemsstater, som anmoder om eller modtager 
finansiel bistand. Forordningen indeholder også bestemmelser om, at medlemsstater, 
der afslutter et makroøkonomisk tilpasningsprogram, sættes under overvågning efter 
programgennemførelsen eller endog skærpet overvågning. Målet er at sørge for, at de 
pågældende lande fortsat er på rette vej, til fordel for medlemsstaterne selv og for 
deres långivere. 

III Med henblik på at orientere de politiske beslutningstagere og interessenter om, 
hvordan overvågningen fungerer, undersøgte vi, om overvågningsaktiviteterne efter 
programgennemførelsen var hensigtsmæssige hvad angår udformning, gennemførelse 
og effekt. Resultaterne af dette arbejde kan bidrage til den igangværende gennemgang 
af ordningerne for økonomisk styring i Den Økonomiske og Monetære Union. De kan 
også indgå i drøftelserne om udformningen af en mulig overvågningsmekanisme for 
tilbagebetalingen af lån ydet under genopretnings- og resiliensfaciliteten, der skal bistå 
de medlemsstater, som er ramt af covid-19-pandemien. Revisionsarbejdet dækkede 
perioden fra det tidspunkt, hvor Kommissionen indledte sin overvågning af de fem 
berørte medlemsstater, frem til udgangen af 2020. 

IV Vores overordnede konklusion er, at Kommissionens overvågning af 
medlemsstater, der afslutter et makroøkonomisk tilpasningsprogram, var 
hensigtsmæssig. Effektiviteten begrænses dog af, at målene i forordningen ikke er 
nøjagtige, og af, at gennemførelsen til en vis grad mangler strømlining og fokus. 
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V Med hensyn til udformningen konstaterede vi, at der, som følge af 
sammensætningen af de finansielle instrumenter, som ikke alle er underlagt EU-
lovgivningen eller involverer midler fra EU-budgettet, forekommer overlapning mellem 
overvågningsaktiviteterne i henholdsvis Kommissionen og den europæiske 
stabilitetsmekanisme. Eftersom retsgrundlaget fastsatte målene for overvågningen 
efter programmets gennemførelse på overordnet niveau, har der desuden i praksis 
været tale om overlapning mellem Kommissionens arbejde som led i det europæiske 
semester og andre EU-organers arbejde under den fælles tilsynsmekanisme eller den 
fælles afviklingsmekanisme. 

VI På nuværende tidspunkt giver retsgrundlaget ikke mulighed for fleksibilitet hvad 
angår tidsplanen for overvågningen: Selv når Kommissionen vurderer risikoen for 
manglende tilbagebetaling som lav, kan den ikke suspendere sin overvågning eller 
sænke rapporteringsfrekvensen. Kommissionen er forpligtet til at fremlægge rapporter 
to gange om året (eller hvert kvartal ved skærpet overvågning), og den aflagde derfor 
revisionsbesøg i medlemsstaterne med samme hyppighed, uden at der nødvendigvis 
var nogen merværdi forbundet hermed. Vi konstaterede da også, at der var 
gentagelser i de successive rapporter. 

VII Kommissionens analyser var af god kvalitet. Vi konstaterede dog, at rapporterne 
om overvågningen efter programgennemførelsen også indeholdt vurderinger af 
reformer, der ikke var indgået aftale om under programmet, og ikke i tilstrækkelig grad 
fokuserede på medlemsstaternes tilbagebetalingsevne. Vi konstaterede navnlig, at 
oplysningerne om tilbagebetaling af lån, når de forekom, var spredt ud over 
rapporterne, og at der var svagheder i analyserne af de risici, der var forbundet med 
tilbagebetalingsevnen. 

VIII I betragtning af manglen på incitamenter og/eller stærke 
håndhævelsesinstrumenter, og de mange faktorer, der spiller en rolle i 
medlemsstaternes gennemførelse af de nødvendige reformer, er der ingen yderligere 
dokumentation for, at Kommissionens overvågning i væsentlig grad bidrog til at 
fremme gennemførelsen af reformer og skabe tillid blandt kreditorerne. 
Medlemsstaternes repræsentanter fandt dog, at overvågningen bidrog til at fremme 
dialog og sørge for at holde deres land på rette spor. 
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IX På grundlag af disse revisionsresultater anbefaler vi, at Kommissionen: 

- integrerer sine forskellige overvågningsaktiviteter 

- strømliner procedurerne og tilfører fleksibilitet 

- forbedrer interaktionen med medlemsstaterne og andre interessenter. 
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Indledning 

Baggrund 

01 Den økonomiske og finansielle krise, der ramte Europa i 2008, udløste den 
europæiske statsgældskrise, som fejede hen over EU-medlemsstaterne i to bølger. Den 
ramte landene uden for euroområdet i 2008-2009, før den bredte sig til euroområdet i 
2010. Tre medlemsstater uden for euroområdet søgte om finansiel bistand fra EU's 
betalingsbalancestøttemekanisme1: Ungarn i 2008 og Rumænien og Letland i 2009. 

02 I 2010 var Grækenland den første medlemsstat i euroområdet, der ansøgte om 
finansiel bistand, fulgt af Irland i 2010, Portugal i 2011, Spanien i 2012 og Cypern i 
2013. Eftersom betalingsbalancestøttemekanismen var forbeholdt medlemsstater 
uden for euroområdet, blev der gradvist udviklet specifikke mekanismer for at yde 
finansiel støtte til medlemsstater i euroområdet. Disse mekanismer omfattede 
bilaterale lån såsom den græske lånefacilitetsaftale, den europæiske finansielle 
stabiliseringsmekanisme2, den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet og den 
europæiske stabilitetsmekanisme (ESM). De lån, der blev ydet via disse mekanismer, 
blev ofte suppleret af lån fra Den Internationale Valutafond (IMF). Figur 1 illustrerer 
den finansielle bistand (i alt 468,2 milliarder euro) til de fem nævnte medlemsstater 
fordelt på finansieringskilde. 

                                                    
1 Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 af 18. februar 2002 om indførelse af en mekanisme for 

mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (EFT L 53 af 23.2.2002, s. 1-3). 

2 Rådets forordning (EU) nr. 407/2010 af 11. maj 2010 om oprettelse af en europæisk 
finansiel stabiliseringsmekanisme (EUT L 118 af 12.5.2010, s. 1-4). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32002R0332
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32010R0407
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Figur 1 - Finansiel bistand fordelt på finansieringskilde (i milliarder euro) 

 
Kilde: Revisionsretten baseret på programdata fra Kommissionen, ESM og IMF. 

03 Eftersom disse forskellige mekanismer blev vedtaget under tidspres, blev EU's 
overvågningsramme, som skulle skabe tillid blandt långiverne (dvs. medlemsstater og 
skatteydere) til et lands finansielle stabilitet og dermed forhindre afsmittende 
virkninger, ikke fastlagt fra starten af. For at afhjælpe denne mangel vedtog Europa-
Parlamentet og Rådet i maj 2013 forordning (EU) nr. 472/20133 om overvågningen af 
medlemsstater i euroområdet, der har eller er truet af alvorlige vanskeligheder, eller 
som modtager finansiel bistand. Forordningen indeholder bestemmelser om tre typer 
overvågning: 

- skærpet overvågning 

- programbaseret overvågning 

- overvågning efter et programs gennemførelse. 

                                                    
3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 472/2013 af 21. maj 2013 om skærpelse 

af den økonomiske og budgetmæssige overvågning af medlemsstater i euroområdet, der 
har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet 
(EUT L 140 af 27.5.2013, s. 1-10). 
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04 Alle EU-medlemsstater er underlagt almindelig økonomisk og budgetmæssig 
overvågning under det europæiske semester. Det europæiske semester blev indført i 
2010 for at overvåge og koordinere medlemsstaternes økonomiske politikker og 
finanspolitikker. Hvert år foretager Kommissionen en detaljeret analyse af hvert enkelt 
lands planer om budgetmæssige, makroøkonomiske og strukturelle reformer. 
Kommissionen foreslår herefter landespecifikke henstillinger for de kommende 12-
18 måneder, som skal vedtages af Det Europæiske Råd. 

05 Hvis en medlemsstat har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til 
dens finansielle stabilitet eller holdbarheden af dens offentlige finanser med 
potentielle afsmittende virkninger på andre medlemsstater i euroområdet, kan 
Kommissionen sætte den pågældende medlemsstat under skærpet overvågning som 
supplement til den normale overvågning. Hver sjette måned træffer Kommissionen 
afgørelse om, hvorvidt den skærpede overvågning skal fortsætte eller ej. Hvis 
situationen er blevet værre, kan medlemsstaten ansøge om et makroøkonomisk 
tilpasningsprogram. 

06 Medlemsstater under et makroøkonomisk tilpasningsprogram er sædvanligvis 
fritaget for overvågning og vurdering inden for rammerne af det europæiske semester 
(hvilket var tilfældet for Irland, Grækenland, Cypern og Portugal). I stedet gælder en 
skærpet form for programbaseret overvågning. Hvis det makroøkonomiske 
tilpasningsprogram endnu ikke er fuldt udviklet (og kun vedrører begrænsede aspekter 
af et lands økonomi), kan det europæiske semester imidlertid stadig gælde for de 
områder, der ikke er omfattet af programmet. Et eksempel er Spanien, hvis program 
kun fokuserede på den finansielle sektor. 

07 Efter et makroøkonomisk tilpasningsprogram sættes medlemsstaten under 
overvågning efter programmets gennemførelse, som foregår sideløbende med det 
europæiske semester. Forordning (EU) nr. 472/2013 fastsætter som mål, at 
Kommissionen skal vurdere den økonomiske, budgetmæssige og finansielle situation i 
den medlemsstat, der er underlagt overvågning efter programmets gennemførelse, og 
om nødvendigt fremsætte et forslag for Rådet om at henstille til vedtagelse af 
korrigerende foranstaltninger. De medlemsstater, der på nuværende tidspunkt er 
under overvågning efter et programs gennemførelse, er Cypern, Irland, Portugal og 
Spanien. 
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08 Hvis Kommissionen ved udløbet af perioden for det makroøkonomiske 
tilpasningsprogram mener, at der er en fortsat risiko for den finansielle stabilitet med 
sandsynlige afsmittende virkninger på andre medlemsstater i euroområdet, kan den 
beslutte at underkaste medlemsstaten skærpet overvågning i stedet. Dette er tilfældet 
for Grækenland. Figur 2 sammenfatter de forskellige typer overvågning i EU. 

Figur 2 - Økonomisk og budgetmæssig overvågning af medlemsstaterne 

 
Kilde: Revisionsretten. 

09 Minimumsperioden for overvågning efter afslutning af det makroøkonomiske 
tilpasningsprogram er den tid, der er nødvendig for at afvikle 75 % af EU-lånene. 
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Figur 3 - Tidsplan for tilbagebetalingen under de makroøkonomiske 
tilpasningsprogrammer 

 
Kilde: Revisionsretten baseret på Kommissionens programdokumenter og AMECO-databasen. 

10 Kommissionen offentliggør en samlet efterfølgende evaluering for at vurdere 
tilpasningsprogrammerne, sædvanligvis to til tre år efter programmets afslutning. 
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og forventes offentliggjort inden udgangen af 2021. 

                                                    
4 "Ex Post Evaluation of the Economic Adjustment Programme for Ireland (2010-2013)", 

Institutional Paper 004, juli 2015. "Ex Post Evaluation of the Financial Sector Assistance 
Programme for Spain 2012-2014", Institutional Paper 019, januar 2016. "Ex Post Evaluation 
of the Economic Adjustment Programme for Portugal 2011-2014", Institutional Paper 040, 
november 2016. "Ex Post Evaluation of the Economic Adjustment Programme. Cyprus, 
2013-2016", Institutional Paper 114, oktober 2019. 
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Roller og ansvarsområder 

11 Kommissionen er ansvarlig for overvågningen af medlemsstater, der afslutter et 
program, og skal to gange om året meddele Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og 
Finansielle Udvalg (EFC) og medlemsstaternes nationale parlamenter sin vurdering. 
Kommissionen har flere ressourcer til rådighed til dette formål: 

- Den gennemfører regelmæssige revisionsbesøg i de medlemsstater, der er under 
overvågning. 

- Den kan anmode medlemsstaterne om specifikke oplysninger (f.eks. om 
budgetgennemførelsen og udviklingen i deres finansielle system). 

- Den kan anmode en medlemsstat under skærpet overvågning om at gennemføre 
stresstest eller følsomhedsanalyser for at vurdere den finansielle sektors 
modstandsdygtighed. 

- Den kan anmode medlemsstaterne om at vurdere deres tilsynsrolle over for den 
finansielle sektor. 

12 ESM, som er en international finansiel institution, der blev etableret af 
medlemsstaterne i euroområdet i 2012, er den primære yder af stabilitetsstøtte til 
medlemsstater i euroområdet, der har eller er truet af alvorlige finansielle 
vanskeligheder. Den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet yder ikke længere 
finansiel bistand, eftersom denne opgave nu udelukkende varetages af ESM. ESM 
overvåger medlemsstaterne for at sikre, at den modtager afdrag rettidigt. 

13 Rådet kan efter forslag fra Kommissionen henstille til en medlemsstat, der er 
underlagt overvågning efter programgennemførelsen, at den træffer korrigerende 
foranstaltninger. Det kan desuden fremsætte henstillinger om korrigerende 
foranstaltninger for medlemsstater under skærpet overvågning, hvis Kommissionen 
konkluderer, at den finansielle og økonomiske situation i den pågældende 
medlemsstat har betydelige negative konsekvenser for den finansielle stabilitet i 
euroområdet eller i dets medlemsstater. 

14 Den Europæiske Centralbank (ECB) og de relevante europæiske 
tilsynsmyndigheder deltager, når det er relevant, i revisionsbesøgene i medlemsstaten, 
overvåger udviklingen i det finansielle system og fører tilsyn med stresstest og 
følsomhedsanalyser (jf. punkt 11). ECB (eller de relevante tilsynsmyndigheder, hvor det 
er relevant) vurderer også løbende medlemsstaternes tilsynskapacitet over for 
medlemsstatens finansielle sektor inden for rammerne af en særlig peerevaluering. 
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15 De berørte medlemsstater skal udlevere oplysninger og træffe yderligere 
foranstaltninger efter anmodning. Med hensyn til medlemsstater under skærpet 
overvågning kan medlemsstatens parlament deltage i den økonomiske dialog med 
repræsentanter for Kommissionen, ECB og IMF. Medlemsstaten skal gennemføre de 
foranstaltninger, der er vedtaget under det makroøkonomiske tilpasningsprogram, og 
eventuelle korrigerende foranstaltninger anbefalet under overvågningsproceduren (jf. 
punkt 13). 

16 IMF er ganske vist ikke involveret i Kommissionens overvågning, men den 
foretager sin egen overvågning efter programgennemførelsen, når den har ydet støtte 
under et makroøkonomisk tilpasningsprogram. Besøg i den forbindelse koordineres 
sædvanligvis med Kommissionens revisionsbesøg. 
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Revisionens omfang og 
revisionsmetoden 
17 Vi har allerede rapporteret om flere aspekter af den økonomiske styring i fem 
særberetninger offentliggjort mellem 2016 og 20205. Denne beretning sigter mod at 
belyse, om Kommissionens overvågning efter et programs gennemførelse er 
hensigtsmæssig. Den kan indgå i i) drøftelsen om udformningen af en eventuel 
overvågningsmekanisme6 for lån ydet under genopretnings- og resiliensfaciliteten7 og 
ii) Kommissionens nyindførte revision af den økonomiske styring (vurdering af 
effektiviteten af de nuværende rammer for økonomisk og finanspolitisk overvågning). 
Med henblik herpå vurderede vi, om: 

a) udformningen af aktiviteterne efter programgennemførelsen var hensigtsmæssig 

b) Kommissionen gennemførte sin overvågning på en fornuftig måde 

c) overvågningen havde nogen effekt. 

18 For alle fem medlemsstater, der modtog finansiel bistand, dvs. Irland, 
Grækenland, Spanien, Cypern og Portugal, undersøgte vi Kommissionens 
overvågningsaktiviteter fra deres afslutning af de relevante makroøkonomiske 
tilpasningsprogrammer til udgangen af 2020. 

                                                    
5 Særberetning nr. 10/2016 "Det kræver yderligere forbedringer at sikre, at proceduren i 

forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud gennemføres effektivt", særberetning 
nr. 3/2018, "Revision af proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer 
(PMU)", særberetning nr. 18/2018, "Er det vigtigste mål for stabilitets- og vækstpagtens 
forebyggende del realiseret?", særberetning nr. 22/2019, "EU's krav til de nationale 
budgetrammer bør skærpes yderligere, og deres anvendelse bør overvåges bedre", og 
særberetning nr. 16/2020, "Det europæiske semester: De landespecifikke henstillinger 
tager fat på vigtige spørgsmål, men der er behov for en bedre gennemførelse af dem". 
(www.eca.europa.eu). 

6 Analyse nr. 6/2020, "Risici, udfordringer og muligheder i forbindelse med EU's 
økonomipolitiske reaktion på covid-19-krisen", punkt 88. (www.eca.europa.eu). 

7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/241 af 12. februar 2021 om 
oprettelse af genopretnings- og resiliensfaciliteten (EUT L 57 af 18.2.2021, s. 17-75). 

http://www.eca.europa.eu/
http://www.eca.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32021R0241
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19 Med henblik på revisionen undersøgte vi den dokumentation, som Kommissionen 
havde til rådighed. Vi interviewede personale fra Kommissionen, de relevante 
nationale myndigheder i alle fem medlemsstater (især fra finansministerierne og de 
nationale centralbanker) og personale fra ESM og IMF. Vi brugte et AI-værktøj til at 
sammenligne rapporterne om overvågningen efter programgennemførelsen og 
rapporterne under det europæiske semester og til at vurdere, i hvilket omfang der var 
gentagelser. Endelig gennemførte vi en spørgeundersøgelse med deltagelse af de 
27 embedsmænd fra nationale finansministerier i EFC (svarprocent: 85 %) med det 
formål at indsamle viden og synspunkter om udformningen af denne overvågning, 
Kommissionens gennemførelse heraf og endelig dens effektivitet. 
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Bemærkninger 

Udformningen førte til overlapninger på europæisk niveau og 
manglede klarhed og fleksibilitet 

20 De makroøkonomiske tilpasningsprogrammers struktur involverer flere 
interessenter (jf. punkt 02 og 11-16), som alle har en interesse i at holde 
medlemsstaten på rette spor, til fordel for både medlemsstaten og dens kreditorer, 
ved at beskytte dens tilbagebetalingsevne. 

21 For at vurdere om overvågningsaktiviteterne efter programgennemførelsen var 
udformet på en hensigtsmæssig måde, undersøgte vi, om: 

a) ESM's overvågningsaktiviteter blev taget i betragtning ved udformningen af 
EU's overvågning 

b) målsætningerne for overvågningsproceduren var klare, og reglerne for 
gennemførelsen hensigtsmæssige. 

Overlapning mellem Kommissionens og ESM's aktiviteter 

22 Støtten til de fem medlemsstater ydes ikke primært over EU's budget. Ud af den 
samlede finansielle bistand (468,2 milliarder euro) ydede IMF støtte for et beløb på 
81,6 milliarder euro, og medlemsstaterne ydede støtte for et beløb på 
386,6 milliarder euro under forskellige mekanismer, jf. punkt 02 og figur 1. 

23 EU-budgettet er kun involveret i den bistand, der ydes under den europæiske 
finansielle stabiliseringsmekanisme, som tillader Kommissionen at optage lån på de 
finansielle markeder på EU's vegne med en implicit EU-budgetgaranti, således at den 
kan yde finansiel bistand. Hidtil har den europæiske finansielle 
stabiliseringsmekanisme ydet 12,1 % af den samlede europæiske bistand 
(dvs. 46,8 milliarder euro ud af 386,6 milliarder euro) og kun til to af de fem lande, 
nemlig Irland og Portugal. Hvad angår størstedelen af de bilaterale lån, der blev ydet af 
medlemsstaterne i euroområdet (dvs. den græske lånefacilitet, der beløb sig til 
52,9 milliarder euro) fik Kommissionen imidlertid overdraget opgaven med at 
koordinere og forvalte de samlede bilaterale lån, selv om bistanden ikke ydes via EU-
budgettet. 
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24 Størstedelen af den europæiske finansielle bistand (73 %) blev ydet af ESM 
(107,5 milliarder euro) og dens forgænger, den europæiske finansielle 
stabilitetsfacilitet (174,6 milliarder euro). Der er tale om mellemstatslige 
finansieringsmekanismer, som ikke modtager støtte fra EU-budgettet. ESM har, som 
præciseret i ESM-traktaten, etableret et system for tidlig varsling med henblik på at 
spore tilbagebetalingsrisici i forbindelse med lån og give mulighed for korrigerende 
foranstaltninger. Systemet finder også anvendelse på lån ydet via den europæiske 
finansielle stabilitetsfacilitet. Det gælder fra starten af det makroøkonomiske 
tilpasningsprogram og varer, indtil lånene er fuldt ud tilbagebetalt. 

25 Overvågningen efter programmets gennemførelse gælder for alle medlemsstater, 
der afslutter et makroøkonomisk tilpasningsprogram, uafhængigt af om der blev 
modtaget støtte via EU-budgettet. Som et resultat af de forskellige involverede 
finansieringskilder og lovgivningsmæssige rammer, er der en klar, men dog kun delvis, 
overlapning mellem Kommissionens og ESM's overvågningsaktiviteter: 

- ESM's overvågning dækker delvist de lån, der overvåges af Kommissionen: I 
modsætning til ESM dækker Kommissionen bilaterale lån og lån ydet via den 
europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme. 

- Kommissionen dækker delvist samme analyseperiode som ESM: ESM's 
overvågning af tilbagebetalingsrisikoen varer længere, dvs. indtil lånet er fuldt ud 
afdraget. 

26 I april 2018 undertegnede Kommissionen og ESM et aftalememorandum, hvori de 
forpligtede sig til i) at samordne deres besøg i medlemsstaterne for at forhindre 
dobbeltarbejde og mindske byrden for medlemsstaten og ii) at træffe foranstaltninger 
til at udveksle oplysninger og give mulighed for gensidig adgang til data. Vi 
konstaterede, at Kommissionen videregiver de oplysninger, den indsamler i forbindelse 
med besøgene, til ESM. ESM, som er afhængig af input fra Kommissionen på grund af 
dennes rolle som fastsat i EU-traktaterne, bruger de indsamlede oplysninger til at 
foretage sin egen vurdering af medlemsstaternes tilbagebetalingsevne. 
Kommissionens vurderinger er offentligt tilgængelige, men det er ESM's ikke. 

27 Kommissionen anmodede ikke systematisk om at modtage en kopi af ESM's 
rapporter, trods aftalememorandummet. Vi konstaterede, at Kommissionen nu, som 
følge af vores revisionsarbejde, systematisk anmoder om og modtager ESM's 
rapporter. 
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Målsætningerne i forordningen er uklare, og visse af 
gennemførelsesbestemmelserne er for ufleksible 

28 Vi analyserede hensigtsmæssigheden af bestemmelserne i 
forordning (EU) nr. 472/2013 for så vidt angår målsætningerne og for så vidt angår 
gennemførelsesforanstaltningerne, dvs. varighed, rapportering og 
håndhævelsesinstrumenter. 

29 Forordningen definerede målene for overvågning efter et programs 
gennemførelse på overordnet niveau (jf. punkt 07). Derfor udvidede Kommissionen 
anvendelsesområdet i sit interne vademecum om makroøkonomiske 
tilpasningsprogrammer for landene i euroområdet. Det består i at vurdere: 

- opfyldelsen af de forpligtelser eller iværksættelsen af de politiske tiltag, der er 
aftalt under programmet, og politikhenstillingerne i de landespecifikke 
henstillinger 

- medlemsstaternes økonomiske, finanspolitiske og finansielle situation og i den 
forbindelse, om medlemsstaten gennemfører uforsvarlige politikker, der risikerer 
at forværre situationen 

- medlemsstatens evne til at afdrage på sin gæld. 

30 Hvad angår den første målsætning er vurdering af gennemførelsen af de politiske 
tiltag, der er aftalt under programmet, og som fortsætter efter programmets udløb, en 
relevant opgave. Den bør sikre, at forpligtelserne opfyldes, og forhindre, at de 
reformer, der er gennemført som led i programmet, rulles tilbage. Denne vurdering 
forventes at blive udfaset med tiden. 

31 Vurdering af gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger i forbindelse med 
overvågningen efter et programs gennemførelse ligger dog ud over bestemmelserne i 
forordningen og overlapper med Kommissionens aktiviteter under det europæiske 
semester, hvor denne vurdering er en del af de årlige landerapporter. 
Ansvarsområderne er desuden opdelt i Kommissionen: GD ECFIN er ansvarligt for 
overvågningen efter programgennemførelsen, mens generalsekretæren er ansvarlig 
for det europæiske semester. 
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32 Den anden målsætning er den eneste, der udtrykkeligt er nævnt i forordningen. 
Det medfører en risiko for overlapninger med det europæiske semester, i forbindelse 
med hvilket Kommissionen allerede en gang om året udarbejder en grundig analyse af 
de enkelte medlemsstaters makroøkonomiske situation, strukturreformer og 
budgetplaner og fremsætter landespecifikke henstillinger. Inden for rammerne af det 
europæiske semester er der desuden allerede indført en procedure i forbindelse med 
makroøkonomiske ubalancer, som skal forhindre og rette op på sådanne ubalancer ved 
at fremme gennemførelsen af forsvarlige politikker. 

33 I lyset af vurderingen af reformer inden for rammerne det europæiske semester 
ville vi forvente, at den tredje målsætning om at vurdere en medlemsstats evne til at 
afdrage på sin gæld, var hjørnestenen i overvågningen efter programgennemførelsen, 
men det fremgår ikke udtrykkeligt af forordningen. Vi bemærkede, at Kommissionen i 
en publikation8 meddelte, at denne overvågningsordning sigter mod at sikre, at 
støttemodtageren i finanspolitisk henseende er på rette vej, og dermed beskytte 
dennes evne til at indfri sin gæld. Ifølge Rådets websted om "finansiel støtte til EU-
lande i euroområdet"9 er formålet at "vurdere, om det EU-land, der har modtaget 
finansiel støtte, fortsætter med at gennemføre sunde politikker, og om der er risiko 
for, at det eventuelt ikke vil være i stand til at tilbagebetale sine lån". 

34 Endelig anførte 22 af de 23 medlemmer af EFC, som besvarede vores 
spørgeundersøgelse, at formålet med overvågningen var veldefineret. Da de blev 
anmodet om at angive det reelle formål, nævnte kun otte (herunder blot to af de fem 
medlemsstater under overvågning efter et programs gennemførelse) udtrykkeligt 
vurderingen af tilbagebetalingsevnen, og kun tre nævnte overvågningen af reformer, 
der var givet tilsagn om under programmet. Størstedelen af de målsætninger, der blev 
angivet af respondenterne, var dem, der var omfattet af andre former for overvågning 
(dvs. at fremme en forsvarlig økonomisk politik og finanspolitisk og finansiel 
holdbarhed eller at fremme gennemførelsen af strukturreformer). 

                                                    
8 Europa-Kommissionen, "The two-pack on economic governance: Establishing an EU 

framework for dealing with threats to financial stability in euro area member states", 
Occasional Papers 147, maj 2013.  

9 https://www.consilium.europa.eu/da/policies/financial-assistance-eurozone-members/. 

https://www.consilium.europa.eu/da/policies/financial-assistance-eurozone-members/
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35 Skærpet overvågning (jf. punkt 05) var tænkt som en foregribende ramme for 
medlemsstater i risiko for at få brug for finansiel bistand. Den er endnu ikke blevet 
anvendt til dette formål. Hidtil er skærpet overvågning blevet brugt som et 
overvågningsredskab efter gennemførelsen af et program for Grækenland med den 
begrundelse, at selv om medlemsstaten har afsluttet sit makroøkonomiske 
tilpasningsprogram, er der stadig en risiko med hensyn til den finansielle stabilitet med 
potentielle afsmittende virkninger på andre medlemsstater i euroområdet (jf. 
punkt 08). 

36 Eftersom medlemsstater under skærpet overvågning skal træffe foranstaltninger 
til at håndtere kilderne til eller potentielle kilder til vanskeligheder, under hensyntagen 
til de landespecifikke henstillinger, der udstedes inden for rammerne af det 
europæiske semester, er det primære formål med den skærpede overvågning at 
kontrollere medlemsstatens fremskridt med gennemførelsen af de pågældende 
foranstaltninger. Skærpet overvågning har således et bredere anvendelsesområde end 
overvågningen efter et programs gennemførelse. Under den nyligt godkendte 
genopretnings- og resiliensfacilitet skal medlemsstaterne også forklare, hvordan deres 
genopretnings- og resiliensplaner bidrager til at tackle de udfordringer, der er 
identificeret i deres landespecifikke henstillinger. En taskforce10 i Kommissionens regi 
er ansvarlig for at styre gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten og for 
at koordinere det europæiske semester, men den står ikke for den skærpede 
overvågning. 

37 Eftersom skærpet overvågning ikke blev indført som et instrument efter et 
programs gennemførelse, gav Kommissionen ikke nogen vejledning i brugen heraf. 
Forordningen indeholder ikke nogen bestemmelser om tilbagebetalingsevne, og 
Kommissionens gennemførelsesafgørelse11 om indledning af skærpet overvågning over 
for Grækenland nævner ikke tilbagebetalingsevne som en målsætning. Vi kan dog 
konstatere, at rapporterne om skærpet overvågning over for Grækenland rent faktisk 
indeholder et afsnit om tilbagebetalingsevnen. 

                                                    
10 Taskforcen for Genopretning og Resiliens blev nedsat den 16. august 2020 under Europa-

Kommissionens Generalsekretariat. 

11 Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1192 af 11. juli 2018 om indledning af 
skærpet overvågning over for Grækenland, EUT L 211 af 22.8.2018, s. 1-4. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32018D1192
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38 Formålet med overvågningen efter programgennemførelsen fremgår ikke klart af 
forordningen. Det gør overvågningsperioden derimod, nemlig indtil mindst 75 % af den 
finansielle bistand er tilbagebetalt (jf. punkt 09). Denne tærskel på 75 % er ikke 
nødvendigvis et udtryk for kreditorens risiko, eftersom den hverken afspejler det 
absolutte lånebeløb eller lånenes størrelse i forhold til den pågældende medlemsstats 
bruttonationalprodukt (BNP). 

39 Tabel 1 illustrerer dette aspekt. Den viser de beløb, som de fem medlemsstater, 
der på nuværende tidspunkt er under overvågning, mangler at betale tilbage, når de 
når tærsklen på 75 %, i milliarder euro og som en procentdel af BNP. Eftersom vi ikke 
kan forudsige BNP-niveauet for hver medlemsstat, når tærsklen på 75 % er nået, har 
vi for enkelthedens skyld brugt BNP for 2019. 

Tabel 1 - Lånebeløb, der endnu ikke er indfriet, når tærsklen på 75 % er 
nået (milliarder euro og BNP for 2019) 

Medlemsstat Resterende beløb 
(milliarder euro) 

% af BNP 
(2019) 

Irland 11,3 3,2 

Portugal 12,6 5,9 

Spanien 10,3 0,8 

Cypern 1,6 7,1 

Grækenland 60,9 33,2 
Kilde: Revisionsretten baseret på programdata fra Kommissionen og AMECO-databasen. 

40 Vi konstaterer, at der er betydelig variation i både i) risikoen for kreditorens 
balance som følge af det udestående kreditbeløb (1,6-60,9 milliarder euro) og 
ii) beløbet som procentdel af BNP. Det udestående kreditbeløb for Spanien udgør en 
næsten ubetydelig procentdel af BNP, men for Grækenlands vedkommende udgør det 
ca. en tredjedel af BNP. Med andre ord kan tærsklen på 75 % føre til, at overvågningen 
efter et programs gennemførelse afsluttes for tidligt for visse medlemsstaters 
vedkommende, mens den opretholdes for længe for andre, som udgør en lav risiko for 
kreditorer. 
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41 Forordningens tilgang til disse to risici er asymmetrisk. Den giver mulighed for 
forlængelse af overvågningen efter et programs gennemførelse, men der er ingen 
bestemmelser om at sætte overvågningen i bero, før denne tærskel er nået, selv når 
risikoen for manglende tilbagebetaling for den pågældende medlemsstat er 
ubetydelig. 

42 Som nævnt i punkt 05 ophører perioden for den skærpede overvågning, når 
Kommissionen beslutter det baseret på sin vurdering. Det ville være forventeligt, at en 
medlemsstat, som har været under skærpet overvågning, sættes under overvågning 
efter programmets gennemførelse, indtil den har tilbagebetalt mindst 75 % af den 
finansielle bistand, men det er ikke udtrykkeligt fastsat i forordningen. 

43 Ifølge forordningen er det krævede rapporteringsinterval to gange om året under 
overvågningen efter et programs gennemførelse (jf. punkt 11). Vi forstår, i) at IMF på 
tidspunktet for udarbejdelsen af forordningen også rapporterede om sin overvågning 
efter et programs gennemførelse to gange om året, og ii) at dette interval kan være 
berettiget i begyndelsen af overvågningen efter et programs gennemførelse for et 
land, der netop har afsluttet programmet, for at give mulighed for korrigerende 
foranstaltninger inden for et år, hvis det er nødvendigt. Behovet for en sådan fast 
overvågning forventes dog at falde over tid, især når landet er tilbage på rette spor. 
Forordningen giver dog ikke mulighed for fleksibilitet med hensyn til intervallerne. 

44 For så vidt angår Kommissionens håndhævelsesinstrumenter kan den, som nævnt 
i punkt 13, blot foreslå, at Rådet retter henstillinger til medlemsstaterne. Disse 
henstillinger er imidlertid ikke bindende12. Ikke desto mindre kan gruppepres spille en 
rolle og kan skyldes enten meddelelser til EFC eller offentliggørelse af henstillingerne, 
hvilket Rådet kan gøre på forslag fra Kommissionen. Respondenterne i vores 
spørgeundersøgelse bekræftede generelt, at meddelelser til EFC "i høj grad" (17 %) 
eller "i et vist omfang" (65 %) skaber et større gruppepres. 

                                                    
12 Artikel 288 i TEUF. 
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Overvågningen som gennemført under den nuværende 
forordning manglede til en vis grad strømlining og fokus 

45 Kommissionens aktiviteter under overvågningen efter et programs 
gennemførelse, som omfatter besøg på stedet og rapportering om resultaterne af dens 
vurderinger, blev indledt i 2014. Den skærpede overvågning blev indledt i 2018. Til 
sammenligning begyndte overvågningen under det europæiske semester i 2010. 
Kommissionen gennemførte disse overvågningsaktiviteter parallelt (jf. figur 2). 

46 Vi undersøgte, hvorvidt:  

a) Kommissionens gennemførelsesprocedurer var hensigtsmæssige 

b) Kommissionens analyse tilførte merværdi sammenlignet med de vurderinger, der 
blev foretaget som led i det europæiske semester 

c) Kommissionens analyse havde det rette fokus 

Kommissionen strømlinede processen, men hyppige besøg på stedet 
skabte begrænset merværdi 

47 Vi undersøgte, om Kommissionen anmodede om oplysninger, der var egnede til 
formålet, og tilrettelagde sine besøg på stedet med henblik på overvågningen efter et 
programs gennemførelse effektivt, også i lyset af de besøg, der blev gennemført som 
led i det europæiske semester. 

48 Vi interviewede repræsentanter for de nationale finansministerier, som mente, at 
Kommissionen udnyttede sin ret til at anmode om oplysninger på hensigtsmæssig vis. 
Grækenland, som var under skærpet overvågning, modtog imidlertid mere omfattende 
anmodninger. Omkring 50 % af anmodningerne om oplysninger blev angiveligt 
fremsendt med kort varsel.  

49 Vi konstaterede, at Kommissionen og de nationale myndigheder for tre af de fem 
medlemsstaters vedkommende undertegnede en formel aftale om videregivelse af 
data, som omfattede type af og tidsplan for de oplysninger, der skulle indgives. En 
sådan aftale forbedrer processen ved at øge forudsigeligheden af de oplysninger, der 
skal indgives, og ved at lette medlemsstaternes planlægning og indsamling af 
oplysninger. 
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50 Repræsentanterne for de nationale myndigheder, vi interviewede, mente, at 
besøgene i forbindelse med overvågningen efter programmets gennemførelse i deres 
land var godt tilrettelagt og blev annonceret med passende varsel. De mente også, at 
der generelt var et godt samarbejde mellem interessenterne til trods for lejlighedsvise 
koordineringsproblemer mellem Kommissionens generaldirektorater. 

51 To år efter indledningen af overvågningen efter programgennemførelsen 
strømlinede Kommissionen sine besøg og reducerede antallet af besøgte enheder og 
antallet af punkter på dagsordenen ved at fokusere på emner, der mere specifikt 
vedrørte overvågningen efter programgennemførelsen. Figur 4 illustrerer den 
faldende tendens med hensyn til antallet af møder. Det skyldes primært, at besøgene i 
forbindelse med overvågningen efter et programs gennemførelse fandt sted særskilt 
fra i) de almindelige besøg inden for rammerne af det europæiske semester, som blev 
gennemført gradvist i visse medlemsstater, og fra ii) specifikke overvågningsbesøg som 
led i proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (siden 2019). 

Figur 4 - Tendens i antallet af møder 

 
Kilde: Revisionsretten. 
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52 Selv om det ikke er præciseret i forordningen, blev hyppigheden af besøg som led 
i overvågningen efter et programs gennemførelse bragt i overensstemmelse med 
hyppigheden af meddelelser, dvs. to gange om året (jf. punkt 43). Repræsentanter fra 
de nationale myndigheder i tre af de fire medlemsstater under overvågning efter et 
programs gennemførelse meddelte, at der ikke kan gøres væsentlige fremskridt i 
gennemførelsen af strukturreformer over en periode på seks måneder. De bemærkede 
også, at ikke mange kortsigtede faktorer har indflydelse på medlemsstaternes 
langsigtede tilbagebetalingsevne. Kommissionen anerkender, at de fleste 
foranstaltninger, der anbefales i de landespecifikke henstillinger, kræver 12-
18 måneder for at blive gennemført, og at visse strukturreformer tager endnu længere 
tid. Derfor introducerede Kommissionen også en flerårig analyse af gennemførelsen af 
de landespecifikke henstillinger i 201713. 

53 Vi konstaterede, at de successive rapporter om overvågningen efter et programs 
gennemførelse med tiden indeholdt gentagelser (jf. punkt 57). Vi bemærker, at IMF 
identificerede et lignende problem i sin egen overvågning og i 2016 besluttede at 
gennemføre et besøg om året og offentliggøre en rapport om året i stedet for to. 

54 Overlapninger er et endnu større problem i forbindelse med skærpet 
overvågning, hvor intervallerne for besøgene også er blevet tilpasset til intervallerne 
for meddelelserne og gennemføres fire gange om året. De korte intervaller 
overbebyrder både de nationale myndigheder (jf. punkt 48) og Kommissionen. 

Kommissionens analyse er god, men der er overlapninger med arbejdet 
under det europæiske semester 

55 Vi undersøgte merværdien af Kommissionens successive vurderinger af 
overvågningen efter et programs gennemførelse sammenlignet med dens arbejde 
under det europæiske semester. 

                                                    
13 Særberetning nr. 16/2020 "Det europæiske semester: De landespecifikke henstillinger tager 

fat på vigtige spørgsmål, men der er behov for en bedre gennemførelse af dem" 
(www.eca.europa.eu), punkt 36 og 51. 

http://www.eca.europa.eu/


 26 

 

56 Vi konstaterede, at kvaliteten af analyserne i rapporterne om overvågningen efter 
et programs gennemførelse/den skærpede overvågning var god. Det er i tråd med de 
konklusioner, vi nåede frem til i vores 2018-særberetning om Kommissionens 
vurderinger som led i proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer14. De 
interessenter, vi interviewede, bekræftede denne positive vurdering. Endelig fremgik 
det også af vores spørgeundersøgelse, at 74 % af respondenterne betragter kvaliteten 
af Kommissionens analyser som "høj", mens 26 % bedømte den som "gennemsnitlig". 

57 Som nævnt i punkt 53 er der dog gentagelser i de successive rapporter om 
overvågningen efter et programs gennemførelse. Vores undersøgelse viser, at kun 
nogle data opdateres, og at opdateringen hverken ændrer på indholdet af analysen 
eller på konklusionen herpå. Baseret på de AI-værktøjer, vi har udviklet, søgte vi efter 
ligheder i dokumenterne. Vi konstaterede, at i visse afsnit var op til 78 % af 
oplysningerne i en rapport om overvågningen efter et programs gennemførelse 
allerede til stede i den foregående rapport. Denne procentdel blev næsten halveret 
ved sammenligning af to rapporter offentliggjort med et års mellemrum. Vores 
konklusion bekræftes af visse af de interessenter, vi interviewede. 

58 Hvad angår spørgsmålet om, hvilke strukturreformer der skal overvåges, 
konstaterede vi, at Kommissionen, med hensyn til de fire medlemsstater, der var 
under overvågning efter et programs gennemførelse, ikke formelt præciserede, hvilke 
strukturelle reformer der skulle overvåges. For Grækenland, som var under skærpet 
overvågning, var Kommissionens gennemførelsesafgørelse mere præcis. Den 
identificerede de specifikke reformer og relevante delmål, der skulle overvåges. 

59 Vi bemærkede, at vurderingen af fremskridtene i gennemførelsen af 
strukturreformerne sædvanligvis omfattede finanspolitiske strukturreformer, reformer 
af den finansielle sektor (primært vedrørende banksektoren) og andre reformer med 
henblik på at fremme økonomisk vækst eller bekæmpe makroøkonomiske ubalancer. I 
vurderingen gjorde Kommissionen status over graden af gennemførelse og opfordrede 
til tiltag, når udviklingen gik for langsomt. 

                                                    
14 Særberetning nr. 3/2018 "Revision af proceduren i forbindelse med makroøkonomiske 

ubalancer (PMU)", punkt 78-79. (www.eca.europa.eu). 
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60 Vi konstaterede, at rapporterne om overvågningen efter et programs 
gennemførelse omfattede vurderinger af strukturreformer, der hverken var 
udestående reformer fra det makroøkonomiske tilpasningsprogram eller underbygget 
af et solidt retsgrundlag, som f.eks. et formelt tilsagn fra medlemsstaten ved 
afslutningen af programmet eller senere eller en henstilling fra Rådet (jf. punkt 13). 
Tekstboks 1 viser nogle eksempler. 

Tekstboks 1 

Eksempler på strukturreformer, der ikke var udestående reformer fra 
det makroøkonomiske tilpasningsprogram, men som alligevel blev 
overvåget af Kommissionen som led i overvågningen efter et 
programs gennemførelse 

Portugal 

Udgiftsrevision (sommeren 2016, rapport om overvågningen efter 
et programs gennemførelse) 
Lovgivning om budgetrammen (rapport om overvågningen efter et 
programs gennemførelse fra efteråret 2014) 

Cypern 
ESTIA-ordningen, en statsstøttet ordning til fremme af godtgørelse 
af privatpersoners misligholdte realkreditlån (rapport om 
overvågningen efter et programs gennemførelse fra efteråret 2018) 

Spanien 

Opdatering af makrotilsynsredskaberne (rapport om overvågningen 
efter et programs gennemførelse fra efteråret 2015) og etablering 
af en makrotilsynsmyndighed (rapport om overvågningen efter et 
programs gennemførelse fra efteråret 2018) 
Gennemførelse af afviklingsplaner og mål for minimumskrav til 
kapitalgrundlag og nedskrivningsegnede passiver for banker 
(rapport om overvågningen efter et programs gennemførelse fra 
efteråret 2018) 

Irland Handlingsplan for sociale boliger og hjemløshed (rapport om 
overvågningen efter et programs gennemførelse fra foråret 2016) 

Kilde: Revisionsretten. 

61 Vi konstaterede også, at visse strukturreformer, som ikke var udestående 
reformer fra de makroøkonomiske tilpasningsprogrammer, men ikke desto mindre 
blev vurderet under overvågningen efter et programs gennemførelse, var knyttet til 
problemer, der skulle løses under programmet. Det var imidlertid ikke indlysende, 
hvilken effekt disse reformer kunne have på tilbagebetalingsevnen, og rapporterne om 
overvågningen efter et programs gennemførelse redegjorde ikke herfor. 
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62 Vi sammenlignede indholdet i rapporterne om overvågningen efter et programs 
gennemførelse med indholdet i rapporterne under det europæiske semester (primært 
landerapporter, vurdering af stabilitetsplaner eller udkast til budgetplaner og de 
økonomiske prognoser for EU) og konstaterede, at der var visse overlapninger i de 
angivne oplysninger (jf. tabel 2) og i evalueringerne (jf. bilag I). 

Tabel 2 - Overlapninger mellem oplysningerne i rapporterne om 
overvågningen efter et programs gennemførelse og rapporterne som led 
i det europæiske semester 

Medlems-
stat 

Rapport om 
overvågningen 

efter et 
programs 

gennemførelse 

Afsnit 
Rapporter som led i 

det europæiske 
semester 

% 
overlapning
er mellem 

rapporterne 

Portugal Efteråret 2016 Politiske 
anliggender 

Landerapport for 
2017 43 

Portugal Efteråret 2018 Økonomisk 
udvikling 

Landerapport for 
2019 49 

Portugal Sommeren 
2019  

Offentlige 
finanser 

Arbejdsdokument 
fra Kommissionens 
tjenestegrene 
vedrørende 
stabilitets-
programmet 2019 

47 

Cypern Foråret 2017 
Makroøkono
miske 
udsigter 

Foråret 2017, 
økonomisk 
prognose for EU 

23 

Cypern Foråret 2019 
Budget-
mæssige 
udsigter 

Landerapport for 
2019 34 

Cypern Foråret 2020 Offentlige 
finanser 

Landerapport for 
2020 26 

Irland Efteråret 2018 

Problemer 
med 
finansiering 
af stats-
gælden 

Landerapport for 
2018 30 
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Medlems-
stat 

Rapport om 
overvågningen 

efter et 
programs 

gennemførelse 

Afsnit 
Rapporter som led i 

det europæiske 
semester 

% 
overlapning
er mellem 

rapporterne 

Irland Foråret 2018 
Den seneste 
økonomiske 
udvikling 

Den europæiske 
økonomiske 
prognose forår 2018 

19 

Spanien Efteråret 2018 
Makro-
økonomisk 
udvikling 

Landerapport for 
2018  36 

Spanien Foråret 2019 
Makro-
økonomisk 
udvikling 

Landerapport for 
2019  49 

Kilde: Revisionsretten, AI-værktøj. 

63 Vi anerkender ikke desto mindre, at der ikke var nogen overlapninger mellem 
overvågningen efter et programs gennemførelse og det europæiske semester med 
hensyn til vurderingen af reformerne i Spanien. Eftersom Spanien fik støtte fra et 
sektortilpasningsprogram udelukkende med fokus på landets finansielle sektor (jf. 
punkt 06), har landet da også altid været under regelmæssig overvågning inden for 
rammerne af det europæiske semester. Fordelingen af opgaver mellem overvågningen 
under det europæiske semester og den programbaserede overvågning i løbet af 
programperioden blev videreført efterfølgende. Derfor har rapporterne om 
overvågningen efter et programs gennemførelse for Spanien klart fokus på udviklingen 
og reformerne i den finansielle sektor, og de er adskilt fra landerapporterne under det 
europæiske semester. 

64 Med hensyn til vurderingen af den finansielle stabilitet og de relevante reformer 
konstaterede vi, at der blev anvendt forskellige tilgange i de fire medlemsstater, som 
var under overvågning efter et programs gennemførelse. Kommissionens vurdering af 
Irlands største indenlandske banker blev udfaset i 2015, kort tid efter indførelsen af 
den fælles tilsynsmekanisme, men den er igangværende for så vidt angår Cypern og 
Portugal. Alle detaljerede vurderinger af individuelle banker overlapper imidlertid med 
i) den overvågning, der foretages af Den Europæiske Centralbank og de nationale 
tilsynsmyndigheder inden for rammerne af den fælles tilsynsmekanisme, samt ii) det 
arbejde, der udføres af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, som har til opgave at 
vurdere risici og sårbarhedsmomenter i EU's banksektor. 
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65 Derudover overvågede Kommissionen afviklingsplanlægningen og bankernes 
fremskridt i retning af at opfylde målene for minimumskravene til kapitalgrundlag og 
nedskrivningsegnede passiver (MREL). Denne overvågning overlapper dog med den 
overvågning, der foretages af den relevante afviklingsmyndighed og Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed. Afviklingsmyndighederne (Den Fælles Afviklingsinstans eller de 
nationale afviklingsmyndigheder afhængigt af bankernes signifikans) er ansvarlige for 
at udarbejde afviklingsplanerne og for at fastsætte niveauet for minimumskravene til 
kapitalgrundlag og nedskrivningsegnede passiver. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed er ansvarlig for at overvåge kvaliteten af kapitalgrundlaget og 
de nedskrivningsegnede passiver, der udstedes af bankerne. I denne henseende 
bemærker vi, at forordning (EU) nr. 472/2013 ikke er blevet revideret med henblik på 
at tage højde for udviklingen i EU-lovgivningen, såsom etableringen af den fælles 
tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. 

66 Indtil 2018 fyldte Kommissionens vurdering af reformerne gennemsnitligt 40 % af 
en rapport om overvågningen efter et programs gennemførelse, men efter en 
strømliningsproces, som blev indledt i 2019, er dens længde blevet halveret. Det 
skyldtes primært mindre fokus på strukturreformer/politiske spørgsmål og fjernelse af 
et afsnit om den specifikke overvågning inden for rammerne af proceduren i 
forbindelse med makroøkonomiske ubalancer. Dermed er længden af rapporterne om 
overvågningen efter et programs gennemførelse reduceret med over 30 %. De 
nationale myndigheder betragter dette som en positiv udvikling. Selv om de er blevet 
strømlinet, er der dog stadig overlapninger mellem rapporterne om overvågningen 
efter et programs gennemførelse og de rapporter, der udarbejdes i forbindelse med 
det europæiske semester. 

67 Vores analyse viste, at for Grækenland, som er under skærpet overvågning, var 
landerapporterne og rapporterne om den skærpede overvågning komplementære 
snarere end overlappende. Landerapporten dækkede en bredere vifte af områder end 
rapporten om den skærpede overvågning. Den rapporterede også om forhold, der 
hører under den skærpede overvågning, men opsummerede dem blot, mens 
rapporten om den skærpede overvågning gik mere i dybden med dem. 
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Overvågningsrapporternes fokus på tilbagebetalingsevnen var 
begrænset 

68 Som nævnt i punkt 33 forventede vi, at overvågningen efter et programs 
gennemførelse i højere grad ville fokusere på at vurdere risikoen med hensyn til 
medlemsstaternes evne til at indfri gælden for på den måde at skelne mellem 
overvågningen efter et programs gennemførelse og det europæiske semester. Der var 
dog begrænset fokus på tilbagebetalingsevnen som illustreret ved manglen på 
struktureret videregivelse af vigtige oplysninger om de udestående lån. Afsnittene om 
tilbagebetalingsevnen i de forskellige rapporter var forholdsvist korte - i Spaniens 
tilfælde endog ikkeeksisterende - og indeholdt ikke oplysninger om de udestående 
lånebeløb, hverken i absolutte tal eller som procentdel af BNP. De indeholdt heller ikke 
nogen oplysninger om tidsplanen for tilbagebetalingen af hovedstol, renter og bidrag. 
Visse af disse oplysninger var, når de var angivet, spredt ud over rapporterne og/eller 
angivet i form af et diagram i stedet for numeriske tabeller. 

69 Til sammenligning offentliggør IMF en tabel i hver rapport om overvågningen 
efter et programs gennemførelse med omfattende oplysninger om de ydede IMF-lån. 
Det samme gælder ESM's rapporter om systemet for tidlig varsling. 

70 Afsnittene om tilbagebetalingsevnen var desuden ikke tilstrækkeligt 
risikoorienterede, men var i vid udstrækning beskrivende. De anerkendte med rette 
den pågældende medlemsstats adgang til markedet ved at nævne dens seneste 
udstedelse af gældsbeviser og beskrive udviklingen i dens afkast af og rentespænd 
mellem statsobligationer i forhold til de tyske statsobligationer og indeholdt 
oplysninger om eventuelle tilbagebetalinger af lån før tid. De indeholdt også 
bemærkninger om udviklingen i statsgældskreditvurderingen og i visse tilfælde 
medlemsstaternes finansielle behov og likviditetsbuffere. 

71 Med hensyn til risikoanalysen bemærkede vi følgende svagheder: Visse risici blev 
ikke adresseret, og når rapporten indeholdt en risikoanalyse, som var tilpasset til 
medlemsstaten, kvantificerede den ikke effekten af chok og vurderede ikke, hvordan 
tilbagebetalingsevnen ville blive påvirket. Vi konstaterede navnlig, at: 

- Kommissionen ikke tog hensyn til visse udefra kommende makroøkonomiske chok 
(f.eks. brexit og covid-19), der specifikt kunne påvirke medlemsstaternes 
økonomier. Kommissionen havde imidlertid endnu ikke analyseret de største risici 
for den mellemsigtede tilbagebetalingsevne i medlemsstater under overvågning 
efter et programs gennemførelse som følge af disse chok 
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- ikke alle de risici, der kunne påvirke tilbagebetalingsevnen i negativ retning, blev 
taget i betragtning. Kommissionen betragtede f.eks. de geopolitiske spændinger 
mellem Tyrkiet på den ene side og Grækenland og Cypern på den anden side som 
mindre betydelige end andre, større og mere sandsynlige risici. Derfor tog 
Kommissionens risikoanalyse ikke højde for de relevante potentielle økonomiske 
konsekvenser, som ville kunne påvirke i) turistsektoren i Cypern og Grækenland 
eller ii) energisektoren i Cypern. Disse sektorer er en vigtig kilde til økonomisk 
vækst og bidrager derfor betydeligt til gældsbæredygtigheden. 

72 Hovedspørgsmålet i forbindelse med vurderingen af den mellem- og langsigtede 
tilbagebetalingsevne for medlemsstaterne i euroområdet vedrører medlemsstatens 
evne til at få adgang til markedet i et omfang, der er tilstrækkeligt til at refinansiere 
passiver, der forfalder til betaling, fra medlemsstatens kreditorer (ESM, IMF osv.). Med 
andre ord bør vurderingen vise, om niveauet og forløbet af medlemsstatens gæld i 
forhold til BNP vil sikre markedsadgang fremover. 

73 Gældsbæredygtighedsanalyse er et modelbaseret redskab, der bruges til at 
besvare dette spørgsmål. Den består i en vurdering af den potentielle udvikling i 
gælden i forhold til BNP under forskellige antagelser og risikoscenarier. Den omfatter 
typisk et referencescenarie og følsomhedstestscenarier. Sidstnævnte er baseret på 
positive eller negative chok, der påvirker determinanterne for gældsdynamikker, 
såsom primær balance, rente, vækst i BNP og inflation. Gældsbæredygtighedsanalysen 
kan også tage højde for andre risikofaktorer for at supplere de modelbaserede 
resultater med henblik på at opnå en mere afbalanceret og/eller mere specifik 
vurdering af landet. 

74 Siden 2009 har Kommissionen haft en meget omfattende ramme for vurdering af 
finanspolitisk holdbarhed, som omfatter en grundig og omfattende 
gældsbæredygtighedsanalyse for alle EU-medlemsstaterne. Den offentliggøres hvert år 
i januar (hvert tredje år i Kommissionens Fiscal Sustainability Report og i de to 
mellemliggende år i Debt Sustainability Monitor). Ud over følsomhedsanalysen i 
forhold til referencescenariet tager analysen højde for alternative finanspolitiske 
scenarier15. Den indeholder også en grundig og omfattende analyse af kort-, mellem- 
og langsigtede risici, der risikerer at opstå som følge af: strukturen i den offentlige 
gæld (offentlig gæld fordelt på løbetid, indehaver, valuta), nettostillingen over for 

                                                    
15 Jf. tekstboks 1.1 (s. 38-41) i "Fiscal Sustainability Report 2018", bind 1, Institutional 

Paper 094, januar 2019. 
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udlandet og offentlige eventualforpligtelser, navnlig med hensyn til de risici, som 
vedrører støtte til finansielle institutioner. 

75 Med undtagelse af rapporten om Spanien16 indeholdt rapporterne om 
overvågningen efter et programs gennemførelse et bilag med en 
gældsbæredygtighedsanalyse baseret på ovennævnte analyse fra januar. Den 
begrænsede sig i de fleste tilfælde til følsomhedsanalysen i forhold til 
referencescenariet og tog i visse tilfælde højde for alternative finanspolitiske scenarier. 
Vi anerkender dog, at Kommissionen i sin "Fiscal Sustainability Report 2018", som blev 
offentliggjort i januar 2019, har bevæget sig i retning af en mere skræddersyet og 
landespecifik bæredygtighedsanalyse for Grækenlands vedkommende. Denne 
reviderede bæredygtighedsanalyse var baseret på oplysningerne fra rapporten om den 
skærpede overvågning, som blev offentliggjort i november 2018. 

76 Indtil videre har Kommissionen konkluderet, at tilbagebetalingsevnen er fornuftig 
for alle medlemsstaterne på kort sigt. Længden af overvågningsperioden efter et 
programs gennemførelse gør det vanskeligt at kvantificere choks indvirkning på 
tilbagebetalingsevnen, selv ved en omfattende gældsbæredygtighedsanalyse suppleret 
af en solid og landespecifik risikoanalyse. Tilbagebetalingsperioderne ligger da også ud 
over tidsrammen for Kommissionens nuværende prognose (to år frem) og 
medlemsstaternes valgperioder (fire til fem år) samt Kommissionens langsigtede 
vurdering af gældsbæredygtigheden (normalt ti år). 

77 Derfor var konklusionerne vedrørende den mellem- og langsigtede 
tilbagebetalingsevne, hvis de forelå, af generel karakter: For Portugals og Cyperns 
vedkommende nævnte Kommissionen, at den mellem- og langsigtede 
tilbagebetalingsevne var følsom over for makroøkonomiske chok, risici, som stammede 
fra den finansielle sektor, og en forværring af de finanspolitiske resultater. Endelig 
fremsatte Kommissionen en altid relevant anbefaling om, hvordan medlemsstaterne 
kunne opretholde deres mellem- og langsigtede tilbagebetalingsevne, nemlig ved at 
sikre finanspolitisk disciplin og gøre fremskridt i gennemførelsen af strukturreformer, 
der forbedrer det langsigtede vækstpotentiale. Der var dog ikke en klar forbindelse 
mellem vurderingen af den mellem- og langsigtede tilbagebetalingsevne og analysen i 
andre afsnit i og bilag til rapporten. 

                                                    
16 Kun den første rapport om overvågningen efter et programs gennemførelse for Spanien 

indeholdt en langsigtet prognose for dynamikken i den offentlige gæld. 
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Medlemsstaterne fandt Kommissionens overvågning nyttig, 
men der er ikke yderligere dokumentation for, at den har haft 
nogen effekt 

78 Vi undersøgte, om Kommissionens overvågningsprocedure i) havde haft 
indvirkning på videreførelsen af reformprocessen i de pågældende medlemsstater og 
ii) gav kreditorerne tillid til medlemsstaternes tilbagebetalingsevne. 

Overvågningen fremmede dialog, men visse reformer gennemført af 
medlemsstaterne viste utilstrækkelige fremskridt 

79 Vi interviewede repræsentanter for de nationale myndigheder i de pågældende 
medlemsstater. De bekræftede, at overvågningen efter et programs gennemførelse 
bidrog til at fremme dialog med Kommissionen, drøfte risici, skabe en ny tankegang, 
bidrage med alternative perspektiver og skabe en fælles forståelse af situationen. De 
mente desuden, at overvågningen efter et programs gennemførelse bidrog til at holde 
deres lande på sporet, f.eks. ved at i) forhindre, at reformerne blev rullet tilbage, 
ii) hjælpe regeringen med at fremme reformer i samarbejde med parlamentet, 
eftersom disse reformer støttes af internationale institutioner, iii) give input til 
drøftelserne i Eurogruppen og EFC og iv) fremme udveksling af bedste praksis. 

80 Trods denne positive vurdering viste vores analyse for de fire medlemsstater 
under overvågning efter et programs gennemførelse, at Kommissionens vurdering af 
visse reformer var den samme fra én rapport til den næste, dvs. at der ikke var tegn på 
større fremskridt i gennemførelsen af reformerne (jf. eksemplerne i bilag II). Det 
skyldes på den ene side delvist, at gennemførelse af reformer tager tid, som nævnt 
tidligere (jf. punkt 52), men på den anden side er det et tegn på, at overvågningen 
efter et programs gennemførelse i begrænset omfang bidrager til at fremme 
gennemførelsen af reformer. Sidstnævnte skyldes, at der opstår en vis reformtræthed, 
og at medlemsstaterne, når de på ny har opnået adgang til markedsfinansiering til 
acceptable rentesatser, i mindre grad har et incitament til at gennemføre de reformer, 
der anbefales af Kommissionen. 
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81 I 2020 påpegede Revisionsretten, at vellykket gennemførelse kræver nationalt 
ejerskab17, og at det er en vanskelig proces, der kræver et solidt retsgrundlag og lange 
forhandlinger, at få de nationale myndigheder til at deltage aktivt. Det gælder så 
meget desto mere, når der ikke er noget økonomisk incitament, som det generelt er 
tilfældet ved afslutningen af et makroøkonomisk tilpasningsprogram. Kommissionen 
har desuden endnu ikke foreslået Rådet at henstille til en medlemsstat, at den træffer 
korrigerende foranstaltninger (punkt 13). 

82 For så vidt angår skærpet overvågning som overvågningsredskab er det stadig for 
tidligt at vurdere effektiviteten heraf. Proceduren har været brugt i forholdsvist kort 
tid (siden juli 2018) og kun for én medlemsstat. Derudover har mange reformer en 
tidshorisont for gennemførelsen, der er længere end revisionens tidshorisont. Endelig 
har covid-19-pandemien og de deraf følgende nedlukninger ifølge Kommissionen 
forårsaget yderligere forsinkelser i gennemførelsen af reformerne. 

83 Vi konstaterede dog, at gennemførelsen af reformforanstaltninger, trods den 
skærpede overvågning, var forbundet med forsinkelser. Det gjorde sig også gældende 
for foranstaltninger, som ikke var specielt komplekse og havde korte frister, der udløb 
før covid-19-pandemien. Siden september 2020 (syvende rapport om skærpet 
overvågning) henviser rapporterne desuden ikke længere til de oprindeligt aftalte 
frister for de enkelte tilsagn, hvilket forhindrer læseren i at danne sig et overblik over 
forsinkelserne. 

84 Rapporterne om skærpet overvågning redegjorde nøjagtigt for status for 
gennemførelsen og forsinkelserne i medlemsstaterne samt de foranstaltninger, der 
blev truffet af de nationale myndigheder, og som primært bestod i udskydelsen af 
frister. Kommissionen anbefalede imidlertid ikke nogen specifikke tiltag til at rette op 
på situationen eller forhindre den i at blive yderligere forværret. Der gives et eksempel 
herpå i tekstboks 2. Yderligere eksempler findes i bilag III. Til trods for forsinkelserne 
er Kommissionens samlede vurdering af medlemsstaternes tiltag positiv. 

                                                    
17 Særberetning nr. 16/2020 "Det europæiske semester: De landespecifikke henstillinger tager 

fat på vigtige spørgsmål, men der er behov for en bedre gennemførelse af dem", punkt 13 
og tekstboks 2 (www.eca.europa.eu). 

http://www.eca.europa.eu/
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Tekstboks 2 

Eksempel på væsentlige forsinkelser i gennemførelsen af en 
foranstaltning 

Skatteforvaltning: Grækenland forpligtede sig til at øge personalet i den 
uafhængige myndighed for offentlige indtægter til 12 000 inden udgangen af 2018 
og til 12 500 inden udgangen af 2019 med et endeligt mål på 13 322 ansatte midt i 
2021. 

Dette tilsagn var allerede mindre ambitiøst end den ansættelsesplan, der blev 
offentliggjort i forbindelse med den fjerde revision af rapporten om overholdelsen 
af bestemmelserne i ESM-støtteprogrammet for Grækenland fra juli 2018, ifølge 
hvilken målet om 13 322 ansatte skulle nås inden udgangen af 2019. 

Ved udgangen af tredje kvartal 2020 var antallet af ansatte kun nået op på 11 947, 
dvs. at det endda lå under det niveau, der skulle nås inden udgangen af 2018. 
Desuden meddeler Kommissionen, at myndighederne har vedtaget 
lovbestemmelser, der har resulteret i, at personale fra den uafhængige myndighed 
er blevet overført til andre organer, hvilket gør det endnu vanskeligere at nå de 
fastsatte personalemål18. 

Kilde: Revisionsretten. 

Medlemsstaterne opfylder deres tilbagebetalingsforpligtelser, men det 
er vanskeligt at vurdere overvågningens bidrag til at skabe tillid blandt 
kreditorerne 

85 I maj 2021 havde alle medlemsstater under overvågning efter et programs 
gennemførelse igen fået adgang til de finansielle markeder med acceptable 
rentesatser. Derudover opfyldte alle medlemsstaterne deres 
tilbagebetalingsforpligtelser og foretog en del af deres afdrag tidligere end aftalt, især 
til IMF, eftersom fondens lån er dyrere end de lån, der ydes med EU-støtte. Spanien, 
som ikke modtog finansiel bistand fra IMF, havde allerede foretaget ni frivillige afdrag, 
som udgjorde 43 % af det samlede beløb, denne medlemsstat havde lånt under 
programmet. 

                                                    
18 "Enhanced Surveillance Report - Greece, September 2020", Institutional Paper 134, 

september 2020, s. 7. 
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86 Til trods for denne positive udvikling anerkender vi, at det ikke er muligt at drage 
en konklusion om, i hvor høj grad den skyldes overvågningen eller påvirkningen fra 
andre faktorer. En positiv udvikling i økonomien, især en gunstig pengepolitik og de 
positive resultater af budgetudviklingen, spiller en afgørende rolle i at skabe tillid 
blandt aktører på markederne. Muligheden for at afdrage lånene før tid ved hjælp af 
egne indtægter (i det mindste delvist) betragtes også som et effektivt middel til at 
genoprette tilliden. 

87 Derudover kan investorer på avancerede markeder forlade sig på en bred vifte af 
uafhængige analyser, såsom rapporter fra kreditvurderingsbureauer, tænketanke og 
andre internationale institutioner. Både rapporter om overvågning efter et programs 
gennemførelse og rapporter om skærpet overvågning supplerer disse publikationer. 
Visse interessenter meddelte dog, at disse rapporter ikke på nuværende tidspunkt har 
stor effekt i medierne og i offentligheden. Effekten er mindre end for andre 
dokumenter, der offentliggøres i forbindelse med det europæiske semester 
(landerapporter, landespecifikke henstillinger) og er endda blevet mindre med tiden, 
efterhånden som medlemsstaterne har formået at forbedre deres situation med 
hensyn til adgang til finansiering på markedet. Synligheden i medierne er begrænset, 
men rapporterne om overvågning efter et programs gennemførelse har en specifik 
målgruppe: kreditorer, investorer, kreditvurderingsbureauer og markedsdeltagere.  
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Konklusioner og anbefalinger 
88 Vores overordnede konklusion er, at overvågningens effektivitet blev begrænset 
af, at målene i forordningen ikke er nøjagtige, og af, at gennemførelsen til en vis grad 
manglede strømlining og fokus. Kommissionens overvågning har desuden, sammen 
med andre faktorer, spillet sin rolle i at skabe tillid på markederne, men der er ikke 
yderligere dokumentation for, at den har fremmet gennemførelsen af reformer. Det 
skyldes delvist manglen på incitamenter og stærke håndhævelsesinstrumenter. Ikke 
desto mindre havde de fem medlemsstater i maj 2021 opfyldt deres 
tilbagebetalingsforpligtelser og havde på ny opnået adgang til markedet med 
acceptable rentesatser. 

89 Der mangler præcision i den relevante forordning vedrørende de specifikke mål 
med overvågningen efter programmets gennemførelse, hvilket også var opfattelsen 
blandt repræsentanter for de medlemsstater, vi undersøgte. Forordningen fastlægger 
kun målene med overvågningen på overordnet niveau. Kommissionen uddybede 
målsætningerne i sit interne vademecum og præciserede også vurderingen af 
gennemførelsen af de politiske tiltag, der er aftalt under programmet, og vurderingen 
af medlemsstatens tilbagebetalingsevne som målsætninger (jf. punkt 29-34). I praksis 
konstaterede vi, som et resultat af det bredt definerede mål, overlapninger mellem 
aktiviteter gennemført under overvågningen efter et programs gennemførelse og 
under det europæiske semester (som begge vurderede reformer gennemført af en 
medlemsstat). 

90 Der var også overlapninger mellem rapporterne efter et programs gennemførelse 
og publikationerne under det europæiske semester, især landerapporterne (jf. 
punkt 55-63). Det ville være mest relevant at vurdere den pågældende medlemsstats 
tilbagebetalingsevne, men rapporterne om overvågningen efter et programs 
gennemførelse fremhævede ikke dette aspekt i særlig høj grad (jf. punkt 68-77). 

91 Kommissionen har på det seneste gjort en indsats for at strømline rapporterne 
om overvågningen efter et programs gennemførelse ved at reducere deres længde 
med omkring 30 %. Vi konstaterede dog, at der selv i disse strømlinede rapporter var 
overlapninger med rapporterne under det europæiske semester (jf. punkt 66). 
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92 Medlemsstater under skærpet overvågning skal træffe foranstaltninger til at tage 
hånd om kilderne eller de potentielle kilder til vanskeligheder 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. Formålet med 
Kommissionens overvågning er i begge tilfælde at verificere de fremskridt, 
medlemsstaten har gjort med hensyn til at tackle de udfordringer, den står over for, i 
overensstemmelse med de landespecifikke henstillinger. En taskforce i Kommissionens 
regi er ansvarlig både for at styre gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten og for at koordinere det europæiske semester, men den står ikke 
for den skærpede overvågning (jf. punkt 36). 

93 Ud over overlapningerne mellem Kommissionens forskellige aktiviteter overvåger 
ESM, som er et organ inden for rammerne af en mellemstatslig traktat, også 
tilbagebetalingsevnen: Den dækker faktisk de samme medlemsstater som 
Kommissionens overvågning (jf. punkt 24 og 25). 

94 Kommissionen kan indlede skærpet overvågning, når en medlemsstat har eller er 
truet af finansielle vanskeligheder. Forordningen udformede ikke specifikt den 
skærpede overvågning med henblik på at overvåge en medlemsstat efter 
gennemførelsen af et makroøkonomisk tilpasningsprogram. Den eneste medlemsstat, 
der har været genstand for skærpet overvågning indtil nu (Grækenland), havde 
afsluttet et makroøkonomisk tilpasningsprogram, men den blev også betragtet som 
truet af finansielle vanskeligheder. Forordningen præciserer ikke målet med skærpet 
overvågning, når den bruges som overvågningstiltag efter et programs gennemførelse 
(jf. punkt 35-37). 
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Anbefaling 1 - Integration af de forskellige 
overvågningsaktiviteter 

a) I forbindelse med overvejelserne under revisionen af den økonomiske styring, 
som vil være i gang i maj 2021, bør Kommissionen overveje at integrere 
overvågningen efter et programs gennemførelse og den skærpede overvågning i 
det europæiske semester. 

b) For at præcisere målsætningerne for sine overvågningsaktiviteter bør 
Kommissionen overveje at medtage bestemmelser i den relevante retsakt, som 
udtrykkeligt nævner de primære mål for overvågning efter et programs 
gennemførelse: i) vurdering af tilbagebetalingsevnen og ii) opfølgning på 
udestående reformer aftalt under programmet. Kommissionen bør desuden 
præcisere, at målene for overvågningen efter et programs gennemførelse også 
gælder for skærpet overvågning, når sidstnævnte anvendes over for lande, som 
har afsluttet et makroøkonomisk tilpasningsprogram. 

c) Kommissionen bør basere sin vurdering af den berørte medlemsstats evne til at 
afdrage rettidigt på sine udestående lån på en solid risikobaseret metode, som 
analyserer nye risici for manglende tilbagebetaling, identificerer potentielle nye 
risici og så vidt muligt kvantificerer dem. 

Tidsramme: i forbindelse med den kommende revision af den økonomiske styring 
(senest medio 2023). 

95 Gennemførelsen af overvågningen efter et programs gennemførelse er 
kendetegnet ved en manglende fleksibilitet, som snarere øger den administrative 
byrde end skaber merværdi. Kommissionen er i henhold til forordningen forpligtet til 
at: 

- gennemføre overvågningen efter et programs gennemførelse, indtil mindst 75 % af 
den finansielle bistand, der er ydet af medlemsstaterne, den europæiske finansielle 
stabiliseringsmekanisme, den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet og den 
europæiske stabilitetsmekanisme, er tilbagebetalt. Det gælder også i tilfælde, hvor 
Kommissionen har konkluderet, at en medlemsstats økonomiske situation er blevet 
fornuftig, og tilbagebetalingsrisikoen er lav (jf. punkt 38-42) 
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- fremlægge rapporter om resultaterne af overvågningen efter et programs 
gennemførelse to gange om året. Dette interval, der også gælder for besøg, er 
berettiget umiddelbart efter det makroøkonomiske tilpasningsprogram for at 
opretholde momentum i reformerne og skabe tillid blandt kreditorerne. Det er 
imidlertid ikke længere tilfældet, når medlemsstaten er tilbage på rette spor, og 
der er heller ikke tilstrækkelige nye oplysninger til at begrunde besøg og 
offentliggørelse af rapporter to gange om året (jf. punkt 43, 50-53 og 57). 

96 Med hensyn til skærpet overvågning er Kommissionen i henhold til forordningen 
forpligtet til at aflægge rapport hvert kvartal. Dette interval, som Kommissionen også 
anvender på besøg, er imidlertid forbundet med store byrder for både Kommissionen 
og de pågældende medlemsstater. Tilvejebringelsen af de krævede data og 
oplysninger til Kommissionen gør, at de relevante nationale myndigheder ikke har 
adgang til de ressourcer, de skal bruge til at udføre deres hovedopgave: 
gennemførelse af de aftalte reformer for at få medlemsstaterne tilbage på sporet (jf. 
punkt 48 og 54). 

Anbefaling 2 - Strømlining af procedurerne og tilførsel af 
fleksibilitet 

For at gøre overvågningsaktiviteterne mindre byrdefulde og mere produktive bør 
Kommissionen overveje at ændre den relevante retsakt ved at indføre bestemmelser, 
som gør det muligt at: 

a) suspendere overvågningen efter et programs gennemførelse, før tærsklen på 
75 % er nået, hvis Kommissionen giver en positiv vurdering af medlemsstatens 
tilbagebetalingsevne 

b) reducere hyppigheden af meddelelser om overvågningen efter et programs 
gennemførelse til én om året, hvis medlemsstatens situation er tilstrækkeligt 
forbedret. Dette bør ledsages af en tilsvarende reduktion af hyppigheden af 
revisionsbesøg gennemført af Kommissionen (hvilket ikke vil kræve en ændring af 
retsakten) 

c) reducere hyppigheden af sine rapporter om skærpet overvågning fra fire til to om 
året. Dette bør ledsages af en tilsvarende reduktion af hyppigheden af 
revisionsbesøg gennemført af Kommissionen (hvilket ikke kræver en ændring af 
retsakten) 

Tidsramme: i forbindelse med den kommende revision af den økonomiske styring 
(senest medio 2023). 
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97 Ud over overlapningen med aktiviteterne under det europæiske semester 
konstaterede vi, at Kommissionen ikke systematisk og formelt var nået til enighed med 
de relevante nationale myndigheder om en detaljeret liste over reformer, der skulle 
følges op på (jf. punkt 58). 

98 Forordning (EU) nr. 472/2013 er ikke blevet revideret med henblik på at tage 
højde for udviklingen i EU-lovgivningen, såsom den tilsyns-/overvågningsrolle, som den 
fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme er blevet tildelt. Vi 
konstaterede, at der var overlapninger med disse former for overvågning, hvilket gav 
anledning til dobbeltarbejde og suboptimal brug af ressourcer (jf. punkt 64 og 65). 

99 Vi konstaterede også, at Kommissionen ikke systematisk og formelt var nået til 
enighed med de relevante nationale myndigheder om typen af og tidsplanen for de 
oplysninger, der skulle indgives under overvågningen efter et programs 
gennemførelse, og at den således ikke udnyttede muligheden for at øge 
forudsigeligheden af de oplysninger, der skulle indgives, og hjælpe medlemsstaterne 
med at planlægge indsamlingen af oplysninger (jf. punkt 49). 

Anbefaling 3 - Forbedring af interaktionen med 
medlemsstaterne og andre interessenter 

Kommissionen bør revidere sine interne metoder for at sikre, at: 

a) den ved afslutningen af det makroøkonomiske tilpasningsprogram formelt til de 
enkelte berørte medlemsstater fremsender i) en detaljeret liste over reformer, 
der skal følges op på, med en realistisk tidsramme for gennemførelsen og ii) de 
specifikke oplysninger, der skal gives. Sidstnævnte bør revideres med tiden for at 
sikre, at de oplysninger, der anmodes om, fortsat er i tråd med 
overvågningsbehovene 

b) eventuelle overlapninger mellem overvågningen efter et programs gennemførelse 
og overvågning som led i den fælles tilsynsmekanisme og den fælles 
afviklingsmekanisme forhindres. Kommissionen bør, især hvor den mener, at en 
vurdering af individuelle banker er nødvendig, i videst muligt omfang bruge 
resultaterne fra den analyse, der er udført af relevante EU-organer. 

Tidsramme: medio 2022. 
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Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Alex Brenninkmeijer, medlem af Revisionsretten, i 
Luxembourg den 13. juli 2021. 

 På Revisionsrettens vegne 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Formand 
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Bilag 

Bilag I - Eksempler på dobbeltarbejde i overvågningen af 
reformer under overvågningen efter et programs 
gennemførelse og det europæiske semester 

Overvågning efter et programs 
gennemførelse Det europæiske semester 

Irland - efteråret 2016, rapport om 
overvågningen efter programmets 
gennemførelse (offentliggjort i 
marts 2017) - s. 27:  
 
Sociale boliger 
Handlingsplanen for sociale boliger omfattede 
en væsentlig udvidelse af det direkte udbud af 
sociale boliger. I handlingsplanen Rebuilding 
Ireland: Action Plan for Housing and 
Homelessness, som blev lanceret den 19. juli, 
forpligtede regeringen sig til direkte at etablere 
47 000 sociale boliger inden 2021. De anslåede 
omkostninger er 5,35 milliarder euro. 
Flere sociale boliger vil bidrage til at øge det 
generelle udbud. Supplerende reformer af 
systemet for sociale boliger, såsom lejeudgifter, 
vil kunne bidrage til at nedbringe udgifterne til 
direkte formidling af sociale boliger. Ellers vil 
direkte formidling af sociale boliger sandsynligvis 
på lang sigt blive dyrere end ordninger via det 
private udlejningsmarked. 

Irland - 2017, landerapport 
(offentliggjort i februar 2017) - s. 52: 
 
Sociale boliger 
Flere sociale boliger vil bidrage til at øge det 
generelle udbud. Handlingsplanen omfattede et 
tilsagn om direkte etablering af 47 000 sociale 
boliger inden 2021. De anslåede omkostninger 
beløber sig til 5,35 milliarder euro, hvilket 
betyder, at sociale boliger vil tegne sig for 
omkring 40 % af investeringsbudgettet over de 
næste fire år. Tilføjelse af næsten 8 000 nye 
boliger om året ville bidrage til at lette det pres, 
der genereres af det manglende udbud. I fravær 
af reformer som supplement til systemet for 
sociale boliger, såsom lejeudgifter, kan direkte 
formidling af sociale boliger på lang sigt blive 
dyrere end ordninger via det private 
udlejningsmarked. 

Portugal - efteråret 2016, rapport om 
overvågningen efter programmets 
gennemførelse (offentliggjort i 
marts 2017) - s. 20:  
 
Udgiftsrevision 
Udgiftskontrol er fortsat en udfordring, og 
fordelene ved udgiftsrevisionen er stadig uvisse 
Udgiftskontrollen og -begrænsningen er blevet 
noget bedre efter anvendelsen af loven om 
kontrol med forpligtelser. Restancer tyder dog 
på utilstrækkelig regnskabs- og 
budgetplanlægning og -kontrol af udgifter, især 
på hospitaler. Revisionen fokuserer på 
nuværende tidspunkt på sundheds- og 
uddannelsesministerierne, statsejede 
virksomheder, (centraliserede) offentlige udbud 
og ejendomsforvaltning, som alle er områder, 

Portugal - 2017, landerapport 
(offentliggjort i februar 2017) - s. 52: 
 
Udgiftsrevision 
Der ser ud til, at der med fordel kunne 
anvendes en mere omfattende og strategisk 
tilgang til den nuværende udgiftsrevision. 
Myndighederne har indledt en udgiftsrevision, 
der primært fokuserer på sundheds- og 
uddannelsesministerierne, statsejede 
virksomheder, (centraliserede) offentlige udbud 
og ejendomsforvaltning. Revisionen mangler en 
omfattende tilgang, som inddrager den 
offentlige sektor som helhed og styres af et sæt 
konkrete mål for besparelser. Restancer på 
hospitalerne er tværtimod steget siden årets 
begyndelse, hvilket indikerer, at der mangler 
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Overvågning efter et programs 
gennemførelse Det europæiske semester 

der af myndighederne betragtes som områder 
med potentielt store effektivitetsgevinster. Der 
ville med fordel kunne anvendes en mere 
omfattende tilgang til revisionen, som omfatter 
alle lag af den offentlige sektor og konkrete mål 
for besparelser.  

kontrol med udgifterne, især i 
sundhedssektoren. 

Cypern - rapport om overvågningen 
efter programmets gennemførelse 
foråret 2019 (offentliggjort i juni 2019) - 
s. 22: 
 
Olympic Insurances konkurs 
Vejen frem efter Olympic Insurances konkurs er 
fortsat usikker. Cyperns Insurance Companies 
Control Service suspenderede det nødlidende 
forsikringsselskabs licens i maj 2018, da 
forsikringsselskabet ikke længere var i stand til at 
opfylde solvenskravene. Likvidationsproceduren 
blev indledt i begyndelsen af august 2018. 

Cypern - landerapport 2019 
(offentliggjort i februar 2019) - s. 39: 
 
Olympic Insurances konkurs 
Olympic Insurances konkurs gav anledning til en 
række usikkerhedsmomenter. Cyperns 
forsikringstilsynsmyndighed suspenderede 
Olympic Insurances licens i maj 2018, da 
forsikringsselskabet ikke længere var i stand til at 
opfylde solvenskravene. Likvidationsproceduren 
blev indledt i begyndelsen af august 2018. 

Cypern - rapport om overvågningen 
efter programmets gennemførelse 
efteråret 2018 (offentliggjort i 
november 2018) - s. 22 og 42:  
 
Strategi med tre søjler med henblik på 
nedbringelse af misligholdte lån 
I 2018 udarbejdede de cypriotiske myndigheder 
en politisk strategi med tre søjler med henblik på 
nedbringelse af misligholdte lån i banksektoren 
og indledte gennemførelsen heraf. Strategien 
omfatter: i) en lovpakke, herunder ændringer af 
lovgivningen om tvangsauktion og insolvens og 
loven om salg af udlån og vedtagelse af en lov 
om securitisering, ii) salg af CCB's sunde aktiver 
og passiver (de resterende aktiver forblev i 
CAMC) og iii) etablering af en midlertidig 
støtteordning (ESTIA) til håndtering af 
misligholdte lån med pant i fast ejendom 
(boliger). Under den første søjle - styrkelse af de 
juridiske og lovgivningsmæssige rammer - vedtog 
Repræsentanternes Hus i begyndelsen af 
juli 2018 en række lovforslag, som havde til 
formål at fjerne hindringer for afvikling af 
misligholdte lån. Den anden søjle - som giver 
anledning til fjernelse af en stor del af de dårlige 
lån fra banksektoren - blev realiseret i 
september 2018, hvor CCB gav afkald på sin 
banklicens. Under den sidste søjle blev 
udformningen af ESTIA-ordningen afsluttet i 

Cypern - landerapport 2019  
(offentliggjort i februar 2019) - s. 20:  
 
Strategi med tre søjler med henblik på 
nedbringelse af misligholdte lån 
De cypriotiske myndigheder udarbejdede en 
politisk strategi med tre søjler med henblik på 
nedbringelse af misligholdte lån og indledte 
gennemførelsen heraf. Strategien omfatter: i) en 
lovpakke, herunder ændringer af lovgivningen 
om tvangsauktion og insolvens og loven om salg 
af udlån og vedtagelse af en lov om 
securitisering, ii) salg af Cyprus Cooperative 
Bank, som kæmpede med en stor mængde 
misligholdte lån, og hvis resterende del blev sat 
under afvikling, og iii) etablering af en midlertidig 
støtteordning (ESTIA) til håndtering af 
misligholdte lån med pant i fast ejendom 
(boliger), som er den mest udfordrende del af de 
misligholdte lån. Den første søjle - styrkelse af de 
juridiske og lovgivningsmæssige rammer - 
omfatter lovændringer, som har til formål at 
fjerne visse af hindringerne for afvikling af 
misligholdte lån. Den anden søjle blev 
gennemført i september 2018, hvor Cyprus 
Cooperative Bank gav afkald på sin banklicens. 
Derfor har den allerede haft indvirkning på de 
misligholdte lån, eftersom en stor del af de 
dårlige lån er blevet fjernet fra banksektoren. 
Under den sidste søjle blev udformningen af 
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Overvågning efter et programs 
gennemførelse Det europæiske semester 

november 2018. Ordningen forventes at blive 
gennemført fra 2019. Den nuværende retslige 
proces svækker håndhævelsen af kontrakter og 
afskrækker banker fra at bruge de gældende 
retlige rammer til nedbringelse af misligholdte 
lån. Resultaterne af ovennævnte ESTIA-ordning 
afhænger desuden i høj grad af retssystemets 
produktivitet i forbindelse med afgørelser om 
tvangsauktion mod aktører, der gentagne gange 
misligholder lån, og ikke-støtteberettigede 
låntagere. 

ESTIA-ordningen afsluttet i starten af november 
2018, og ordningen forventes at være 
gennemført i første del af 2019 (jf. afsnit 4.2.1). 
Den planlagte reform af retssystemet sigter mod 
at styrke håndhævelsen af kontrakter og i sidste 
ende forbedre landets betalingskultur (jf. 
afsnit 4.4.3). Derudover afhænger resultaterne 
af ESTIA-ordningen i høj grad af retssystemets 
produktivitet i forbindelse med håndhævelse af 
sager om tvangsauktion mod aktører, der 
gentagne gange misligholder lån, og ikke-
støtteberettigede låntagere. 

  



 47 

 

Bilag II - Eksempler fra successive rapporter om overvågningen 
efter et programs gennemførelse viser beskedne fremskridt i 
gennemførelsen af strukturreformer 

Rapport om overvågningen 
efter et programs 

gennemførelse 
Cypern: ny insolvenstjeneste 

Efteråret 2016 
(offentliggjort i december 2016) 

Cyperns nye insolvenstjeneste blev operationel i 
juni 2015, men har brug for flere ressourcer. 

Foråret 2017 
(offentliggjort i juli 2017) 

Cyperns nye insolvenstjeneste blev operationel i 
juni 2015, men har brug for flere ressourcer. 

Efteråret 2017 
(offentliggjort i december 2017) 

Cyperns insolvenstjeneste blev operationel i juni 2015, 
men har brug for flere ressourcer. 

Foråret 2018 
(offentliggjort i juli 2018) 

Der arbejdes på at forbedre insolvenstjenestens 
effektivitet og produktivitet. 

Efteråret 2018 
(offentliggjort i november 2018) 

Der skal arbejdes mere med at forbedre 
insolvenstjenestens effektivitet og produktivitet. 

Foråret 2019 
(offentliggjort i juni 2019) 

Der arbejdes på at forbedre insolvenstjenestens 
effektivitet og produktivitet. 

Efteråret 2019 
(offentliggjort i november 2019) 

Den nye insolvensafdeling, som skal være operationel i 
starten af 2020, bør forbedre insolvenslovgivningens 
effektivitet og produktivitet. 

Foråret 2020 
(offentliggjort i maj 2020) 

Kommissionen aflagde ikke rapport om 
insolvenstjenesten. 

Efteråret 2020 
(offentliggjort i november 2020) 

Insolvenstjenesten vil indføre sin nye 
organisationsstruktur i januar 2021. 
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Rapport om overvågningen efter 
et programs gennemførelse Portugal: udgiftsrevision 

Sommeren 2016  
(offentliggjort i september 2016) 

Regeringen har indledt en udgiftsrevision af den 
offentlige forvaltning i et forsøg på at skabe 
yderligere væsentlige besparelser. 

Efteråret 2016 
(offentliggjort i marts 2017) 

Udgiftskontrol er fortsat en udfordring, og fordelene 
ved udgiftsrevisionen er endnu ikke synlige. 

Sommeren 2017 
(offentliggjort i oktober 2017) 

Udgiftskontrollen er stadig en udfordring og fordelene 
ved udgiftsrevisionen forventes blot at blive realiseret 
gradvist uden på forhånd fastsatte mål for 
besparelserne. 

Efteråret 2017 
(offentliggjort i januar 2018) 

Udgiftsrevisionen udvides gradvist til at omfatte nye 
sektorer. De mere ambitiøse mål for besparelserne 
fra udgiftsrevisionen i 2018 er en positiv udvikling. 

Sommeren 2018 
(offentliggjort i september 2018) 

Den overordnede udgiftsrevision blev for nylig 
udvidet og omfatter nu mere ambitiøse mål for 
besparelserne, men de fremtidige tiltag er endnu ikke 
fastsat. 

Efteråret 2018 
(offentliggjort i februar 2019) Udgiftsrevisionen forventes videreført i 2019. 

Sommeren 2019 
(offentliggjort i oktober 2019) 

Den igangværende udgiftsrevision skrider langsomt 
frem, og produktivitetsbesparelserne forventes at 
blive beskedne. 

Efteråret 2019 
(offentliggjort i april 2020) 

Problemet med det stigende pres på de største 
offentlige udgiftsposter blev fortsat ikke rigtigt 
forsøgt løst. 

Efteråret 2020 
(offentliggjort i november 2020) 

Kommissionen aflagde ikke rapport om 
udgiftsrevisionen. 
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Rapport om overvågningen efter 
et programs gennemførelse Irland: udvidelse af skattegrundlaget 

Efteråret 2015 
(offentliggjort i januar 2016) 

Den omfattende forekomst af multinationale 
selskaber udsætter Irland for potentielle negative 
indtægtschok, som kan opstå som følge af ændringer i 
de internationale skattemæssige standarder og 
praksisser. 

Foråret 2016 
(offentliggjort i september 2016) 

Den gradvise udfasning af Universal Social Charge 
(USC) står i modsætning til tilsagnet om at bevare et 
bredt skattegrundlag. 

Efteråret 2016 
(offentliggjort i marts 2017) 

Et bredere skattegrundlag ville øge de offentlige 
finansers modstandsdygtighed mod ugunstige 
hændelser. 

Foråret 2017 
(offentliggjort i juli 2017) 

Et bredere skattegrundlag ville forbedre 
indtægtsstabiliteten i en situation med økonomisk 
volatilitet. 

Efteråret 2017 
(offentliggjort i februar 2018) 

Et bredere personligt indkomstskattegrundlag ville 
forbedre indtægtsstabiliteten i en situation med 
økonomisk volatilitet. 

Foråret 2018 
(offentliggjort i juli 2018) 

I lyset af den forhøjede eksterne risiko vil det være 
fornuftigt at udvide skattegrundlaget. 

Efteråret 2018 
(offentliggjort i februar 2019) 

Et bredere personligt indkomstskattegrundlag ville 
forbedre indtægtsstabiliteten i en situation med 
økonomisk volatilitet. 

Foråret 2019 
(offentliggjort i september 2019) 

Udvidelse af skattegrundlaget og reduktion af 
afhængigheden af selskabsskatteindtægter ville 
forbedre indtægtsstabiliteten. Nylige 
indtægtsforanstaltninger bidrog alt i alt kun i 
begrænset omfang til udvidelsen af skattegrundlaget. 

Efteråret 2019 
(offentliggjort i februar 2020) 

En udvidelse af skattegrundlaget ville styrke de 
offentlige finanser. 

Efteråret 2020 
(offentliggjort i november 2020) 

Et bredere skattegrundlag ville øge de offentlige 
finansers modstandsdygtighed. 
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Bilag III - Eksempler på væsentlige forsinkelser i 
gennemførelsen af reformer 

Retsvæsenet: Grækenland forpligtede sig til at gennemføre en treårig handlingsplan 
for retsvæsenet, i forbindelse med hvilken etableringen af e-justice-systemet 
(OSDDY-PP) skulle afsluttes senest medio 2020, og elektronisk registrering af 
retsdokumenter skulle være gennemført ved alle domstole senest ved udgangen af 
2019. Udbudsproceduren skulle være afsluttet medio 2019.  
 
Ifølge rapporten fra juni 2019 var udbudsmaterialet endnu ikke færdiggjort, og 
udbudsproceduren var blevet udsat til september 2019. Det fremgik af den 
efterfølgende rapport, at udbudsproceduren var udsat yderligere, til 
december 2019. Ifølge rapporten fra september 2020 ville udbudsproceduren på 
grund af pandemien blive forsinket og ville først være afsluttet i december 2020 - en 
dato, som blev bekræftet i rapporten fra november 2020. Leveringen af IT-systemet 
er således forsinket som følge af den forsinkede indledning af udbudsproceduren. 
Tidsplanen for leveringen blev desuden forlænget. IT-systemet forventes at være 
leveret 3,5 år efter den oprindeligt planlagte frist, hvis der ikke forekommer 
yderligere forsinkelser. 
 
Hvad angår indførelsen af systemet for elektronisk registrering af retsdokumenter 
ved alle domstole fremgik det af rapporten fra februar 2020, at denne frist 
(udgangen af 2019) var overskredet, og at gennemførelsen var indledt, men kun for 
nogle domstole. Rapporten fra maj 2020 afslørede, at elektronisk registrering ville 
være obligatorisk fra og med januar 2021, men kun for forvaltningsdomstole, idet 
det fortsat ville være frivilligt for civile domstole og straffedomstole. 
 

Offentlig forvaltning: Som led i indsatsen for at modernisere sin offentlige 
forvaltning forpligtede Grækenland sig til at udnævne 69 administrative 
generalsekretærer inden udgangen af 2018. 
 
Ifølge rapporten fra november 2018 var der betydelige forsinkelser, og der var 
endnu ikke endeligt udnævnt nogen administrative generalsekretærer.  
Rapporten fra juni 2019 meldte om en udnævnelse og fire udvælgelser, mens fristen 
for de 69 udnævnelser blev udskudt til december 2019.  
Ifølge rapporten fra november 2019 afskaffede en ny lov de 69 stillinger som 
administrative generalsekretærer og erstattede dem med 13 stillinger som faste 
sekretærer. Udvælgelsesproceduren skulle være afsluttet i januar 2020. 
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Akronymer og forkortelser 
ECB: Den Europæiske Centralbank 

EFC: Det Økonomiske og Finansielle Udvalg 

ESM: Den europæiske stabilitetsmekanisme 

IMF: Den Internationale Valutafond 

TEUF: Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
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Glossar 
Afslutning af et makroøkonomisk tilpasningsprogram: Programmet, som har en 
fastsat slutdato, udløber efter Kommissionens afslutning af den endelige gennemgang 
med et vellykket resultat. 

Budgetbalance: Balancen mellem de samlede offentlige udgifter og indtægter i et givet 
år, hvor en positiv balance indikerer et overskud, og en negativ balance indikerer et 
underskud. 

Den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme: EU-instrument, der gør det 
muligt for Kommissionen at optage lån på de finansielle markeder på vegne af Unionen 
med en implicit EU-budgetgaranti, således at den kan yde finansiel støtte til EU-
medlemsstater, der har eller er truet af alvorlige finansielle vanskeligheder med 
henblik på at opretholde finansiel stabilitet. I dag forventes landene i euroområdet at 
anvende den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM), hvis de har brug for finansiel 
bistand. 

Den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet: Enhed med særligt formål, som er 
oprettet og ejes af medlemsstaterne i euroområdet som en virksomhed, der er 
registreret i Luxembourg og ejes af dem, og som er udformet som en midlertidig 
redningsmekanisme til lån af ressourcer med garanti fra medlemsstaterne på de 
finansielle markeder i euroområdet med det formål at genudlåne dem til 
medlemsstater i euroområdet i vanskeligheder. Faciliteten yder ikke yderligere 
finansiel bistand til lande i euroområdet, der har eller er truet af finansielle 
vanskeligheder, eftersom denne opgave nu kun varetages af ESM. 

Den europæiske stabilitetsmekanisme: ESM blev etableret i oktober 2012 som en 
permanent mellemstatslig organisation. Ligesom dens forgænger, den midlertidige 
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet, yder ESM finansiel bistand til lande i 
euroområdet, der har eller er truet af alvorlige finansielle vanskeligheder, hvis det er 
absolut nødvendigt for at opretholde den finansielle stabilitet i euroområdet som 
helhed. Mekanismen yder finansiel bistand via udstedelse af gældsværdipapirer. 

Den fælles afviklingsmekanisme: Mekanismen, som tillægger Den Fælles 
Afviklingsinstans og de nationale afviklingsmyndigheder en centraliseret 
afviklingsbeføjelse, idet de er direkte ansvarlige for afviklingen af alle banker i de 
medlemsstater, der deltager i bankunionen. 

Den fælles tilsynsmekanisme: Mekanisme for tilsyn med banker, der omfatter ECB og 
de nationale tilsynsmyndigheder i de deltagende lande. 
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Den græske lånefacilitet: Den græske lånefacilitet er det første finansielle 
støtteprogram for Grækenland, som blev vedtaget i maj 2010. Den bestod af bilaterale 
lån fra landene i euroområdet for et beløb på 52,9 milliarder euro. Kommissionen 
fungerer ikke som låntager for faciliteten, men er overladt opgaven med at koordinere 
og forvalte de samlede bilaterale lån. 

Primær (budget)saldo: Budgetsaldoen minus rentebetalinger på den offentlige gæld.  
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Kommissionens svar 
 

 

https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=59351 

 

 

Tidslinje 
 

 

https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=59351 

  

https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=59351
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=59351
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Revisionsholdet 
Revisionsrettens særberetninger præsenterer resultaterne af dens revisioner 
vedrørende EU-politikker og -programmer eller forvaltningsspørgsmål i forbindelse 
med specifikke budgetområder. Med henblik på at opnå maksimal effekt udvælger og 
udarbejder Revisionsretten sine revisionsopgaver under hensyntagen til de risici, der 
knytter sig til forvaltningens resultatopnåelse eller regeloverholdelsen, de pågældende 
indtægters eller udgifters omfang, den fremtidige udvikling samt den politiske og 
offentlige interesse. 

Denne forvaltningsrevision blev udført af Afdeling IV - Regulering af markeder og 
konkurrenceøkonomi, der ledes af Alex Brenninkmeijer, medlem af Revisionsretten. 
Revisionsarbejdet blev ledet af Alex Brenninkmeijer, medlem af Revisionsretten, med 
støtte fra kabinetchef Raphael Debets og attaché Di Hai, ledende administrator 
Marion Colonerus, opgaveansvarlig Giuseppe Diana og revisorerne Stefano Sturaro og 
Laura Lalikova. Zoe Dennis leverede sproglig støtte. 
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Kommissionen er ansvarlig for overvågningen af EU-medlemsstater i 
euroområdet, der afslutter et makroøkonomisk tilpasningsprogram, 
med henblik på at sikre, at de opretholder deres økonomiske og 
finansielle stabilitet. Dette er til fordel for medlemsstaterne og deres 
långivere. Vi undersøgte udformningen, gennemførelsen og 
effektiviteten af Kommissionens overvågning for så vidt angår de 
fem berørte medlemsstater (Irland, Grækenland, Spanien, Cypern og 
Portugal). Vi konstaterede, at selv om overvågningen var et 
hensigtsmæssigt redskab, blev dens effektivitet begrænset af uklare 
mål og utilstrækkelig strømlining og fokus i gennemførelsen. Vi har 
fremsat anbefalinger til Kommissionen om at adressere disse 
forhold, herunder om en gennemgang af den relevante lovgivning 
med henblik på at integrere dens overvågningsaktiviteter i det 
europæiske semester. 

Særberetning fra Revisionsretten udarbejdet i medfør af artikel 287, 
stk. 4, andet afsnit, TEUF. 
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