Svar på skriftligt spörsmål SSS 201/2022 rd

Svar på skriftligt spörsmål om övervakning av användningen av medel
ur EU:s återhämtningspaket
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 201/2022 rd undertecknat av riksdagsledamot Petri Huru /saf m.fl.:
Övervakar eller granskar någon annan än Italien självt hur återhämtningspengarna
används,
har Finland lyft fram eventuella missbruk av EU:s återhämtningspengar internationellt
och
är Finland redo att använda nödbromsmekanismen om det uppstår även små misstankar om
missbruk av stödpengarna?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Varje medlemsstat har det primära ansvaret att säkerställa att de medel som betalas ur EU:s facilitet för återhämtning och resiliens används för de ändamål som anges i den nationella planen för
återhämtning och resiliens som godkänts av rådet och att eventuella oegentligheter upptäcks och
åtgärdas. Enligt artikel 22 i RRF-förordningen samt finansieringsavtalet mellan medlemsstaten
och kommissionen övervakar även kommissionen användningen av medlen. Kommissionen kan
bland annat utföra inspektioner för att utreda om en medlemsstat har uppnått sina mål och delmål
och att det inte förekommer bedrägerier, korruption eller intressekonflikter i användningen av
medlen. Dessutom deltar Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), Europeiska revisionsrätten (ECA) och Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) i granskningen av faciliteten för
återhämtning och resiliens.
Kommissionen kan också minska stödet till en medlemsstat om medlemsstaten inte har åtgärdat
bedrägerier, korruption eller intressekonflikter i anslutning till medlen. Även brister i medlemsstaternas kontrollsystem på allmän nivå kan leda till en minskning av stödet.
Finland har i sina anföranden i rådet och dess arbetsgrupper betonat en effektiv övervakning av
användningen av medlen. Finland har betonat att både medlemsstaten och kommissionen måste
ta sitt ansvar för övervakningen och samarbeta på ett bra sätt. Dessutom har Finland i sina anföranden betonat öppenhet i användningen av medel.

Finland följer noggrant genomförandet av andra medlemsstaters planer. Utbetalningarna ur faciliteten för återhämtning och resiliens grundar sig på uppnåendet av de mål och delmål som man
kommit överens om i planen. Om Finland anser att någon medlemsstat inte på ett tillfredsställande
sätt har uppnått de mål eller delmål som man kommit överens om i planen, kan Finland föra
medlemsstatens begäran om utbetalning till Europeiska rådet för behandling.

Helsingfors 13.5.2022
Finansminister Annika Saarikko

