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Fråga för muntligt besvarande O-000015/2021
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Katalin Cseh
för Renew-gruppen

Angående: Respekt för partnerskapsprincipen i nationella planer för återhämtning och resiliens samt 
säkerställande av god förvaltning av utgifter

Medlemsstaterna har uppmanats att lägga fram sina nationella planer för återhämtning och resiliens 
senast den 30 april 2021. Kommissionen har visat sitt engagemang för att göra dessa planer förenliga 
med målen för den europeiska gröna given, den digitala omställningen och den ekonomiska, social 
och territoriella sammanhållningen, samt för att öka krisberedskapen och genomföra strategier med 
nästa generation i åtanke. Den har också flera gånger betonat att det är av yttersta vikt att lokala 
aktörer, såsom kommunala myndigheter, icke-statliga organisationer och det civila samhällets 
organisationer, deltar i utarbetandet, genomförandet och övervakningen av de nationella planerna för 
återhämtning och resiliens. Denna princip stöds av Europaparlamentet och dess utskott.

Regioner, kommuner, icke-statliga organisationer och andra organisationer i det civila samhället 
varnar emellertid för att dessa mål är långt ifrån uppfyllda. I flera medlemsstater har de lokala 
aktörerna inte getts tillgång till utkastet till plan, vilket betyder att de inte har kunnat lämna ordentliga 
bidrag. Det råder en alarmerande brist på formella samråd och arbetsgrupper som kommunala 
myndigheter, icke-statliga organisationer och organisationer i det civila samhället ges tillgång till.

Större offentlig granskning och samråd med lokala aktörer skulle medföra en välbehövlig politisk 
ansvarsskyldighet. En sådan öppenhet är avgörande för att man ska kunna undvika korruption, och 
den skulle främja innovation, ge en bättre överblick över utmaningar på gräsrotsnivå, och i slutändan 
leda till att EU:s politiska ambitioner för grön och digital tillväxt för alla kan omsättas i praktiken.

1. Avser kommissionen att föreslå ett bedömningsverktyg för att säkerställa att kriteriet att 
medlemsstaterna ska samråda med kommunala myndigheter, icke-statliga organisationer och 
organisationer i det civila samhället respekteras?

2. Utgifter av hög kvalitet som minimerar bedrägerier och korruption kräver god förvaltning. 
Faciliteten för återhämtning och resiliens är inget undantag. När kommer kommissionen mot 
bakgrund av detta att göra ett integrerat och driftskompatibelt informations- och 
övervakningssystem tillgängligt för medlemsstaterna, med ett gemensamt verktyg för 
datautvinning och riskvärdering för att tillgå och analysera data om de slutliga mottagarna av EU-
medel? Hur avser kommissionen att säkerställa att medlemsstaterna använder sådana verktyg i 
syfte att få till stånd en allmän tillämpning av dem?
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