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Prioriteret område

Covid-19

Prioritetskategori

Høj prioritet

Opgavens navn
Beretningens navn
EU's bidrag til den
folkesundhedsmæssige reaktion
på covid-19
EU's økonomipolitiske reaktion

Bæredygtig anvendelse af
plantebeskyttelsesmidler
(jf. SB 05/2020)
Høj prioritet
Bæredygtig anvendelse af
naturressourcer og håndtering
af klimaændringer

Energieffektivitet i bygninger
(jf. SB 11/2020)

Plastaffald

Prioritet

Miljøvenligt design og
energimærkning
(jf. SB 01/2020)

Formål med opgaven eller
konklusioner (fra offentliggjort særberetning)
At gennemgå, hvilke foranstaltninger der er truffet, og hvilke ressourcer
Kommissionen og EU-agenturerne har anvendt for at beskytte
folkesundheden mod covid-19-pandemien.
At analysere foranstaltninger og udfordringer i forbindelse med EU's
økonomiske koordinering og give en omfattende vurdering af EU's og
medlemsstaternes økonomipolitiske indsats for at bekæmpe covid-19pandemien.
Der er kun sket begrænsede fremskridt med hensyn til at måle og
begrænse risiciene ved pesticidanvendelse i EU. Adskillige medlemsstaters
gennemførelse af direktivet om bæredygtig anvendelse af pesticider er
forsinket, og landbrugerne har stadig kun svage incitamenter til at
anvende alternative metoder. Endvidere er Europa-Kommissionen ikke i
stand til præcist at overvåge virkningerne eller risiciene ved
pesticidanvendelse.
Omkostningseffektivitet er ikke en afgørende faktor ved tildelingen af
offentlig finansiering til energieffektivitetsforanstaltninger i
beboelsesejendomme. Trods bedre retningslinjer fra EuropaKommissionen, fokuserer EU-finansierede projekter stadig ikke på at opnå
de størst mulige energibesparelser pr. investeret euro. EU-midlernes
samlede bidrag til Unionens energieffektivitetsmål er ikke klart.
At identificere mangler, barrierer, styrker og muligheder i forbindelse med
EU's tilgang til håndtering af plastaffald, især plastemballageaffald.
EU's foranstaltninger inden for miljøvenligt design og energimærkning har
bidraget til større energieffektivitet. Der var imidlertid betydelige
forsinkelser i lovgivningsprocessen og en risiko for, at politikkens virkning
var overvurderet. Desuden er producenters og forhandleres manglende
overholdelse af lovgivningen fortsat et stort problem.
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Nuklear sikkerhed
(jf. SB 03/2020)

Ny teknologi til
landbrugsmonitorering
(jf. SB 04/2020)

Bæredygtig anvendelse af
naturressourcer og håndtering
af klimaændringer

Prioritet

Biodiversitet på landbrugsarealer
Udgifterne til klimaindsatsen
ETS efter 2020
Bestøvere
Havmiljø
Mælk og mejeriprodukter

Ansvaret for nuklear sikkerhed ligger generelt hos de EU-medlemsstater,
der anvender kerneenergi, men Kommissionen har også specifikke
forpligtelser på området, navnlig inden for lovgivning og tilsyn.
Kommissionen har opfyldt disse forpligtelser, men den kan stadig
opdatere de retlige rammer og sine interne retningslinjer.
Kommissionen har fremmet brugen af nye billedteknologier til
landbrugsmonitorering, men der er fortsat en række hindringer for en
mere udbredt brug af dem. Teknologier som EU's Copernicus Sentinelsatellitter kan blive banebrydende for forvaltning og monitorering under
den fælles landbrugspolitik. EU har i de seneste år tilskyndet til, at
teknologierne bruges til at vurdere arealbaseret direkte støtte til
landbrugere, men fremskridtene har været langsommere med hensyn til
deres brug inden for overvågning af miljø- og klimakrav.
At vurdere, om landbruget har øget sit bidrag til bevarelse og forøgelse af
biodiversiteten frem mod 2020.
At undersøge den metode, Kommissionen anvendte til at overvåge EUbudgettets klimaudgifter med henblik på at opfylde forpligtelsen til 25 %
klimamainstreaming. Omfanget af analysen omfatter ligeledes en udvidet
opfølgning på særberetning 31/2016.
At vurdere den gratis tildeling af kvoter under ETS
(emissionshandelssystemet).
At undersøge, om Kommissionen har gjort en effektiv indsats for at
afhjælpe nedgangen i bestanden af bestøvere.
At vurdere, om EU's foranstaltninger effektivt beskytter havmiljøet mod
forurening og overfiskning, bl.a. ved hensigtsmæssig fastlæggelse af
beskyttede havområder.
At undersøge, om de ekstraordinære foranstaltninger, som blev truffet for
at imødegå forstyrrelserne på mælkemarkedet mellem 2014 og 2017, var
udformet hensigtsmæssigt, og om de havde den tilsigtede virkning.
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EU-investeringer i kultursteder
(jf. SB 08/2020)

Høj prioritet
Investering i samhørighed,
vækst og inklusion

EU's hovedvejnet
(jf. SB 09/2020)

Digitalisering af EU's industri

Prioritet

Trafikal overbelastning i
byområder
(jf. SB 06/2020)

Der er udarbejdet adskillige EU-initiativer til at fremme kultursteder. Men
initiativernes koordinering med finansieringsordninger er for begrænset,
og EU-investeringerne mangler fokus på kultursteders bevarelse og
finansielle bæredygtighed. Endvidere betragtes investeringer i
kultursteder ikke som en prioritet, men primært som et middel til at
opfylde økonomiske målsætninger.
Hovednettet af hurtige veje i det transeuropæiske transportnet (TEN-T)
vinder terræn og opnår positive resultater for de rejsende som f.eks.
kortere rejsetid og en forøgelse af motorvejslængden. EU-finansieringen
og Europa-Kommissionens foranstaltninger har bidraget positivt til disse
resultater, men de fleste central- og østeuropæiske medlemsstater halter
stadig bagefter, og der er kun færdiggjort ca. 400 km nye TEN-T-veje med
EU-støtte siden 2014. Herudover hæmmes en problemfri vejtransport
langs nettet af ufuldstændige grænseoverskridende strækninger og ringe
koordineret parkeringsinfrastruktur og infrastruktur for rene
brændstoffer, samtidig med at medlemsstaternes utilstrækkelige
vedligeholdelse truer nettets tilstand på lang sigt.
At analysere, om EU effektivt har ydet støtte til nationale strategier for
digitalisering af industrien og til digitale innovationsknudepunkter for at
fremme digital innovation.
Seks år efter Kommissionens opfordring til et kvantespring er der ikke
noget klart tegn på, at EU's byer på grundlæggende vis er ved at ændre
deres tilgang til borgernes mobilitet og til at flytte bytrafikken over på
mere bæredygtige og miljøvenlige transportformer. Der er navnlig ikke
sket nogen væsentlig reduktion af brugen af privatbiler, og
luftforureningen overskrider stadig sikkerhedstærsklerne i mange byer.
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Gennemførelse af
samhørighedspolitikken
(jf. SB 07/2020)

Investering i samhørighed,
vækst og inklusion

Prioritet

EU's
flagskibstransportinfrastrukturer
Børnefattigdom
Afslutning af de finansielle
instrumenter for perioden 20072013

Udfordringer vedrørende
migration, sikkerhed og
bæredygtig global udvikling
Et velfungerende indre marked
og en bæredygtig monetær
union

Prioritet

De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene)
repræsenterer EU's væsentligste investeringspolitikker, men
gennemførelsen af dem medfører administrative omkostninger. Disse
administrative omkostninger er forholdsvis lave, når der sammenlignes
med andre lignende EU- og internationalt finansierede programmer. De
indsamlede data om omkostningerne var imidlertid utilstrækkelige til at
vurdere virkningen af forenklingen af EU's regler for fondene under
samhørighedspolitikken.
At analysere, hvordan Kommissionen håndterer langsigtet planlægning og
omkostningseffektivitet i forbindelse med investeringer i store
transportinfrastrukturer.
At vurdere effektiviteten af Kommissionens og medlemsstaternes
foranstaltninger til bekæmpelse af børnefattigdom.
At analysere, om medlemsstaterne og Kommissionen i tilstrækkelig grad
har vurderet støtteberettigelsen af de udgifter, der er anmeldt af de
finansielle instrumenter under EFRU og ESF ved afslutningen af
programperioden 2007-2013.

Kenya

At vurdere, om EU's støtte til Kenya er velkoordineret og fyldestgørende i
en kontekst, hvor flere andre store donorer er involveret.

EU-statsstøtte til banker

At vurdere produktiviteten og effektiviteten af GD for Konkurrences
håndhævelse af EU-reglerne om statsstøtte og fondsstøtte.

Udveksling af skatteoplysninger

At vurdere effektiviteten af det system, Kommissionen har etableret til
automatisk udveksling af skatteoplysninger.

Høj prioritet
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SMV-instrumentet i aktion
(jf. SB 02/2020)
Handelspolitiske
beskyttelsesinstrumenter
Analyse vedrørende forebyggelse
af finanskriser
Et velfungerende indre marked
og en bæredygtig monetær
union

EU's konkurrencepolitik
Prioritet

Agenturernes performance
Det europæiske semester 2

Den fælles afviklingsmekanisme

Kapitalmarkedsunionen
Ansvarlig og effektiv
finansiering og administration
af Unionen

Høj prioritet

Lovgivningsarbejdet i Den
Europæiske Union efter næsten
20 år med "bedre regulering"

SMV-instrumentet yder effektiv støtte til udvikling af
innovationsprojekter. Over 5 000 projekter er blevet finansieret, og EUblåstemplingen har hjulpet SMV'erne med at tiltrække yderligere
investeringer. Revisorerne udpeger imidlertid også områder, hvor der bør
ske forbedringer med henblik på oprettelsen af Det Europæiske
Innovationsråd i 2021.
At vurdere Europa-Kommissionens anvendelse af handelspolitiske
beskyttelsesinstrumenter.
At give et overblik over, hvad EU gør for at forbedre
modstandsdygtigheden over for fremtidige finanskriser.
At vurdere, om EU's konkurrencepolitik håndhæves på områderne
fusioner, karteller og antitrustspørgsmål.
At efterprøve effektiviteten af resultatstyringssystemerne i EUagenturerne.
At vurdere, hvordan Kommissionen analyserer kvaliteten og
bæredygtigheden af reformer hen imod holdbare finanspolitiske,
økonomiske og vækstfremmende positioner, samt vurdere udstedelsen af
landespecifikke henstillinger fra Kommissionen og efterfølgende fra Rådet.
At vurdere, om SRB på grundlag af passende håndbøger, procedurer og
vejledninger har sikret, at der udarbejdes fyldestgørende afviklingsplaner,
og at MREL fastlægges på hensigtsmæssig vis.
At vurdere Kommissionens mål om at sikre SMV'er lettere adgang til privat
finansiering ved at undersøge udformningen og gennemførelsen af de
specifikke foranstaltninger, der er truffet inden for
kapitalmarkedsunionens strategi.
At give et overblik over Kommissionens aktuelle ramme for bedre
regulering og fremhæve væsentlige erfaringer med de vigtigste værktøjer
og procedurer: konsekvensanalyser, interessenthøringer, tilsyn med
anvendelsen af EU-retten, efterfølgende revision og evaluering.

6
Høj prioritet

Ansvarlig og effektiv
finansiering og administration
af Unionen

EU's og Asiens strategiske
dagsorden for samarbejde

Det Europæiske Centrum for
Investeringsrådgivning
(jf. SB 12/2020)
Prioritet

Det Europæiske
Personaleudvælgelseskontor
Risikostyring på toldområdet til
beskyttelse af EU's finansielle
interesser

At analysere EU's reaktion på Kinas "ét bælte, én vej"-initiativ, især
strategien for styrkede forbindelser mellem Europa og Asien. Analysen
skal efter planen følges af en revision vedrørende strategiens
gennemførelse.
Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH), der blev
oprettet i 2015 som led i investeringsplanen for Europa, yder teknisk
støtte til EU-baserede projektledere. Støttemodtagerne er tilfredse med
EIAH's rådgivningstjenester. Det har dog endnu ikke nået sit fulde
potentiale inden for fremme af investeringer i EU, primært fordi det ikke
har en tilstrækkeligt klar strategi for at målrette støtten til områder, hvor
den kan skabe mest værdi.
At vurdere omkostningseffektiviteten i forbindelse med EPSO's opfyldelse
af EU-institutionernes ansættelsesbehov. Revisionen vil dække alle faser
af udvælgelsesprocessen fra planlægningen af udvælgelsesprøver og test
til anvendelsen af reservelister.
At vurdere, om Kommissionens ramme med fælles kriterier og standarder
for finansielle risici er hensigtsmæssig, og om medlemsstaterne er godt
forberedt på at implementere denne ramme for at harmonisere
udvælgelsen af toldkontroller.
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OM OS
Vores opgave er at bidrage til at forbedre EU's økonomiske
forvaltning, fremme ansvarlighed og gennemsigtighed og agere som
den uafhængige beskytter af EU-borgernes finansielle interesser. Vi
advarer om risici, giver sikkerhed og påpeger mangler såvel som
succeser. Vi yder endvidere vejledning til EU's politiske
beslutningstagere og lovgivere om, hvordan EU's politikker og
programmer kan forbedres.

Den Europæiske Revisionsret er EU's eksterne revisor. Den blev
oprettet i 1977 og er en af EU's syv institutioner. Vi har til huse i
Luxembourg og beskæftiger ca. 900 personer fra alle EU's
medlemsstater som revisorer, støttepersonale og administrativt
personale. Vores kollegium består af ét medlem fra hver EUmedlemsstat.

Vores beretninger og udtalelser er et afgørende led i EU's
ansvarskæde. De bruges til at stille dem, der er ansvarlige for
gennemførelsen af EU's politikker og programmer, til regnskab:
Kommissionen, de andre EU-institutioner og -organer og
myndighederne i medlemsstaterne.
Endelig ønsker vi gennem vores arbejde at hjælpe EU's borgere til
en klarere forståelse af, hvordan EU og medlemsstaterne håndterer
aktuelle og fremtidige udfordringer.
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VORES PRODUKTER
Vi udarbejder:
‐

årsberetninger om EU-budgettet og de europæiske udviklingsfonde med revisionserklæringer

‐

særlige årsberetninger om EU's forskellige agenturer og organer med erklæringer baseret på finansiel revision

‐

en årsberetning om performanceaspekter

‐

særberetninger om udvalgte revisionsemner. Disse beretninger offentliggøres i årets løb og bygger hovedsagelig på forvaltningsrevision

‐

analyser, som er beskrivende og informative gennemgange af områder inden for EU's politik eller forvaltning

‐

udtalelser, som Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd bruger i forbindelse med godkendelse af EU-lovgivning og andre afgørelser.

SÅDAN KONTAKTER DU EU
Personligt
Der findes flere hundrede Europe Direct-informationscentre i hele EU. Find dit nærmeste center på: https://europa.eu/european-union/contact_da
Pr. telefon eller e-mail
Europe Direct er en tjeneste, der besvarer spørgsmål om EU. Kontakt Europe Direct:
— på gratisnummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (visse operatører tager betaling for disse opkald)
— på følgende nummer: +32 22999696 eller
— pr. e-mail: https://europa.eu/european-union/contact_da

SÅDAN FINDER DU OPLYSNINGER OM EU
Online
Oplysninger om EU er tilgængelige på alle EU’s officielle sprog på Europawebstedet: https://europa.eu/european-union/index_da
EU-publikationer
Du kan downloade eller bestille EU-publikationer gratis eller mod betaling på: https://publications.europa.eu/da/publications. Du kan bestille flere eksemplarer af de gratis
publikationer ved at kontakte Europe Direct eller dit lokale informationscenter (se https://europa.eu/european-union/contact_da).
EU-ret og relaterede documenter
Du kan nemt få adgang til EU’s juridiske oplysninger (herunder al EU-ret siden 1952) på alle officielle EU-sprog på EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Åbne data fra EU
EU’s portal for åbne data (http://data.europa.eu/euodp/da) giver adgang til datasæt fra EU. Dataene kan downloades og genanvendes gratis til både kommercielle og
ikkekommercielle formål.

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
eca-info@eca.europa.eu
eca.europa.eu

