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Generel indledning 
0.1. Denne beretning er den ene af de to dele, der udgør vores årsberetning for 
regnskabsåret 2021. Den omhandler den performance, der ved udgangen af 2021 var 
opnået i forbindelse med EU-budgettets udgiftsprogrammer. Den anden del 
omhandler rigtigheden af EU's regnskaber og de underliggende transaktioners 
lovlighed og formelle rigtighed. 

0.2. Denne opdeling i to dele udspringer af et nu afsluttet toårigt pilotprojekt, der 
blev indledt med årsberetningen for regnskabsåret 2019. Hovedtanken bag projektet 
var, at vi i vores årlige rapportering ønskede at lægge større vægt på de resultater, der 
opnås med EU-budgettet. Opdelingen af årsberetningen i to dele betød desuden, at vi 
kunne tage hensyn til den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport, som er 
Kommissionens vigtigste overordnede performancerapport om EU-budgettet. 
Eftersom den lovbestemte frist for rapportens vedtagelse ligger i slutningen af juni i år 
n+1, kunne vi før i tiden ikke behandle den i vores årsberetning, som normalt 
offentliggøres i begyndelsen af oktober. Efter at have evalueret pilotprojektets 
resultater og vurderet dets effekt på igangværende revisioner vedrørende nye EU-
prioriteter har vi besluttet at gå tilbage til at rapportere om performance efter den 
metode, som tidligere blev anvendt i årsberetningens kapitel 3. Vi vil dog fortsat 
forsøge at tage hensyn til den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport i vores årlige 
rapportering. 

0.3. Hovedtemaet i dette års beretning om performance er mainstreamingen af 
fem horisontale politiske prioriteter i EU-budgettet: 

i) bekæmpelse af klimaændringer 

ii) bevarelse af biodiversitet 

iii) kønsligestilling 

iv) FN's verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG'erne) 

v) digital omstilling. 

0.4. Vi er i gang med eller har allerede afsluttet adskillige revisionsopgaver 
vedrørende disse horisontale prioriteter. Hvor det er muligt, bygger denne beretning 
på vores tidligere revisionsarbejde. 
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0.5. Beretningen er inddelt i tre kapitler: 

o Kapitel 1 fokuserer på, om de horisontale prioriteter er blevet inddraget i alle de 
udvalgte EU-udgiftsprogrammer. Med henblik på at besvare dette spørgsmål 
vurderede vi Kommissionens overordnede tilgang og metoder samt den årlige 
forvaltnings- og effektivitetsrapports performanceoplysninger vedrørende de 
horisontale politiske prioriteter. Grundlaget for vores vurdering var en stikprøve 
på 11 af de i alt 47 udgiftsprogrammer, der er oprettet for perioden 2021-2027. 
Disse 11 programmer tegner sig for ca. 90 % af periodens samlede budget. 

o Kapitel 2 fokuserer på, om Kommissionen anvender en hensigtsmæssig 
performanceramme til at måle EU-budgettets bidrag til disse horisontale 
prioriteter. Med henblik på at besvare dette spørgsmål vurderede vi dels de 
metoder, Kommissionen havde brugt til at overvåge udgifterne under de 
programmer, der behandles i kapitel 1, dels de relevante 
performanceoplysninger, herunder indikatorer, i programmernes 
programerklæringer. 

o Konklusioner og anbefalinger vedrørende begge de første kapitler kan findes i 
kapitel 2. 

o Kapitel 3 præsenterer resultaterne af vores opfølgning på de 
revisionsanbefalinger, vi fremsatte i vores særberetninger fra 2018. 

0.6. Bilaget viser resultaterne af vores opfølgning på de anbefalinger, vi fremsatte i 
kapitel 3 i vores årsberetning for 2018. 

0.7. Vores mål er at præsentere vores bemærkninger klart og kortfattet. Vi kan dog 
ikke altid undgå at bruge fagudtryk, der specifikt knytter sig til EU, EU-politikkerne og 
EU-budgettet eller til regnskabsføring og revision. På vores websted har vi 
offentliggjort et glossar med definitioner og forklaringer på de fleste af disse specifikke 
fagudtryk. De fagudtryk, der er defineret i glossaret, står i kursiv, første gang de bruges 
i beretningen. 
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Indledning 
1.1. EU gennemfører sine politikker gennem en kombination af 
ikkeudgiftsrelaterede politiske instrumenter (hovedsagelig forordninger) og 
udgiftsprogrammer (f.eks. regionalpolitikken og den fælles landbrugspolitik). 
Udgifterne finansieres hovedsagelig over EU-budgettet og NextGenerationEU (NGEU). 
NGEU er EU's midlertidige fond til støtte for medlemsstaterne efter covid-19-
pandemien. I budgettet tages der også højde for EU's overordnede eller "horisontale" 
politiske prioriteter. 

1.2. EU's nuværende langsigtede budget, den flerårige finansielle ramme (FFR), 
dækker syv år (fra 2021 til 2027) og omfatter 1,2 billioner euro i finansiering. Tabel 1.1 
viser, hvordan FFR'en er opdelt i seks aktionsrelaterede udgiftsområder og 47 
udgiftsprogrammer. 

Tabel 1.1 - FFR for 2021-2027 

FFR-udgiftsområder 
Budget 

2021-2027  
(milliarder euro) 

Antal 
programmer 

Udgiftsområde 1: Det indre marked, innovation 
og det digitale område 169,6 11 

Udgiftsområde 2: Samhørighed, resiliens og 
værdier (*) 450,4 14 

Udgiftsområde 3: Naturressourcer og miljø 419,0 5 

Udgiftsområde 4: Migration og 
grænseforvaltning 16,9 2 

Udgiftsområde 5: Sikkerhed og forsvar 10,4 4 

Udgiftsområde 6: Naboområder og verden 110,9 7 

Særlige instrumenter 14,6 4 

I alt 1 191,8 47 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Kommissionen (ekskl. administrative udgifter). 
(*): Eksklusive genopretnings- og resiliensfaciliteten, der finansieres under NGEU, og som Kommissionen 
medtager under udgiftsområde 2. 

12



 

 

1.3. Kommissionen har det overordnede ansvar for at forvalte EU-budgettet. Dens 
forvaltnings- og effektivitetsrapport er et væsentligt input i den årlige 
dechargeprocedure. Den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport er baseret på 
årlige aktivitetsrapporter, programerklæringer, der ledsager budgetforslaget, og andre 
relevante oplysninger. Den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport for 2021 er et 
detaljeret dokument i tre bind og indeholder oplysninger om EU's horisontale 
prioriteter. 

1.4. I en interinstitutionel aftale1 fra 2020 nævnes klima, biodiversitet, 
kønsligestilling og SDG'erne som områder, der skal dækkes af den årlige rapport, som 
Kommissionen skal udarbejde, og som skal ledsage EU's almindelige budget. 
Kommissionen gennemfører disse horisontale politiske prioriteter inden for rammerne 
af en lang række EU-programmer og -instrumenter. Denne praksis, der kaldes 
"mainstreaming", forklares i tekstboks 1.1. 

Tekstboks 1.1 

Hvad er mainstreaming? 

Mainstreaming indebærer systematisk at inddrage et tværgående spørgsmål i 
udformningen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af politikker eller 
programmer. 
Begrebet har udbredt anvendelse i forbindelse med spørgsmål såsom forvaltning, 
fattigdomsbekæmpelse, miljømæssig bæredygtighed, klimaændringer og 
kønsligestilling. 

I forbindelse med EU-budgettet indebærer mainstreaming inddragelse af en 
specifik tværgående prioritet i alle budgetprogrammers udformnings-, 
gennemførelses- og evalueringsfaser. Det kan omfatte at fastsætte et specifikt mål 
for, hvor stor en andel af et programs budget der skal anvendes til støtte for den 
tværgående prioritet, og at overvåge fremskridt i retning af at nå dette mål. 

Kilde: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), Mainstreaming cross-cutting 
issues. 7 Lessons from DAC Peer Reviews.Mainstreaming cross-cutting issues advancing gender equality 
and environmental sustainability, 2014, og SWD(2022) 225 final: Kommissionens arbejdsdokument 
"Climate Mainstreaming Architecture in the 2021-2027 MFF". 

                                                      
1 Interinstitutionel aftale af 16. december 2020 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for 

Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om budgetdisciplin, del II, punkt 16. 
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1.5. Kommissionen sigter mod gradvis at inddrage de tværgående politiske mål i 
udformningen og gennemførelsen af EU-budgettet2 og sikre, at dens 
udgiftsprogrammer tager højde for disse tværgående politiske mål sideløbende med 
de mål, der er specifikke for selve programmerne. 

1.6. EU har flere horisontale politikker, som er fastsat i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og andre relevante dokumenter; disse 
omfatter bekæmpelse af klimaændringer og bevarelse af biodiversitet3, 
kønsligestilling4, FN's verdensmål for bæredygtig udvikling5 og digital omstilling6. I 
sagens natur finder de horisontale prioriteter anvendelse i forskelligt omfang på tværs 
af udgiftsprogrammerne. 

1.7. Figur 1.1 indeholder en oversigt over udviklingen i Kommissionens 
politikdokumenter vedrørende disse prioriteter. 

                                                      
2 COM(2021) 366 final: Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om 

resultatrammen for EU-budgettet for så vidt angår den flerårige finansielle ramme for 
årene 2021-2027 

3 Artikel 11 og 191 i TEUF, artikel 37 i EU's charter om grundlæggende rettigheder. 

4 Artikel 8 i TEUF. 

5 Artikel 208 i TEUF. 

6 Artikel 179 i TEUF. 
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Figur 1.1 - Kommissionens politikdokumenter vedrørende de udvalgte 
prioriteter 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Kommissionen. 
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lige muligheder for kvinder og mænd i alle 
fællesskabspolitikker og -aktioner 

Strategi: KOM(2000) 335 endelig - På vej mod 
en EF-rammestrategi for ligestilling mellem 
mænd og kvinder (2001-2005) 

Strategi: KOM(2010) 491 endelig - Strategi for 
ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015 

Arbejdsdokument: Strategisk indsats for 
ligestilling mellem kønnene 2016-2019 

Strategi: COM(2020) 152 final - Et EU med 
ligestilling: strategi for ligestilling mellem mænd 
og kvinder 2020-2025 

Hvidbog: KOM(2009) 147 endelig - Tilpasning til 
klimaændringer: et europæisk 
handlingsgrundlag 

Strategi: COM(2013) 216 - En EU-strategi for 
tilpasning til klimaændringer 

Strategi: COM(2021) 82 final - Opbygning af et 
klimarobust Europa - den nye EU-strategi for 
tilpasning til klimaændringer 

Strategi: KOM(2011) 244 endelig - Vores 
livsgaranti, vores naturkapital: EU's 
biodiversitetsstrategi frem til 2020 

Strategi: COM(2020) 380 final - EU's 
biodiversitetsstrategi for 2030 - Naturen skal 
bringes tilbage i vores liv 

Arbejdsdokument: SWD(2017) 157 final - 
"Digital4Development: mainstreaming digital 
technologies and services into EU Development 
Policy" 

Meddelelse: COM(2019) 640 final - Den 
europæiske grønne pagt 

Meddelelse: COM(2013) 531 - Perioden efter 
2015: På vej mod en omfattende og integreret 
strategi for finansiering af fattigdomsudryddelse 
og bæredygtig udvikling 

Arbejdsdokument: SWD(2020) 400 final - 
"Delivering on the UN's Sustainable 
Development Goals - A comprehensive 
approach" 

Klima 

Biodiversitet 

Kønsligestilling 

Digital omstilling 

SDG'erne 

Retningslinjer: Politiske retningslinjer for den 
næste Europa-Kommission 2019-2024 - afsnit 3: 
Et Europa klar til den digitale tidsalder  

Meddelelse: COM(2021) 118 final - Det digitale 
kompas 2030: Europas kurs i det digitale årti  

Meddelelse: COM(2016) 739 - Næste skridt hen 
imod en bæredygtig europæisk fremtid - En 
europæisk indsats for bæredygtighed 

15

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:51996DC0067
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:52000DC0335
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:52010DC0491
https://op.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/24968221-eb81-11e5-8a81-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/24968221-eb81-11e5-8a81-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=COM%3A2020%3A152%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX:52009DC0147
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2013)216&lang=da
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=COM%3A2021%3A82%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0244
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A52020DC0380
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)157&lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2013)531&lang=da
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/delivering_on_uns_sustainable_development_goals_staff_working_document_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2016)739&lang=da


 

 

Omfang og metode 
1.8. I år er det første gang, at vi rapporterer om EU's horisontale prioriteter som 
helhed. Vores vigtigste revisionsspørgsmål var, om Kommissionen inddrog de 
horisontale politiske prioriteter i EU-budgettet, overvågede udgifterne og 
rapporterede nøjagtigt om resultaterne. I kapitel 1 vurderer vi: 

o om de horisontale politiske prioriteter er blevet inddraget i alle de udvalgte EU-
udgiftsprogrammer 

o om Kommissionen rapporterer nøjagtigt om mainstreamingen af de horisontale 
politiske prioriteter i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport. 

1.9. Vi analyserede den overordnede tilgang til inddragelse af horisontale 
prioriteter i udvalgte udgiftsprogrammer og performanceoplysningerne i den årlige 
forvaltnings- og effektivitetsrapport om fem overordnede prioriteter. Vi udvalgte 
følgende horisontale prioriteter under hensyntagen til deres relevans for FFR for 2021-
2027 og de nye prioriteter i genopretnings- og resiliensfaciliteten: 

 

Bekæmpelse af klimaændringer, også betegnet "klima" i resten af 
beretningen 

 

Bevarelse af biodiversitet, også betegnet "biodiversitet" i resten af 
beretningen 

 

Kønsligestilling, også betegnet "køn" i resten af beretningen 

 

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, også betegnet "SDG'erne" i 
resten af beretningen  

 

Digital omstilling, også betegnet "det digitale område" i resten af 
beretningen 

1.10. Vi undersøgte, hvordan disse prioriteter var blevet inddraget i et udvalg af 
11 udgiftsprogrammer, der tilsammen tegnede sig for 90 % af de betalinger, der var 
foretaget frem til udgangen af 2021 under fire aktionsrelaterede udgiftsområder i FFR 
for 2021-2027 (jf. tabel 1.2). Vi vurderede ikke inddragelsen af horisontale prioriteter i 
genopretnings- og resiliensfaciliteten under NGEU. Vi bemærkede dog, at 
genopretnings- og resiliensfaciliteten ud over sit mål for klimabidrag også har indført 
digital omstilling som ny prioritet med et specifikt mål. 
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Tabel 1.2 - Udvalgte EU-udgiftsprogrammer 

FFR-udgiftsområde 

Program 
Navn/akronym 

anvendt i denne 
beretning 

Fuldt navn 

1. "Det indre marked, 
innovation og det 
digitale område" 

 

CEF DIGITAL Connecting Europe-faciliteten - Det digitale område 
DIGITAL EU Programmet for et digitalt Europa 

HORISONT EUROPA Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovation 

2. "Samhørighed, 
resiliens og værdier" 

 

ESF+ Den Europæiske Socialfond+ 

REGIONALT 
(EFRU) Regionalpolitik (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling) 

3. "Naturressourcer 
og miljø" 

 

Den fælles 
landbrugspolitik 
(EGFL og ELFUL) 

Den fælles landbrugspolitik (Den Europæiske Garantifond for 
Landbruget og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne) 

EHFAF Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond 
MRO Mekanismen for retfærdig omstilling 
LIFE Programmet for miljø- og klimaindsatsen 

6. "Naboområder og 
verden" 

 

IPA III Instrumentet til førtiltrædelsesbistand 

NDICI - Et globalt 
Europa 

Instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt 
samarbejde - et globalt Europa 

Kilde: Den Europæiske Revisionsret. 

1.11. Som kriterier i forbindelse med vores revision anvendte vi relevant EU-
lovgivning samt vejledning og instrukser fra Kommissionen, herunder dens 
retningslinjer og værktøjskasse for bedre regulering. Vi anvendte også generelt 
accepterede kriterier udarbejdet af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og 
Udvikling (OECD) (jf. punkt 1.14-1.16, 1.18 og 1.21). 

1.12. Vi har allerede foretaget et omfattende revisionsarbejde vedrørende en 
række spørgsmål om horisontale politiske prioriteter i EU-budgettet (jf. tekstboks 1.2). 
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Tekstboks 1.2 

Revisionsrettens særberetninger om specifikke tværgående EU-
prioriteter 
o Særberetning 09/2022 - "Klimaudgifter i EU-budgettet for 2014-2020 - Ikke så 

store som rapporteret". 

o Særberetning 22/2021 - "Bæredygtig finansiering: EU bør gøre en mere 
konsekvent indsats for at omdirigere finansiering i retning af bæredygtige 
investeringer". 

o Særberetning 10/2021 - "Integration af kønsaspektet i EU-budgettet: Det er 
på tide at omsætte ord til handling". 

o Særberetning 19/2020 - "Digitalisering af EU's industri: Et ambitiøst initiativ, 
hvis succes afhænger af et vedvarende engagement fra EU, myndigheder og 
virksomheder". 

o Særberetning 13/2020 - "Biodiversitet på landbrugsarealer: Den fælles 
landbrugspolitiks bidrag har ikke standset nedgangen". 

o Analyse 01/2020 - "Overvågning af klimaudgifter i EU-budgettet". 

o Analyse 07/2019 - "Bæredygtighedsrapportering: Status i EU's institutioner 
og agenturer". 

o Særberetning 31/2016 - "Mindst én ud af fem euro fra EU-budgettet skal 
bruges på klimaindsatsen: Der er sat ambitiøse tiltag i værk, men der er en 
alvorlig risiko for, at målet ikke kan nås". 

o Særberetning 17/2013 - "EU's klimafinansiering inden for rammerne af 
ekstern bistand". 
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Inddragelse af horisontale politiske 
prioriteter i de udvalgte EU-
budgetprogrammer 
1.13. Inddragelse af tværgående politiske prioriteter i udformningen og 
gennemførelsen af EU-budgettet er et vigtigt element med henblik på at opnå et 
samlet overblik over dets performance som helhed. Vi undersøgte, hvordan 
Kommissionen inddrog prioriteterne klima, biodiversitet, kønsligestilling, SDG'erne og 
digital omstilling i de udvalgte EU-budgetprogrammer. 

I FFR for 2021-2027 er der indført en ramme for hensyntagen til 
de fleste horisontale politiske prioriteter 

1.14. I december 2020 vedtog Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet for 
Den Europæiske Union en interinstitutionel aftale, som fastsætter bestemmelserne for 
gennemførelsen af FFR for 2021-2027. Ifølge aftalen skulle Kommissionen for at 
forbedre samarbejdet om budgetprocedurerne og sikre budgetmæssig 
gennemsigtighed udarbejde en årlig rapport, der samler oplysninger om EU's aktiver, 
passiver og udgifter samt om følgende horisontale politiske prioriteter7: 

o Klima: Mindst 30 % af de samlede udgifter i EU-budgettet og EU-
genopretningsinstrumentet skulle støtte klimamålene. 

o Biodiversitet: 7,5 % i 2024 og 10 % i 2026 og i 2027 af de årlige udgifter under 
FFR'en skulle støtte biodiversitetsmålene. 

o Kønsligestilling: En metode til måling af kønsrelaterede udgifter på 
programniveau skulle udvikles og dernæst indarbejdes i FFR for 2021-2027. 

o SDG'erne: Der skulle tages højde for disse mål i alle relevante EU-programmer 
under FFR for 2021-2027. 

                                                      
7 Interinstitutionel aftale af 16. december 2020, del II, punkt 16. 
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1.15. Med hensyn til målet om at bekæmpe klimaændringer indeholdt aftalen i 
tillæg til det overordnede udgiftsmål følgende vigtige elementer: 

o en "klimatilpasningsmekanisme", der gør det muligt at træffe foranstaltninger, 
hvis programspecifikke klimaudgiftsmål sandsynligvis ikke vil blive nået 

o en effektiv metode til sporing af omfanget af klimarelaterede udgifter 

o anvendelse af princippet om "ikke at gøre skade" for at sikre, at de midler, der 
bruges over EU-budgettet, ikke forhindrer EU i at nå sine klima- og miljømål. 

1.16. I november 2021 ajourførte Kommissionen sine retningslinjer og sin 
værktøjskasse for bedre regulering, som fastsætter de principper, den skal følge, når 
den udarbejder nye forslag. Den ajourførte pakke om bedre regulering inddrager 
SDG'erne. Den styrker analysen af principperne om "ikke at gøre væsentlig skade"8 og 
"digital betjening som udgangspunkt" samt af den europæiske klimalovs 
gennemførelse. Den styrker også analysen af kønsligestillingsaspekter i 
konsekvensvurderinger og evalueringer. Endvidere integrerer den strategisk 
fremsynethed i den politiske beslutningstagning med særligt fokus på de grønne, 
digitale, geopolitiske og socioøkonomiske politikområder. 

1.17. I den interinstitutionelle aftale er digital omstilling ikke medtaget som en af 
de prioriteter, der skal mainstreames (jf. punkt 1.38). 

De horisontale politiske prioriteter, vi gennemgik, er inddraget i 
de udvalgte EU-udgiftsprogrammer 

1.18. OECD anfører9, at der med henblik på en effektiv mainstreaming af politikker 
bør fastsættes mål og performancemål, og at fremskridt i retning af at nå disse mål bør 
spores. Der bør tages højde for indarbejdede politikker i alle faser af budgetcyklussen, 
så der skabes størst mulig gennemsigtighed med hensyn til, hvordan midler, der er 

                                                      
8 Jf. definitionen i artikel 17 i taksonomiforordningen (forordning (EU) 2020/852). 

9 OECD, Mainstreaming cross-cutting issues, 7 Lessons from DAC Peer Reviews og 
"Strengthening climate resilience. Guidance for Governments & Development Co-
operation". 
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relevante for de forskellige horisontale prioriteter, fordeles10. Kommissionen har også 
fremhævet den centrale betydning af OECD's miljømarkører i forbindelse med sporing 
af klimarelaterede udgifter, evaluering af performance på klimaområdet og 
fastsættelse af mål11. 

1.19. Vi analyserede, hvordan de horisontale prioriteter klima, biodiversitet, 
kønsligestilling, SDG'erne og digital omstilling var blevet inddraget i 11 udvalgte 
udgiftsprogrammer, ved at undersøge de tre faktorer, vi betragter som mest relevante: 

o i hvilken udstrækning Kommissionen tog højde for den forventede effekt, da den 
udarbejdede sine sektorspecifikke forslag til de udvalgte EU-
finansieringsprogrammer (jf. punkt 1.21) 

o graden af inddragelse i den vedtagne lovgivning (jf. punkt 1.23)  

o tilstedeværelsen af specifikke mål (jf. punkt 1.24). 

1.20. Figur 1.2 sammenfatter vores analyse og er baseret på et aggregeret 
gennemsnit af vores vurdering af ovennævnte tre faktorer (jf. bilag 1.1, bilag 1.2 og 
bilag 1.3). Vi konstaterede, at prioriteterne rent faktisk var blevet inddraget i de 
udvalgte udgiftsprogrammer. Der var dog betydelige forskelle mellem de forskellige 
prioriteters grad af inddragelse, og kønsligestilling var den prioritet, der var inddraget 
mindst. 

                                                      
10 OECD, "Toolkit for Mainstreaming and Implementing Gender Equality", 2018, og Gender 

and the Environment: Building Evidence and Policies to Achieve the SDGs, 2021. 

11 OECD, Integrating Environmental and Climate Action into Development Co-operation: 
Reporting on DAC Members' High-Level Meeting Commitments, 2021. 
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Figur 1.2 - Inddragelse af horisontale politiske prioriteter i de udvalgte 
EU-finansieringsprogrammer 

Kilde: Den Europæiske Revisionsret. 

1.21. I overensstemmelse med Kommissionens dagsorden for bedre regulering er
Kommissionens forslag til finansieringsprogrammer genstand for konsekvensanalyser. 
Vi vurderede, om konsekvensanalyserne for de udvalgte EU-finansieringsprogrammer 
analyserede horisontale prioriteter. Vi konstaterede, at miljøprioriteterne var 
tilstrækkeligt inddraget, at digital omstilling og SDG'erne var delvis inddraget, og at 
kønsligestilling var mindst inddraget (jf. bilag 1.1). 

Oversigt over vores analyse af de tre reviderede områder (konsekvensanalyser, 
lovgivning og udgiftsmål) vedrørende inddragelse af de horisontale prioriteter

Inddragelse (mellem 1,5 og 2)

Delvis inddragelse (mellem 0,5 og 1,5)

Begrænset inddragelse (mellem 0 og 0,5)

Klima

Biodiversitet
Kønsligestilling

SDG'erne

Digital omstilling

HORISONT EUROPA

CEF DIGITAL

DIGITAL EU

REGIONALT (EFRU)

ESF+

FLP (EGFL og ELFUL)

EHFAF 

LIFE

MRO

NDICI - Et globalt Europa

IPA III

Aggregeret gennemsnit af vores pointtal
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1.22. Hvert lovgivningsforslag indeholder generelle politiske mål, specifikke mål og 
indikatorer. De specifikke mål fastsætter i detaljer, hvad der forventes opnået med den 
pågældende politik12 Indikatorer giver en kvantitativ eller kvalitativ indikation af, hvor 
tæt et initiativ er på at nå det fastsatte mål. Indikatorerne kan vedrøre initiativets 
forskellige faser (input, output, resultater og effekt)13. 

1.23. Vi kontrollerede, hvordan de udvalgte horisontale prioriteter var omfattet af 
de generelle politiske mål, de specifikke mål og de indikatorer, der er fastsat i 
lovgivningen om de udvalgte finansieringsprogrammer. Vi konstaterede, at de 
horisontale prioriteter var inddraget i programlovgivningen, men at kønsligestilling var 
inddraget i mindre end halvdelen af de programmer, vi undersøgte (jf. bilag 1.2). Der 
blev oftest henvist til klimamålet. Figur 1.3 viser antallet af henvisninger til de valgte 
prioriteter i den udvalgte lovgivning. Selv om der blev henvist til SDG'erne i alle 
programmer, var de det mindst omtalte mål. 

Figur 1.3 - Henvisninger til de fem prioriteter i lovgivningen 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på de udvalgte lovgivningsforslag. 

                                                      
12 Værktøj #11: format for Europa-Kommissionens konsekvensanalyse: "Better Regulator 

Toolbox", november 2021. 

13 Ibid., værktøj #43: overvågningsbestemmelser og -indikatorer. 
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1.24. Vi kontrollerede også, om der var fastsat mål i lovgivningen. Det var kun 
klimamålet, der havde specifikke mål for budgetbeløb og for overvågning af fremskridt 
i retning af at nå dette udgiftsmål (jf. bilag 1.3). Med hensyn til biodiversitetsmålet er 
der et mål for det samlede EU-budget. Tabel 1.3 viser udgiftsmålene for de udvalgte 
prioriteter. 

Tabel 1.3 - Udgiftsmål for de udvalgte prioriteter 

Horisontal 
politisk 
prioritet 

Udgiftsmål for FFR for 2021-2027 

Klima 
 

Biodiversitet 

Ja 
For klima er der et overordnet klimaudgiftsmål på 30 % i EU-budgettet 
for perioden 2021-2027. For biodiversitet er der en ambition om at 
have udgiftsmål for EU's samlede budget på 7,5 % i 2024 og 10 % i 
2026 og 2027. 

Kønsligestilling 
Digital 

omstilling 
SDG'erne 

Nej 
Der er ikke noget overordnet udgiftsmål for prioriteterne 
kønsligestilling, digital omstilling og SDG'erne i EU-budgettet for 
perioden 2021-2027. 

Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Kommissionen. 

Kommissionen har udviklet metoder til sporing af udgifter 
knyttet til en række horisontale politiske prioriteter 

1.25. Kommissionen sporer udgifter på tværs af flere programmer for at fastlægge 
og rapportere om, hvor mange midler den bruger på horisontale politiske prioriteter 
(jf. tekstboks 1.3). 

Tekstboks 1.3 

Hvad er sporing af udgifter? 

Sporing af udgifter er et system til måling af bidragene fra forskellige EU-
udgiftsprogrammer til en given overordnet politisk prioritet. Sporingen kræver en 
detaljeret indsigt i, hvordan specifikke tiltag bidrager til en given politisk prioritet. 
Disse tiltag skal udpeges på en måde, der gør det muligt at tælle eller spore de 
dertil knyttede finansielle ressourcer og samle dem på EU-budgetniveau med 
henblik på at overvåge fremskridtene. 

Kilde: COM(2021) 366 final: Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om 
resultatrammen for EU-budgettet for så vidt angår den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027. 
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1.26. Tabel 1.4 viser, hvordan Kommissionen sporer de udgifter, der er knyttet til 
de horisontale politiske mål. 

Tabel 1.4 - Metode til sporing af udgifter i forbindelse med de udvalgte 
prioriteter 

Horisontal 
politisk 
prioritet 

Metode til sporing af udgifter 

Klima 

Ja 
Klimabidraget beregnes direkte i Kommissionens regnskabssystem 
af Generaldirektoratet for Budget (GD BUDG). Kommissionen 
arbejder på at udskifte sit regnskabssystem. 

Biodiversitet 
 

Kønsligestilling 

Ja 
Hvert generaldirektorat (GD) foretager sin beregning, og GD BUDG 
gennemgår sammenhængen i alle de input, der stilles til rådighed til 
alle programmerne. 

Digital 
omstilling 

 
SDG'erne 

Nej 
Der er hverken krav om eller central vejledning i sporing af 
udgifterne knyttet til prioriteterne digital omstilling og SDG'erne på 
tværs af EU-budgettet. I specifikke programmer sporer visse GD'er 
dog de udgifter, der bidrager til målene; det gælder f.eks. 
Generaldirektoratet for Forskning og Innovation (GD RTD) 
(vedrørende digital omstilling) og Generaldirektoratet for 
Internationale Partnerskaber (GD INTPA) (vedrørende digital 
omstilling og SDG'erne).  

Kilde: Den Europæiske Revisionsret. 
Note: Kommissionen sporer også udgifterne knyttet til de horisontale prioriteter ren luft og migration. 

Klima 

1.27. Under FFR for 2014-2020 anvendte Kommissionen specifikke koefficienter til 
at kvantificere udgifter, der bidrog til klimamålene, på grundlag af OECD's metode 
("Riomarkørerne") (jf. punkt 1.28 og 1.31): 

o 100 %: Aktiviteten forventes at yde et væsentligt bidrag (direkte eller indirekte) til 
målene for modvirkning af eller tilpasning til klimaændringer i overensstemmelse 
med EU's klimamål. 

o 40 %: Aktiviteten forventes at yde et ikke ubetydeligt, positivt bidrag (direkte eller 
indirekte) til målene for modvirkning af eller tilpasning til klimaændringer. 
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o 0 %: Aktiviteten forventes at have en neutral effekt på klimamålene. 

1.28. Med hensyn til FFR for 2021-2027 ajourførte Kommissionen sin metode til 
sporing af klimarelevante udgifter14. EU's klimakoefficienter bibeholder det system, 
der anvendes med OECD's Riomarkører, men medtager desuden den forventede effekt 
på klimaet. De metoderelaterede ændringer omfatter: 

o et krav om, at aktiviteter ikke må gøre væsentlig skade på EU's miljømål 

o et skift i retning af en "effektbaseret" sporing af udgifter på grundlag af en liste 
over specifikke aktiviteter ("aktivitetsbaseret" sporing) 

o en mindskelse af risikoen for, at ens projekter vil blive kategoriseret forskelligt 
afhængigt af det pågældende programs mål 

o indførelse af tagging på klimaområdet i Kommissionens officielle regnskabs- og 
rapporteringssystemer 

o sammenkædning med EU's grønne pagt (f.eks. EU-klassificeringssystemet). 

1.29. Vi hilser denne udvikling velkommen, men tidligere i 2022 udtrykte vi 
bekymring over15 pålideligheden af klimarapporteringen for 2021-2027 og 
bemærkede, at de fleste af de problemer, vi konstaterede for 2014-2020, stadig ikke er 
afhjulpet. Vi konstaterede, at de rapporterede udgifter ikke altid var relevante i forhold 
til klimaindsatsen. Vores samlede vurdering var, at Kommissionen overvurderede 
klimabidraget fra centrale dele af landbrugsstøtten. Med hensyn til den fælles 
landbrugspolitik har Kommissionen til hensigt at ajourføre sin klimasporingsmetode i 
202616. 

                                                      
14 SWD(2022) 225 final: Kommissionens arbejdsdokument, "Climate Mainstreaming 

Architecture in the 2021-2027 MFF." 

15 Særberetning 09/2022 "Klimaudgifter i EU-budgettet for 2014-2020 - Ikke så store som 
rapporteret". 

16 SWD(2022) 225 final: Kommissionens arbejdsdokument, "Climate Mainstreaming 
Architecture in the 2021-2027 MFF." 
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Biodiversitet 

1.30. I sin beretning om opfølgningen på decharge for regnskabsåret 202017 
anførte Kommissionen, at den havde gjort fremskridt med hensyn til at fastlægge en 
metode til sporing af biodiversitetsrelevante udgifter, som den vil anvende til at 
overvåge overholdelsen af sine forpligtelser vedrørende budgettet for 2024, 2026 og 
2027. 

1.31. I den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport for 2021 beregner 
Kommissionen stort set de biodiversitetsrelevante udgifter i den aktuelle FFR-periode 
efter samme metode, som den anvendte i perioden 2014-2020. Kommissionen 
anvender koefficienter på 0 %, 40 % og 100 %, der er tilpasset efter OECD's 
"Riomarkører". I 2020 rapporterede vi18, at Kommissionens kriterier for disse 
koefficienter var mindre konservative end OECD's. For eksempel anvender 
Kommissionen en vægtning på 40 %, hvis EU-støtten yder et moderat bidrag til 
biodiversitet, mens OECD anvender den samme koefficient på udgifter til aktiviteter, 
hvor biodiversitet er et væsentligt, men ikke det primære mål. 

1.32. I juni 2022 offentliggjorde Kommissionen sin nye metode til sporing af 
biodiversitetsrelaterede udgifter. Denne nye metode finder ikke anvendelse på den 
fælles landbrugspolitik, et område, hvor en ny metode stadig er under udvikling19. 

Kønsligestilling 

1.33. Der er standarder for sporing af kønsrelaterede udgifter. OECD's Komité for 
Udviklingsbistand (DAC) har udviklet dels kønsmarkører til at spore relaterede udgifter 
og dels minimumskriterier for at opnå et af de tre mulige pointtal, der anvendes (0, 1 
og 2). Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) har 
udviklet et værktøj til sporing af tildelingen af ressourcer til kønsligestilling i EU-
fondene. EIGE's værktøj indeholder tre mulige vægtninger (100 %, 40 % og 0 %), 
ligesom det er tilfældet for klima- og biodiversitetsmetoderne. EIGE henviser også til 

                                                      
17 COM(2022) 331 final: Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om 

opfølgningen på decharge for regnskabsåret 2020. 

18 Særberetning 13/2020 "Biodiversitet på landbrugsarealer: Den fælles landbrugspolitiks 
bidrag har ikke standset nedgangen". 

19 Europa-Kommissionen: "Biodiversity tracking methodology for each programme 2021-
2027".  
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"0 %*" i forbindelse med projekter, der skal analyseres yderligere, inden en vægtning 
tildeles. Forordningen om fælles bestemmelser20 indeholder tre koder til vurdering af 
kønsligestilling og anvender de samme vægtninger som EIGE-værktøjet. 

1.34. Kommissionen har udviklet en pilotmetode til måling af udgifter knyttet til 
kønsligestilling, hvor der henvises til OECD's og EIGE's ovennævnte værktøjer. 
Pilotmetoden omfatter pointtal, der skal anvendes i forbindelse med 
budgetinterventioner. Disse pointtal afspejler det omfang, hvori EU's 
budgetinterventioner fokuserer på kønsligestilling. Den anvendte tilgang svarer mere 
til den tidligere klimasporingsmetode end til den forbedrede tilgang, som er baseret på 
den forventede effekt (jf. punkt 1.28). 

1.35. Kommissionen anvender følgende pointtal: 

o Pointtal 2: til interventioner, hvis primære mål er at forbedre kønsligestillingen 

o Pointtal 1: til interventioner, der har kønsligestilling som et vigtigt og bevidst mål, 
men ikke som hovedårsag til interventionen 

o Pointtal 0: til ikke målrettede interventioner, som ikke bidrager væsentligt til 
kønsligestilling 

o Pointtal 0*: til interventioner, der kan have en effekt på kønsligestillingen, men 
hvor Kommissionen i øjeblikket ikke kan vurdere denne effekt. Kommissionen vil 
opdatere pointtallet 0* for en intervention og ændre det til 0, 1 eller 2, alt efter 
hvad der er relevant, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger. 

1.36. De vurderingskriterier, der ligger til grund for Kommissionens anvendelse af 
disse pointtal, er ikke i overensstemmelse med minimumskriterierne for pointgivning 
ved hjælp af OECD's kønsmarkører21 eller minimumskravene i det værktøj, som EIGE 
har udviklet til sporing af ressourcer afsat til kønsligestilling i EU's fonde22. OECD og 
EIGE kræver navnlig kønsspecifikke mål eller som minimum kønsopdelte indikatorer, 
men Kommissionen medtager ikke sådanne kriterier i sin pilotmetode. 

                                                      
20 Tabel 7 i bilag I til forordning (EU) 2021/1060: 01, "målrettet mod ligestilling" (vægtning på 

100 %), 02, "integration af kønsaspektet" (vægtning på 40 %) eller 03, "kønsneutral" 
(vægtning på 0 %). 

21 https://www.oecd.org/dac/gender-development/dac-gender-equality-marker.htm 

22 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-budgeting/tracking-system 
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1.37. I modsætning til EIGE's værktøj og forordningen om fælles bestemmelser 
indeholder Kommissionens pilotmetode ikke vægtninger. Den tager endvidere ikke 
højde for potentielle negative effekter: Den ser på, om interventioner mindsker 
kønsuligheder, men ikke på risikoen for, at de øger dem. 

Digital omstilling 

1.38. Den interinstitutionelle aftale indeholder ikke noget krav om at spore de 
samlede udgifter til prioriteten digital omstilling (jf. punkt 1.14), og Kommissionen gør 
det ikke. OECD23 mener, at de fremskridt, der er gjort med hensyn til at inddrage 
horisontale prioriteter i vertikale politiske foranstaltninger, bør spores, og at der bør 
fastsættes tilhørende performancemål (jf. punkt 1.18). 

SDG'erne 

1.39. GD BUDG anmodede i sit udkast til budgetcirkulære for 2022 og 2023 de 
andre generaldirektorater (GD'er) om at fastlægge, hvordan SDG'erne var knyttet til 
udgiftsprogrammerne, ved gennem mindst ét illustrativt eksempel at beskrive, 
hvordan programtiltagene bidrog til SDG'erne (jf. punkt 2.52). GD'erne skulle også 
fastslå, hvilke programindikatorer der var relevante for SDG'erne (jf. punkt 1.47). 

1.40. I 2020 meddelte Kommissionen24, at den var i gang med at undersøge 
muligheden for at udvikle en metode til sporing af udgifter knyttet til SDG'er i EU-
budgettet. En sådan metode er endnu ikke på plads. Kommissionens pilotprojekt om 
tværsektorielle indikatorer omfatter ikke SDG'erne (jf. punkt 1.50). 

  

                                                      
23 OECD, Mainstreaming cross-cutting issues, 7 Lessons from DAC Peer Reviews og 

"Strengthening climate resilience. Guidance for Governments & Development Co-
operation". 

24 SWD(2020) 400 final: Kommissionens arbejdsdokument, "Delivering on the UN's 
Sustainable Development Goals - a comprehensive approach". 
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Rapportering om opfyldelsen af de 
horisontale politiske prioriteter 
1.41. Det er et vigtigt element i et performancerapporteringssystem, at der i 
udgiftsprogrammer foretages sporing af udgifter, der er relevante for de horisontale 
prioriteter (punkt 1.18). Identificering af de output og resultater, der er opnået med 
sådanne udgifter, er et videregående og mere komplekst skridt. Vi undersøgte, 
hvordan Kommissionen identificerede og rapporterede om sådanne resultater. 

Den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport indeholder alt 
for positive konklusioner om de fremskridt, der er gjort med 
hensyn til at nå målene for mainstreaming 

1.42. Kommissionen rapporterer om sin forvaltning af EU-budgettet i den årlige 
forvaltnings- og effektivitetsrapport (jf. punkt 1.3). Forvaltnings- og 
effektivitetsrapporten, der indeholder programgennemførelsesoversigten og 
programerklæringerne, redegør for de mål for udgiftsprogrammerne, der er fastsat i 
den sektorspecifikke lovgivning. Dokumenterne dækker også forskellige tværgående 
mål i de særskilte afsnit, herunder et bilag, der opsummerer de horisontale prioriteter 
for 2021. 

1.43. I bind I af den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport konstaterede vi 
tilfælde, hvor de rapporterede konklusioner var alt for positive: 

o Kommissionen rapporterede, at EU's centrale overordnede politiske mål var 
blevet indarbejdet fuldt ud i EU's budgetprogrammer. Vi konstaterede dog 
betydelige forskelle mellem klima- og biodiversitetsmålene sammenlignet med 
kønsligestillingsmålet (jf. figur 1.2). 

o Kommissionen rapporterede, at metoden til sporing af klimaudgifter var blevet 
ajourført og nedfældet i alle centrale basisretsakter på en konsekvent måde. Der 
var imidlertid en omfattende brug af skøn, som Kommissionen ikke gav en 
fyldestgørende forklaring på (jf. punkt 2.24). 

o Kommissionen rapporterede, at den metode, der anvendtes til at spore 
biodiversitetsudgifter, i vid udstrækning var blevet ajourført på samme måde, 
som var brugt til metoden til sporing af klimaudgifter. Den nye metode var 
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imidlertid endnu ikke tilgængelig vedrørende den fælles landbrugspolitik (jf. 
punkt 1.32). 

o Kommissionen rapporterede, at det meste af EU-budgettet har potentiale til at 
bidrage positivt til at fremme kønsligestilling. Vi bemærker, at der kun i 11 af de 
47 programmer var anmeldt udgifter, der bidrog til kønsligestilling med 
pointtallene 2 eller 1, og at de beløb sig til i alt 12 milliarder euro, svarende til 5 % 
af forpligtelserne ved udgangen af 2021 (jf. punkt 2.39-2.43). 

1.44. I bilaget til den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport, der omhandler 
horisontale prioriteter, konstaterede vi følgende: 

o Med hensyn til klima beregnede Kommissionen, at EU-budgettet havde 
finansieret klimarelevante interventioner til en værdi af ca. 138 milliarder euro i 
2021, svarende til 32 % af det samlede budget. Kommissionen ajourførte sine 
beregninger af klimabidragene for den foregående FFR og rapporterede, at EU 
mellem 2014 og 2020 havde anvendt 221 milliarder euro, svarende til 20,6 % af sit 
samlede flerårige budget, på klimarelaterede foranstaltninger. I en nylig revision 
konkluderede vi, at Kommissionen havde overvurderet klimaudgifterne med 
mindst 72 milliarder euro25. I overensstemmelse med vores revisionsresultater i 
tidligere beretninger konstaterede vi også overvurderinger i beregningerne for 
2021 (jf. punkt 2.15). 

o Med hensyn til kønsligestilling gav Kommissionen en forklaring på sin pilotmetode 
til måling af kønsrelaterede udgifter og redegjorde for, at fordelingen af 
programmer var baseret på det maksimale pointtal, som interventionerne fik 
tildelt. I den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport gav Kommissionen ESF+-
programmet pointtallet 1, selv om det rapporterede bidrag til kønsligestilling var 
0 euro. Dette program fik også et pointtal på 0* i programerklæringen. 

                                                      
25 Særberetning 09/2022 "Klimaudgifter i EU-budgettet for 2014-2020 - Ikke så store som 

rapporteret". 
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Der foreligger kun begrænsede oplysninger om, hvorvidt 
udgifter bidrager meningsfuldt til flere prioriteter på samme tid 

1.45. Programgennemførelsesoversigterne indeholder et afsnit med beregninger af 
bidragene til klima, biodiversitet og kønsligestilling. Vi aggregerer disse oplysninger for 
hvert FFR-udgiftsområde. At programmer bidrager til flere prioriteter på samme tid, er 
en naturlig del af mainstreaming. Kommissionen bemærker26, at de anvendte midler - 
for at undgå dobbelttælling af de udgifter, der er knyttet til de tværgående politiske 
prioriteter - ikke uden videre kan aggregeres på tværs af forskellige mål. Den årlige 
forvaltnings- og effektivitetsrapport forklarede ikke synergierne mellem klima, 
biodiversitet og kønsligestilling. I kapitel 2 giver vi eksempler på synergier mellem 
prioriteter. I figur 1.4 viser vi, hvor meget de potentielle bidrag fra EU-budgettet for 
2021 til de udvalgte horisontale politikker udgør i forhold til de samlede disponible 
midler pr. FFR-udgiftsområde. 

  

                                                      
26 SWD(2022) 225 final: Kommissionens arbejdsdokument, "Climate Mainstreaming 

Architecture in the 2021-2027 MFF." 
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Figur 1.4 - Rapporterede potentielle bidrag fra EU-budgettet for 2021 til 
de udvalgte horisontale prioriteter 

Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Kommissionen. 
* Bidraget til kønsligestilling under udgiftsområde 2 omfatter lån under NextGenerationEU
(154 milliarder euro).
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Eksisterende indikatorer for programgennemførelse kan give 
relevante oplysninger om horisontale prioriteter 

1.46. Kommissionen anførte i sin meddelelse fra 2021 om resultatrammen for EU-
budgettet27, at dens ambition var at indhente resultatoplysninger om alle dele af EU-
budgettet og samle dem i et omfattende overblik over EU-budgettets resultater som 
helhed, og at den ville arbejde hen imod at opnå en bedre forståelse af, hvordan EU-
programmer kan bidrage mest effektivt til tværgående politiske mål. 

1.47. De retningslinjer, GD BUDG udsendte til de andre tjenestegrene i 
Kommissionen som led i forberedelsen af forelæggelsen af budgetforslag for 2022 og 
2023, indeholdt instruktioner i at knytte indikatorerne for programgennemførelse 
sammen med de horisontale prioriteter klima, biodiversitet, ren luft, kønsligestilling, 
migration, digital omstilling, unge og små og mellemstore virksomheder (SMV'er). De 
pågældende indikatorers bidrag til alle de 17 SDG'er kunne også beskrives. 

1.48. Vi undersøgte disse klassifikationer af indikatorer fra udvalgte 
udgiftsprogrammer for 2022 og 2023 (jf. figur 1.5). Samlet set konstaterede vi, at 
Kommissionens tjenestegrene klassificerede indikatorerne konsekvent og nøjagtigt. 
Alle programmer indeholdt en række indikatorer, der var knyttet til de udvalgte 
horisontale prioriteter. Vi analyserede, hvor mange indikatorer i 
programgennemførelsesoversigterne for vores udvalgte programmer der var knyttet til 
de horisontale prioriteter. Vi konstaterede, at næsten halvdelen af dem (47 %, 35 ud af 
75) havde en sådan tilknytning. Kommissionen arbejder på et pilotprojekt, hvis formål 
er at udvikle en metode til aggregering af indikatorer vedrørende horisontale 
prioriteter og bruge dem til at måle og rapportere om udfald (jf. punkt 1.50 og 1.51). 

                                                      
27 COM(2021) 366 final: Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om 

resultatrammen for EU-budgettet for så vidt angår den flerårige finansielle ramme for 
årene 2021-2027. 
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Figur 1.5 - Indikatorer knyttet til horisontale prioriteter i udvalgte EU-
programmer 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Kommissionen. 

Kommissionens performanceramme måler endnu ikke udfald  

1.49. I 2016 og 2017 udarbejdede Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC) 
flere rapporter om udvikling af resultatindikatorer for de horisontale politiske 
prioriteter, hvor spørgsmål som aggregerede og tværgående programindikatorer blev 
behandlet. 

Reviderede programmer 

DIGITAL EU: 14

EHFAF: 12

ESF+: 25

HORISONT EUROPA: 
27

IPA III: 34

LIFE: 28

NDICI -
Et globalt Europa: 21

REGIONALT: 44

MRO: 74

CEF DIGITAL: 16

Indikatorer pr. prioritet

Klima: 37

Biodiversitet: 24

Digital omstilling: 31

Kønsligestilling: 31
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1.50. I 2019 indledte Kommissionen et pilotprojekt28 med henblik på at udvikle en 
begrebsramme for måling af aggregerede udfald på tværs af forskellige programmer 
for beskæftigelse, klima og digitalisering. I 2021 hyrede den eksperter med henblik på 
at få bistand. Da Kommissionen udarbejdede budgetforslaget for 202329, anførte den, 
at den arbejdede hen imod en tværsektoriel indikator for modvirkning af 
klimaændringer for at anslå den samlede effekt af de forskellige interventioner, der 
finansieres over EU-budgettet. I sin beretning om opfølgningen på decharge for 
regnskabsåret 202030 henviste Kommissionen også til dette pilotprojekt. 

1.51. Vi anerkender, at det er kompliceret at udvikle en performanceramme for 
horisontale prioriteter, men vi mener, at de nuværende fremskridt er utilstrækkelige. 
Kommissionen vurderer endnu ikke, hvilke udfald de sporede udgifter fører til. Vi 
bemærkede et enkelt eksempel omtalt af OECD31, hvor Finlands udenrigsministerium32 
havde udsendt retningslinjer for måling af udfald vedrørende dets tværgående 
udviklingspolitiske mål (jf. tekstboks 1.4). 

Tekstboks 1.4 

Brug af aggregerede indikatorer til overvågning af tværgående mål 

I 2020 offentliggjorde det finske udenrigsministerium retningslinjer vedrørende 
tværgående mål i Finlands udviklingspolitik og -samarbejde.  

De overordnede resultater af Finlands udviklingspolitik overvåges ved hjælp af 
fælles aggregerede indikatorer på tværs af forskellige instrumenter for 
udviklingssamarbejde. Dette giver mulighed for omfattende rapportering om 
resultater, som kombinerer data fra programmer og forskellige former for 
samarbejde fra forskellige dele af verden. 

                                                      
28 6. workshop om resultatindikatorer. Forberedelse af den næste FFR's resultater - centrale 

resultatindikatorer for den årlige rapportering, 25. september 2019. 

29 COM(2022) 400: "Draft General Budget of the European Union for the Financial Year 2023. 
Working Document Part I. Programme Statements of operational expenditure". 

30 COM(2022) 331 final: Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om 
opfølgningen på decharge for regnskabsåret 2020. 

31 OECD, Integrating Environmental and Climate Action into Development Cooperation. 
Reporting on DAC Members' High-Level Meeting Commitments, 2021. 

32 Finlands udenrigsministerium: Theories of Change and Aggregate Indicators for Finland's 
Development Policy 2020. 
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Kommissionens gennemgang af rapporterede oplysninger er 
berørt af udfordringer 

1.52. I GD BUDG er der et særligt team, der beskæftiger sig med "horisontale 
prioriteter", og som gennemgår sammenhængen i alle input fra Kommissionens 
tjenestegrene. Vores arbejde bekræftede, at denne gennemgang havde forbedret 
kvaliteten af GD'ernes oplysninger. Trods denne gennemgang fandt Kommissionen 
imidlertid flere indkodningsfejl i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport, der 
blev offentliggjort den 7. juni 2022, og foretog efterfølgende korrektioner 
(jf. punkt 2.14). 
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Bilag 

Bilag 1.1 - Inddragelse af horisontale politiske prioriteter i 
konsekvensanalyser 

Kriterium Opnået pointtal 
Konsekvensanalysen indeholder ingen identifikation af den 
horisontale prioritet i udgiftsprogrammet, og der er ikke nogen 
vurdering af den forventede effekt og de dermed forbundne 
risici/muligheder. 

0 - Begrænset 
inddragelse 

Den horisontale prioritet er identificeret i konsekvensanalysen, 
men vurderingen af den forventede effekt og de dermed 
forbundne risici/muligheder er svag/foreligger ikke. 

1 - Delvis 
inddragelse 

Den horisontale prioritet er identificeret i konsekvensanalysen, og 
der er en detaljeret vurdering af den forventede effekt og de 
dermed forbundne risici/muligheder (kvalitativ/kvantitativ 
vurdering). 

2 - Inddragelse 
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Bilag 1.2 - Inddragelse af horisontale politiske prioriteter i 
lovgivningen 

Kriterium Opnået pointtal 

Der henvises ikke til den horisontale prioritet i lovgivningen. 0 - Begrænset 
inddragelse 

Der henvises til den horisontale prioritet i lovgivningen, enten i 
betragtningerne eller i programmets mål eller principper. 

1 - Delvis 
inddragelse 

Der henvises til den horisontale prioritet i lovgivningen, enten i 
betragtningerne eller i programmets mål eller principper, og der er 
indikatorer knyttet til prioriteten. 

2 - Inddragelse 

 

 
Kilde: Den Europæiske Revisionsret. 
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Bilag 1.3 - Fastsatte udgiftsmål for de horisontale politiske 
prioriteter 

Kriterium Opnået pointtal 
Udgiftsprogrammet har ingen udgiftsmål eller ingen særlig 
finansieringsramme for den horisontale prioritet. 

0 - Begrænset 
inddragelse 

Udgiftsprogrammet har ingen udgiftsmål, men der er en særlig 
finansieringsramme for den horisontale politiske prioritet. 

1 - Delvis 
inddragelse 

Udgiftsprogrammet har udgiftsmål for den horisontale prioritet, 
eller det samlede program bidrager til den horisontale politiske 
prioritet med særlige finansieringsrammer. 

2 - Inddragelse 

 

 
Kilde: Den Europæiske Revisionsret. 

Inddragelse

Delvis inddragelse

Begrænset inddragelse

Klima

Biodiversitet
Kønsligestilling

SDG'erne

Digital omstilling

HORISONT EUROPA

CEF DIGITAL

DIGITAL EU

REGIONALT (EFRU)

ESF+

FLP (EGFL og ELFUL)

EHFAF 

LIFE

MRO

NDICI - Et globalt Europa

IPA III

40



  

 

 

 

 

 

 

Kapitel 2 

Performancerammen for Kommissionens 
horisontale politiske prioriteter 
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Indhold 
Punkt 

Indledning 2.1.-2.3. 

Omfang og metode 2.4.-2.6. 

Prioriteterne klima og biodiversitet er inddraget i 
performancerammen 2.7.-2.28. 
Nylige revisioner fra Revisionsretten har vist, at EU-
budgettets bidrag til klima og biodiversitet er sat for højt 2.9.-2.12. 

Kommissionen har i sin nye metode endnu ikke taget hånd 
om svaghederne i de rapporterede tal 2.13.-2.20. 

Kommissionen sporer udgifterne, men de rapporterede 
fremskridt er baseret på omfattende brug af skøn 2.21.-2.28. 

Der er sket fremskridt med hensyn til at inddrage 
kønsligestilling i performancerammen 2.29.-2.46. 
Revisionsrettens revisioner har påvist svagheder i 
integrationen af kønsaspektet 2.31.-2.32. 

Kommissionens første skøn over det samlede bidrag fra EU-
budgettet til fremme af kønsligestilling var behæftet med 
svagheder 2.33.-2.43. 

Der er ingen udgiftsmål og kun få indikatorer for 
kønsligestilling 2.44.-2.46. 

Der foreligger kun begrænsede oplysninger om EU-
programmernes fremskridt vedrørende SDG'erne 2.47.-2.55. 
Tidligere arbejde fra Revisionsretten har vist, at 
Kommissionen ikke rapporterer om budgettets bidrag til 
SDG'erne 2.49.-2.51. 

Kommissionen er begyndt at rapportere om forbindelserne 
mellem EU-udgiftsprogrammerne og SDG'erne 2.52.-2.55. 
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Den digitale omstilling er en ny prioritet 2.56.-2.61. 
Kommissionen har givet oplysninger om specifikke 
programmers bidrag til den digitale omstilling 2.58.-2.61. 

Konklusioner og anbefalinger 2.62.-2.68. 

Bilag 
Bilag 2.1 - Revisionskriterier anvendt til at vurdere 
performancerammen for klima, biodiversitet, ligestilling, 
SDG'erne og digital omstilling 

Bilag 2.2 - Klimabidrag i 2021, foregående års skøn og mål i 
basisretsakter 

Bilag 2.3 - Klimabidrag i 2021 som procentdel af de samlede 
forpligtelser 

Bilag 2.4 - Biodiversitetsbidrag i 2021 og fremtidige skøn (i 
milliarder euro) 

Bilag 2.5 - Ligestillingsbidrag i 2021 efter pointtal (i milliarder 
euro) 
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Indledning 
2.1. Kommissionens årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport er baseret på en lang 
række rapporter, herunder de programerklæringer, der ledsager budgetforslaget 
vedrørende de 47 EU-udgiftsprogrammer under FFR for 2021-2027. 
Programerklæringerne giver for hvert program udførlige oplysninger om de forpligtede 
og de anvendte beløb samt om fremskridt med hensyn til at nå de pågældende 
programmers mål. De indeholder også oplysninger om programmernes bidrag til EU's 
horisontale prioriteter. 

2.2. I Kommissionens interne instrukser til dens GD'er om budgetforberedelsen 
(kaldet "budgetcirkulæret"1) blev GD’erne pålagt at anslå de forventede udgifter til 
klima-, biodiversitets- og ligestillingsmålene i perioden 2021-2027 samt at give 
eksempler på relevante vigtige resultater. 

2.3. Vi rapporterede i 2020 om, at programerklæringerne og den årlige forvaltnings- 
og effektivitetsrapport indeholdt oplysninger om EU-udgiftsprogrammernes bidrag til 
tværgående mål (såsom klima og biodiversitet). Vi bemærkede imidlertid også, at der 
kun forelå begrænsede oplysninger om deres bidrag til kønsligestilling og SDG'erne2. 

  

                                                      
1 Budgetcirkulæret for 2023. Stående instrukser, 15. december 2021. 

2 Beretningen om EU-budgettets performance i 2019. 
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Omfang og metode 
2.4. I dette kapitel vurderer vi, om Kommissionen anvendte en hensigtsmæssig 
performanceramme til at måle EU-budgettets støtte til tværgående prioriteter3 i de 
programmer4, der er omhandlet i kapitel 1 (jf. punkt 1.9-1.10). 

2.5. Ved at støtte os til vores tidligere revisionsarbejde vurderede vi, om 
Kommissionen havde anvendt de relevante metoder behørigt til at spore de udgifter, 
der er knyttet til de udvalgte prioriteter i perioden 2021-2027. Vi vurderede ligeledes, 
om Kommissionens rapportering i programerklæringerne var nøjagtig for så vidt angår 
de udvalgte udgiftsprogrammers bidrag til de horisontale politikker. Vi fokuserede på 
de årlige forvaltnings- og effektivitetsrapporter for 2020 og 2021. 

2.6. Ligesom i kapitel 1 baserede vi vores revisionskriterier på relevant EU-
lovgivning og relevante EU-forpligtelser samt på retningslinjer og instruktioner fra 
Kommissionen. Vi anvendte også generelt accepterede kriterier udarbejdet af OECD 
(jf. punkt 1.11 og bilag 2.1). 

  

                                                      
3 Klima, biodiversitet, kønsligestilling, SDG'erne og digital omstilling. 

4 CEF DIGITAL, DIGITAL EU, HORISONT EUROPA, ESF+, REGIONALT, FLP, EHFAF, MRO, LIFE, 
IPA III, NDICI - Et globalt Europa. 
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Prioriteterne klima og biodiversitet er 
inddraget i performancerammen 
2.7. I dette afsnit fokuserer vi på, om Kommissionen anvendte en hensigtsmæssig 
performanceramme til at måle EU-budgettets bidrag til klima- og biodiversitetsmålene. 
Figur 2.1 viser de anvendte kriterier og vores samlede vurdering. 

Figur 2.1 - Performancerammen for klima og biodiversitet 

Klima Samlet vurdering: Biodiversitet 

 
 

 
Samlet konstaterede vi, at klima og biodiversitet er 

inddraget i Kommissionens performanceramme.   

Komponent Vurdering Kriterier 

Politisk tilsagn på 
højeste niveau 

 Prioriteten er omfattet af den interinstitutionelle aftale og det 
interinstitutionelle samarbejde om budgetspørgsmål. 

Målbare mål og 
indikatorer  Et stort antal programmer har mål og indikatorer for denne 

prioritet. 
Resultatmål på højt 
niveau  Der er fastsat udgiftsmål i forordningen, eller der er en ambition 

om at nå en vis procentdel af de årlige udgifter. 
Sporingsmetode  Kommissionen har udviklet en metode til at måle de relevante 

udgifter på programniveau. 
Ansvarlighed via 
rapportering  Kommissionen gav nøjagtige og pålidelige oplysninger i den årlige 

forvaltnings- og effektivitetsrapport, 
programgennemførelsesoversigten og programerklæringerne. 

 

 Gennemført 

 Delvis gennemført 

Kilde: Revisionsretten. 
NB: Vores vurderingskriterier er yderligere forklaret i bilag 2.1. 

2.8. Den interinstitutionelle aftale vedrørende FFR for 2021-2027 dækker både 
prioriteten klima og prioriteten biodiversitet, som begge er medtaget i en bred vifte af 
programmer gennem mål, indikatorer og udgiftsmål. Kommissionen har udviklet 
metoder til at måle de relevante udgifter på programniveau. Vi vurderede disse 
metoder. De følgende afsnit viser, at der er nogle unøjagtigheder i de rapporterede 
udgifter. 
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Nylige revisioner fra Revisionsretten har vist, at EU-budgettets 
bidrag til klima og biodiversitet er sat for højt 

2.9. Vores seneste revision om klimamainstreaming5 viste, at Kommissionens 
rapporterede udgifter for FFR for 2014-2020 var sat for højt, idet ikke alle de 
rapporterede udgifter var relevante for klimaindsatsen. Vi rapporterede, at de 
koefficienter, der anvendtes til at spore klimaudgifter, ikke altid var realistiske, og at 
der ikke var taget højde for deres potentielle negative indvirkninger. 

2.10. I juni 2021 rapporterede Kommissionen, at EU havde brugt 20,1 % af sit 
budget for 2014-2020 eller 216 milliarder euro på bekæmpelse af klimaændringer, og 
at EU således havde opfyldt sit mål om at nå 20 %6. I maj 2022 rapporterede vi, at der i 
nogle tilfælde ikke forelå dokumentation for EU-udgifternes klimabidrag, og at dette 
bidrag i andre tilfælde var sat for højt. Vores analyse viste, at Kommissionen 
uretmæssigt angav ca. 72 milliarder euro som klimaudgifter. I juni 2022 anførte 
Kommissionen, at de seneste tilgængelige oplysninger viste, at EU mellem 2014 og 
2020 anvendte 221 milliarder euro på klimarelaterede foranstaltninger, svarende til 
20,6 % af det samlede flerårige budget7. 

2.11. Kommissionen baserer generelt sin rapportering på planlagte eller 
forpligtede beløb. Vi rapporterede i 2019, at de rapporterede beløb i sådanne tilfælde 
er oppustet med midler, der endnu ikke er anvendt eller udbetalt (f.eks. på grund af 
projektforsinkelser, forsinkede betalinger eller lav projektmodenhed)8. I en beretning 

                                                      
5 Særberetning 09/2022 "Klimaudgifter i EU-budgettet for 2014-2020 - Ikke så store som 

rapporteret". 

6 Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Budget, 2020 Annual Management and 
Performance Report for the EU budget, bind I, Den Europæiske Unions Publikationskontor, 
2021. 

7 Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Budget, 2021 Annual Management and 
Performance Report for the EU budget, bind I, Den Europæiske Unions Publikationskontor, 
2022. 

8 Særberetning 19/2019 "INEA har leveret fordele, men manglerne vedrørende CEF bør 
adresseres", punkt IV. 
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fra 2018 bemærkede vi den effekt, som dette havde i perioden 2007-20139, hvor hver 
fjerde euro i budgettet ikke blev investeret. 

2.12. Med hensyn til mainstreaming af biodiversitet10 rapporterede vi i 2020, at 
Kommissionen overvurderede udgifterne knyttet til biodiversitet. Ligesom for 
klimaudgifter foretager Kommissionen ingen beregning af og kompensation for 
udgifter fra ordninger, der kan have en negativ indvirkning på landbrugsarealers 
biodiversitet. 

Kommissionen har i sin nye metode endnu ikke taget hånd om 
svaghederne i de rapporterede tal 

2.13. Kommissionen rapporterede, at EU-budgettet i 2021 indeholdt 
klimarelevante foranstaltninger til en værdi af 138 milliarder euro og 
biodiversitetsrelaterede foranstaltninger til en værdi af 18 milliarder euro. Figur 2.2 
viser bidrag til begge prioriteter fra de EU-udgiftsprogrammer, som vi udvalgte 
(jf. bilag 2.2 og bilag 2.4). Samlet bidrog de med 29,2 milliarder euro til klimamålene 
og 11,9 milliarder euro til biodiversitetsmålene. 

                                                      
9 Særberetning 17/2018 "Kommissionens og medlemsstaternes foranstaltninger i de sidste år 

af programmeringsperioden 2007-2013 modvirkede lav absorption, men havde ikke 
tilstrækkeligt fokus på resultater". 

10 Særberetning 13/2020 "Biodiversitet på landbrugsarealer: Den fælles landbrugspolitiks 
bidrag har ikke standset nedgangen", punkt 33, 34 og 35. 
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Figur 2.2 - Klima- og biodiversitetsbidrag fra de reviderede programmer i 
2021 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Kommissionen. 

2.14. Det er den fælles landbrugspolitik, der bidrager mest fra EU-budgettet til 
både klima- og biodiversitetsmålene. Efter den 7. juni 2022 at have offentliggjort sin 
forvaltnings- og effektivitetsrapport for 2021 konstaterede Kommissionen fejl i de 
angivne beløb for de horisontale prioriteter, herunder at den fælles landbrugspolitiks 
bidrag til klimamålene var angivet 8,8 milliarder euro for højt på grund af en skrivefejl. 
Kommissionen udsendte en korrigeret forvaltnings- og effektivitetsrapport den 11. juli 
202211, hvoraf det fremgik, at den fælles landbrugspolitik i 2021 havde bidraget med 

                                                      
11 COM(2022) 401 final/2: den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport, bind II, bilag, efter 

vedtagelse af corrigendum den 11. juli 2022 og fortegnelse over rettelser, der blev 
foretaget den 11. juli 2022 på webstedet med programgennemførelsesoversigterne efter 
vedtagelsen af den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport den 7. juni 2022.  

2021-forpligtelser

2021-forpligtelser
vedrørende to prioriteter

Klima 
29,2

(milliarder euro)

Biodiversitet 
11,9

CEF DIGITAL: 4,5

DIGITAL EU: 1,2

EHFAF: 0,1

ESF+: 0,1

HORISONT EUROPA: 13,6

IPA III: 1,6

LIFE: 0,7

NDICI - Et globalt Europa: 
10,8

REGIONALT: 0,3

MRO: 0,01

FLP: 57,4
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17,2 milliarder euro til klimamålene og med 9,9 milliarder euro til 
biodiversitetsmålene. 

2.15. Vores særberetning 09/2022 viste, at klimaudgifterne fra 2014 til 2020 ikke 
var så høje, som Kommissionen havde rapporteret12. Vi bemærker, at Kommissionen 
har opdateret sin metode til at spore klimarelevante udgifter (jf. punkt 1.28) i den 
nuværende FFR. Eftersom bestemmelserne for den fælles landbrugspolitik 2014-2020 
blev forlænget frem til 202213, anvendte Kommissionen ikke denne nye metode på 
landbrugspolitikken for 2021, men derimod den tidligere metode. Ved at anvende den 
samme metodologi, som vi anvendte i særberetning 09/2022, har vi beregnet, at det 
beløb, Kommissionen har rapporteret (17,2 milliarder euro), er sat for højt med 
8,9 milliarder euro. 

2.16. Vi rapporterede i 2020, at Kommissionens beregning af den fælles 
landbrugspolitiks udgifter til biodiversitet er upålidelig14. På grund af manglende 
underliggende data er vi ikke i stand til at beregne det beløb, hvormed det er sat for 
højt, sådan som vi gjorde det for klimaudgifter. 

2.17. Der er klare synergier mellem foranstaltninger, der bidrager til både klima og 
biodiversitet (jf. punkt 1.45). Dette er en naturlig følge af mainstreamingen. 
Kommissionen rapporterer imidlertid særskilt om den fælles landbrugspolitiks bidrag 
til hver enkelt prioritet og fremhæver ikke specifikt programudgifter, der bidrager til 
mere end én prioritet. Figur 2.3 viser, at ud af det samlede beløb på 27,1 milliard euro 
fra den fælles landbrugspolitiks bidrag til klima og biodiversitet bidrager 
5,6 milliarder euro til begge prioriteter. 

                                                      
12 Særberetning 09/2022 "Klimaudgifter i EU-budgettet for 2014-2020 - Ikke så store som 

rapporteret", punkt 26-28. 

13 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/2220 af 23. december 2020 om visse 
overgangsbestemmelser vedrørende støtte ydet fra Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og fra Den Europæiske Garantifond for Landbruget 
(EGFL) i 2021 og 2022. 

14 Særberetning 13/2020 "Biodiversitet på landbrugsarealer: Den fælles landbrugspolitiks 
bidrag har ikke standset nedgangen", punkt 76. 
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Figur 2.3 - Overlap* mellem klima- og biodiversitetsprioriteterne i den 
fælles landbrugspolitik 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på programerklæringerne og på data fra Generaldirektoratet for 
Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (GD AGRI). 
* Programudgifter, der bidrager 100 % til én prioritet og samtidig bidrager 40 % eller 100 % til en anden 
prioritet. 

2.18. Ifølge den interinstitutionelle aftale15 skal Kommissionen tage hensyn til de 
eksisterende overlap mellem klima- og biodiversitetsmålene, når den beregner 
bidragene fra de årlige udgifter under FFR til biodiversitetsmålene. Tilsvarende 
bestemmelser findes i programmerne LIFE16 og NDICI - Et globalt Europa17 og i de 
programmer, der er omfattet af forordningen om fælles bestemmelser18. 
Kommissionen rapporterede ikke om de eksisterende overlap mellem klima- og 
biodiversitetsmålene i programerklæringerne eller i den årlige forvaltnings- og 
effektivitetsrapport for 2021. 

                                                      
15 Interinstitutionel aftale af 16. december 2020, del II, punkt 16, litra e). 

16 Forordning (EU) 2021/783. 

17 Forordning (EU) 2021/947. 

18 Forordning (EU) 2021/1060. 

1,0

4,6

EGFL

ELFUL

Klima
17,2

Biodiversitet
9,9

Den fælles landbrugspolitiks 2021-bidrag til 
klima og biodiversitet

21,5

(milliarder euro)

Den fælles landbrugspolitiks 2021-bidrag til klima og biodiversitet

5,6 milliarder euro 
bidrager til begge 

prioriteter

27,1

7,1

5,3

10,1

4,6

11,6

5,6

4,3

51

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32020Q1222%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0783
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0947&qid=1661413826770
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060&qid=1661413876583


 

 

2.19. I programerklæringerne for NDICI - Et globalt Europa og IPA III blev der 
rapporteret om bidrag til biodiversitet på henholdsvis 529 millioner euro og 
33 millioner euro. Vi fandt frem til, at henholdsvis 294 millioner euro (56 %) og 
9,6 millioner euro (29 %) af disse beløb også bidrog til klima. Under Horisont Europa 
bidrager flere aktioner til flere forskellige prioriteter. F.eks. bidrager to aktioner19 med 
100 % til klimaet, samtidig med at de bidrager til biodiversitet og andre prioriteter. 
Kommissionen rapporterede ikke specifikt om disse overlap. 

2.20. Programmet NDICI - Et globalt Europa er et godt eksempel på overvågning af 
og rapportering om "tværgående" klimabidrag. I programerklæringen til 
budgetforslaget for 2021 rapporteres der om de beløb, der skal bidrage til tilpasning 
og modvirkning og til begge aspekter. Kommissionen har meddelt os, at Det Fælles 
Forskningscenter som led i udviklingen af indikatorer til at overvåge gennemførelsen af 
EU's biodiversitetsstrategi agter at anslå sådanne overlap mellem de udgifter, der er 
knyttet til biodiversitet og klimaudgifter under FFR. 

Kommissionen sporer udgifterne, men de rapporterede 
fremskridt er baseret på omfattende brug af skøn  

2.21. På de politikområder, hvor opnåelse af klimamål er en primær målsætning, 
er der i de primære retsakter for visse udgiftsprogrammer fastsat specifikke mål for 
bidragene til disse mål (jf. punkt 1.24). Kommissionen sporer i programerklæringerne20 
detaljeret det årlige bidrag fra hvert program (herunder programmer uden sådanne 
specifikke mål), og den rapporterer aggregerede tal i overslaget til budgetforslag21. 

2.22. Kommissionen rapporterede i juni 2022, at EU-budgettet var på rette vej til 
at nå det overordnede mål for den andel af det samlede EU-budget og NGEU-
udgifterne, der understøtter klimaindsatsen i perioden 2021-2027 (30 %), og at det 
også var på rette vej til at nå udgiftsprogrammernes specifikke mål.  

                                                      
19 1) Klynge 5. Destination 1 - Klimavidenskab og -reaktioner: 100 % klima, 36,40 % 

biodiversitet, 5,10 % ren luft, 8,03 % digital omstilling. 2) Klynge 6. Destination 5 - Land, 
oceaner og vand med henblik på klimaindsats: 100 % klima, 38,40 % biodiversitet, 25,50 % 
ren luft, 11,40 % digital omstilling. 

20 COM(2022) 400: Draft General Budget of the European Union for the Financial Year 2023. 
Working Document Part I. Programme Statements of operational expenditure. 

21 SEC(2022) 250 i COM(2022) 400: Statement of estimates of the European Commission for 
the financial year 2023, juni 2022. 
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2.23. Kommissionen giver ikke oplysninger om de faktiske klimaudgifter i 
programerklæringerne eller i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport. Dens 
klimasporingsmetode er baseret på forhåndsskøn, der fastsættes ved at tildele "EU-
klimakoefficienter" til budgetforpligtelserne. For at vurdere sine fremskridt hen imod 
det samlede mål på 30 % for perioden 2021-2027 anslog Kommissionen det forventede 
bidrag til klimaindsatsen fra hvert udgiftsprogram frem til 2027. For de programmer, vi 
undersøgte, skønnede den, at bidraget for perioden 2021-2027 ville nå op på 32 % af 
programmernes samlede budget (jf. bilag 2.2). I 2021, hvor den nuværende FFR-
periode begyndte, var andelen af forpligtelser, der bidrog til disse programmers 
klimamål, også 32 %, hvilket betyder, at Kommissionen samlet set er på rette vej til at 
nå målet på 30 % for perioden 2021-2027 (jf. bilag 2.3). 

2.24. I juni 2021 anslog Kommissionen i forbindelse med budgetforslaget for 2022 
hvert programs klimabidrag for 2021. Det samlede anslåede bidrag for de udvalgte 
programmer var på 48,2 milliarder euro. I juni 2022 reviderede Kommissionen i 
forbindelse med budgetforslaget for 2023 sine skøn for 2021, hvorefter det samlede 
bidrag fra de udvalgte programmer faldt til 29,2 milliarder euro (jf. bilag 2.2). 
Forskellen mellem de to år (et fald på 39 %) viser, at Kommissionens beregninger er 
baseret på omfattende brug af skøn. Kommissionen anførte, at den ville opdatere sine 
tal for udgifterne frem til i dag og for de fremtidige udgifter, når dataene forelå22. 

2.25. Kommissionen baserer sine skøn over EU-budgettets klimabidrag for de 
kommende år på de senest ajourførte oplysninger for hvert program. Dette har 
betydet mere præcise skøn for de programmer, der er under direkte forvaltning af 
Kommissionen, såsom Horisont Europa og NDICI - Et globalt Europa, som er baseret på 
vedtagne arbejdsprogrammer. For Horisont Europa fandt vi et godt eksempel på et 
sådant skøn. GD RTD anslog programmets klimabidrag for 2023-2024 ud fra 
forhåndsskøn over dets arbejdsprograms klimabidrag og ud fra de metadata for 
udgiftssporing, der var tilgængelige sidst i april 2022. På dette grundlag fandt GD'et, at 
der var risiko for, at Horisont Europa ikke ville nå sit mål på 35 % for klimaudgifter i 
2023-2024. 

Klima- og biodiversitetsrelevante indikatorer 

2.26. De programerklæringer, der ledsager budgetforslaget for 2023, indeholdt 
rapportering om den finansielle gennemførelse af og performance for programmerne 
for 2021-2027. For mange programmer starter gennemførelsen først nu, og der 

                                                      
22 Ibid. 
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foreligger endnu ingen tilgængelige resultater. Basisretsakterne for programmerne for 
2021-2027 fastsætter programmernes mål såvel som en række indikatorer til at måle 
og overvåge fremskridt hen imod dem. Kommissionen har udpeget risici og 
begrænsninger for brugen og fortolkningen af disse indikatordata. 

2.27. Som forklaret i kapitel 1 (jf. punkt 1.48) medtog de programmer, vi 
undersøgte, nogle indikatorer med relation til de udvalgte horisontale politiske 
prioriteter, og Kommissionen arbejder på et pilotprojekt, hvis formål er at udvikle en 
metode til aggregering af indikatorer vedrørende horisontale prioriteter. Tabel 2.1 
viser eksempler på klimarelevante indikatorer fra forskellige programmer, mens 
tabel 2.2 viser eksempler på biodiversitetsrelevante indikatorer fra forskellige 
programmer. 

2.28. Vi konstaterede, at programerklæringen vedrørende regionalpolitikken 
indeholder en klar redegørelse for forbindelsen mellem et programs performance og 
dets bidrag til klimamålene. Programerklæringen nævner udtrykkeligt ti af de 
klimarelevante indikatorer i programmet23. Afslutningsvis konkluderes det, at 
performance for de klimarelaterede indikatorer samlet set kan beskrives som 
tilfredsstillende, når de moderate eller stærke tendenser med hensyn til at nå deres 
mål for 2023 tages i betragtning. 

Tabel 2.1 - Eksempler på klimarelevante indikatorer fra forskellige 
programmer 

EU-
finansieringsprogram Navn på indikator Indikatortype Datahyppighed 

MRO 
Virksomheder, der støttes for at 
opnå reduktion af 
drivhusgasemissioner 

Output Årligt 

REGIONALT (EFRU) Yderligere vedvarende energi, 
der er produceret Resultat Data foreligger 

først i 2026 

LIFE 

Andel af befolkningen, der får 
gavn af en mindskning af deres 
sårbarhed over for 
klimaændringers negative 
virkninger 

Konsekvens Årligt 

Kilde: Revisionsretten, baseret på programerklæringerne. 

                                                      
23 Indikatorerne for de specifikke mål 4, 5 og 7. 
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Tabel 2.2 - Eksempler på biodiversitetsrelevante indikatorer fra 
forskellige programmer  

EU-
finansieringsprogram Navn på indikator Indikatortype Datahyppighed 

LIFE 

Antal projekter, herunder 
strategiske naturprojekter, 
gennemførelsesplaner, 
strategier eller 
handlingsprogrammer 
vedrørende mainstreaming af 
natur og biodiversitet 

Output Årligt 

EHFAF 

Aktioner, der bidrager til god 
miljøtilstand, herunder 
naturgenopretning, 
naturbevarelse, beskyttelse af 
økosystemer, biodiversitet, 
dyresundhed og -velfærd 

Resultat Årligt 

NDICI - Et globalt 
Europa 

Areal af hav-, land- og 
ferskvandsøkosystemer, der 
beskyttes og/eller forvaltes 
bæredygtigt med EU-støtte 

Resultat Årligt 

Kilde: Revisionsretten, baseret på programerklæringerne. 
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Der er sket fremskridt med hensyn til 
at inddrage kønsligestilling i 
performancerammen 
2.29. I dette afsnit ser vi på, om Kommissionen anvendte en hensigtsmæssig 
performanceramme til at måle EU-budgettets bidrag til kønsligestilling. Figur 2.4 viser 
de kriterier, vi brugte, og vores samlede vurdering. 

Figur 2.4 - Performancerammen for kønsligestilling 

Kønsligestilling Samlet vurdering: 

 
 Samlet konstaterede vi, at inddragelsen af kønsligestilling er 

begrænset, og at performancerammen kun er delvis fuldendt. 

Vurdering af hver performancekomponent  

Komponent Vurdering Kriterier 

Politisk tilsagn på 
højeste niveau  Prioriteten er omfattet af den interinstitutionelle aftale og det 

interinstitutionelle samarbejde om budgetspørgsmål. 
Målbare mål og 
indikatorer  Et stort antal programmer har mål og indikatorer for denne prioritet. 

Resultatmål på højt 
niveau  Der er fastsat udgiftsmål i forordningen, eller der er en ambition om at 

nå en vis procentdel af de årlige udgifter. 
Sporingsmetode  Kommissionen har udviklet en metode til at måle de relevante udgifter 

på programniveau. 
Ansvarlighed via 
rapportering  Kommissionen gav nøjagtige og pålidelige oplysninger i den årlige 

forvaltnings- og effektivitetsrapport, programgennemførelsesoversigten 
og programerklæringerne. 

 

 Gennemført 

 Delvis gennemført 

 Ikke gennemført 
Kilde: Revisionsretten. 
NB: Vores vurderingskriterier er yderligere forklaret i bilag 2.1. 
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2.30. Den interinstitutionelle aftale vedrørende FFR for 2021-2027 omfatter 
kønsligestilling, og Kommissionen har udviklet en pilotmetode til at måle de 
pågældende udgifter. Der er ikke noget udgiftsmål, og Kommissionen har endnu ikke 
afgjort, om en væsentlig del af programmerne vil have en effekt på kønsligestilling. De 
følgende afsnit viser, at der er svagheder i udformningen og nøjagtigheden af de 
rapporterede oplysninger. De viser også, at selv om nogle programmer har 
kønsopdelte indikatorer (som viser data fordelt efter køn), anvendes de ikke til 
rapportering eller overvågning. 

Revisionsrettens revisioner har påvist svagheder i integrationen 
af kønsaspektet 

2.31. Vi konstaterede i en revision vedrørende integrationen af kønsaspektet24, at 
EU's budgetcyklus ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til ligestilling mellem kønnene. 
Kommissionen har ikke lagt megen vægt på kønsspecifik analyse af EU's politikker og 
programmer, og den har kun gjort begrænset brug af kønsopdelte data og 
kønsrelaterede indikatorer. Kommissionen stillede endvidere kun få oplysninger til 
rådighed i programerklæringerne og i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport 
om EU-budgettets samlede effekt på ligestilling mellem kønnene. 

2.32. Vi konstaterede, at der i EU-budgettet for FFR for 2014-2020 ikke var noget 
fælles system til at spore de midler, der blev afsat og anvendt i forbindelse med 
kønsligestilling. GD'erne anvendte forskellige metoder til at anslå deres programmers 
bidrag til kønsligestilling. Dette umuliggjorde en samlet beregning på tværs af hele EU-
budgettet, så GD BUDG var ikke stand til at nå frem til et meningsfyldt samlet skøn 
over EU-budgettets bidrag til kønsligestilling. 

                                                      
24 Særberetning 10/2021 "Integration af kønsaspektet i EU-budgettet: Det er på tide at 

omsætte ord til handling". 
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Kommissionens første skøn over det samlede bidrag fra EU-
budgettet til fremme af kønsligestilling var behæftet med 
svagheder 

2.33. I sin strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-202525 anførte 
Kommissionen, at den ville overveje at måle udgifterne til kønsligestilling på 
programniveau i FFR for 2021-2027. I november 2020 blev Kommissionen, Rådet og 
Europa-Parlamentet enige om, at Kommissionen skulle udvikle en metode til måling af 
relevante udgifter for hvert program i FFR for 2021-202726. 

2.34. I oktober 2021 opfordrede Rådet27 Kommissionen til at udvikle et solidt 
system til sporing af de midler, der afsættes og anvendes til at støtte kønsligestilling, 
og til at rapportere årligt om de relaterede resultater, med henblik på at forbedre 
ansvarligheden og budgetgennemsigtigheden. Rådet opfordrede Kommissionen til at 
sikre, at der foreligger pålidelige oplysninger om de midler, der afsættes og anvendes 
til fremme af kønsligestilling på programniveau i FFR for 2021-2027. 

2.35. Kommissionen har udviklet en pilotmetode til at spore udgifter vedrørende 
kønsligestilling i FFR for 2021-2027. Kommissionen har testet denne metode på tværs 
af alle EU-udgiftsprogrammer i forbindelse med forberedelsen af budgetforslaget for 
2023. I de programerklæringer, der ledsager budgetforslaget for 2023, har 
Kommissionen indsat en tabel for hvert program, der viser dets bidrag til 
ligestillingsaspektet i 2021. I alle programmer klassificeredes det samlede 
forpligtelsesbeløb for året på grundlag af et pointtalssystem (jf. punkt 1.35). I 
programerklæringen vedrørende regionalpolitik var bidraget baseret på "de årlige 
gennemførte forpligtelser". I ESF+-programerklæringen var bidraget imidlertid baseret 
på "de årlige vedtagne, forventede eller planlagte udgifter i programmeringsperioden 
2021-2027". Med hensyn til Horisont Europa anførtes det i programerklæringen, at der 
stadig ikke var udviklet en metode til sporing af aktioner, der bidrager til 
kønsligestilling.  

                                                      
25 COM(2020) 152 final: Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. "Et EU med ligestilling: 
strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-2025". 

26 Interinstitutionel aftale af 16. december 2020. 

27 Rådets konklusioner 12829/21, Integration af kønsaspektet i EU-budgettet 
(Revisionsrettens særberetning 10/2021), 15. oktober 2021. 
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2.36. Vi kunne kun få det rapporterede bidrag til kønsligestilling i 2021 til at 
stemme overens med de rapporterede forpligtelser for tre28 af de 11 programmer, vi 
undersøgte. Dertil kommer, at Kommissionen efter sin offentliggørelse af den årlige 
forvaltnings- og effektivitetsrapport foretog efterfølgende ændringer, også af tal, der 
var relevante for ligestillingsaspektet29. 

2.37. Figur 2.5 viser en oversigt over det samlede rapporterede bidrag fra 
budgettet til kønsligestilling i 2021 samt de kriterier, som Kommissionen anvendte. 

Figur 2.5 - EU-budgettets og -programmernes bidrag til kønsligestilling 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på Kommissionens oplysninger i budgetforslaget for 2023. 

                                                      
28 CEF, regionalpolitikken og EHFAF. 

29 Fortegnelse over rettelser, der blev foretaget den 20. juli 2022 på webstedet med 
programgennemførelsesoversigterne efter vedtagelsen af corrigendum til den årlige 
forvaltnings- og effektivitetsrapport den 11. juni 2022. 
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2.38. Budgetforslaget for 2023 og den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport 
indeholder ikke konsoliderede oplysninger om de beløb, der bidrager til 
kønsligestilling. Vi var ikke i stand til at få de pointtal, som Kommissionen 
indberettede30, til at stemme overens med oplysningerne om de enkelte programmer. 

2.39. Kommissionen rapporterede i budgetforslaget for 2023, at 95 % af 
udgiftsprogrammerne enten bidrog til kønsligestilling (pointtal 1 eller 2) eller potentielt 
bidrog til kønsligestilling (pointtal 0*). Kommissionen konkluderede på grundlag af de 
tilgængelige oplysninger, at mindre end 5 % af programmerne kunne betragtes som 
kønsneutrale. 

2.40. Kommissionen aggregerede de budgetmidler, der var afsat under 
programmerne, og gav dem pointtallet 2, 1 eller 0*. I henhold til Kommissionens 
metode betyder pointtallet 0* imidlertid, at programmets bidrag til kønsligestilling er 
uklart og bør revurderes. 

2.41. OECD31 anbefaler, at der ikke tildeles pointtal til programmer, hvis deres 
bidrag til ligestilling er uklart. Dette er for at undgå forvirring mellem aktiviteter, der 
ikke bidrager til ligestilling (pointtal 0), og aktiviteter, hvis bidrag ikke er kendt (pointtal 
0*). Vi mener, at Kommissionens omfattende brug af pointtallet 0* (3332 programmer) 
giver et uklart billede. 

2.42. Vi gennemgik oplysningerne i afsnit 6.4 (om bidrag til kønsligestilling) i 
programerklæringerne til budgetforslaget for 2023. Vi konstaterede med hensyn til 
23 af de 47 programmer, at der ikke var angivet tilstrækkelige begrundelser for de 
tildelte pointtal. Vedrørende tre programmer var der slet ikke givet begrundelser. 
Vedrørende de resterende 20 var begrundelserne svage og holdt i generelle vendinger. 
Af disse 23 programmer var der 15, der ikke indeholdt oplysninger om bidrag til SDG 5 
vedrørende ligestilling mellem kønnene. 

                                                      
30 Pointtal 2: 5 programmer; pointtal 1: 6 programmer; pointtal 0: 7 programmer; pointtal 0*: 

30 programmer. 

31 OECD: "Definition and minimum recommended criteria for the DAC gender equality policy 
marker", december 2016. 

32 11 programmer brugte også andre pointtal, og 22 brugte kun pointtallet 0*. 
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2.43. Bilag 2.5 viser de 11 udvalgte programmers bidrag til kønsligestilling, opdelt 
efter pointtal. Otte af disse programmer tildelte alle deres forpligtelser i 2021 
pointtallet 0*, mens resten tildelte flere forskellige pointtal (2, 1, 0 og 0*). Vi 
konstaterede følgende: 

o Af de otte programmer, som kun anvendte pointtallet 0*, redegjorde tre33 for, 
hvorfor det pågældende pointtal var blevet tildelt, og kun ét34 af programmerne 
anførte bidrag til SDG 5 om kønsligestilling. 

o De to programmer vedrørende foranstaltninger udadtil fulgte OECD's metode og 
anvendte ikke pointtallet 0*. 

Der er ingen udgiftsmål og kun få indikatorer for kønsligestilling 

2.44. FFR for 2021-2027 har specifikke mål for udgifter knyttet til klima- og 
biodiversitetsindsatsen, men ikke tilsvarende mål for kønsligestilling. 

Kønsrelevante indikatorer 

2.45. Som forklaret i kapitel 1 (jf. punkt 1.48) medtog de programmer, vi 
undersøgte, nogle indikatorer med relation til de udvalgte horisontale politiske 
prioriteter. Tabel 2.3 viser eksempler på kønsrelevante indikatorer fra forskellige 
programmer. 

                                                      
33 DIGITAL EU, regionalpolitikken og ESF+. 

34 LIFE. 
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Tabel 2.3 - Eksempler på kønsrelevante indikatorer fra forskellige 
programmer 

EU-
finansieringsprogram Navn på indikator Indikatortype Datahyppighed 

REGIONALT (EFRU) 
Nye eller moderniserede 
børnepasnings- og 
uddannelsesfaciliteter 

Output Årligt 

ESF+ Antal arbejdsløse deltagere, 
herunder langtidsledige Output Årligt 

NDICI - Et globalt 
Europa 

Andel af EU-finansieret 
samarbejde, der fremmer 
kønsligestilling og styrker 
kvinders indflydelse og status 

Input Årligt 

Kilde: Revisionsretten, baseret på programerklæringerne. 

2.46. Kønsrelaterede indikatorer kan være kvantitative indikatorer, der er baseret 
på kønsopdelte statistiske data35. Vi konstaterede, at programerklæringerne ikke 
indeholdt kønsopdelte oplysninger om indikatorerne og deres mål, selv om der for 
nogle fonde gælder lovmæssige krav om opdeling af persondata efter køn36. 

  

                                                      
35 OECD: "DAC Network on Gender Equality". 

36 F.eks. skal ESF+-indikatorer såsom "antal arbejdsløse deltagere, herunder langtidsledige" 
opdeles på kvinder, mænd og ikkebinære personer i overensstemmelse med bilag I til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1057 af 24. juni 2021 om oprettelse 
af Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) og om ophævelse af forordning (EU) 
nr. 1296/2013. 
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Der foreligger kun begrænsede 
oplysninger om EU-programmernes 
fremskridt vedrørende SDG'erne 
2.47. I dette afsnit ser vi på, om Kommissionen anvendte en hensigtsmæssig 
performanceramme til at måle EU-budgettets bidrag til SDG'erne. Figur 2.6 viser de 
kriterier, vi brugte, og vores samlede vurdering. 

Figur 2.6 - Performancerammen for SDG'erne 

SDG'erne Samlet vurdering: 

 
 Samlet konstaterede vi, at inddragelsen af SDG'erne er 

begrænset, og at performancerammen kun er delvis fuldendt. 

Vurdering af hver performancekomponent  

Komponent Vurdering Kriterier 

Politisk tilsagn på 
højeste niveau  Prioriteten er omfattet af den interinstitutionelle aftale og det 

interinstitutionelle samarbejde om budgetspørgsmål. 
Målbare mål og 
indikatorer  Et stort antal programmer har mål og indikatorer for denne prioritet. 

Resultatmål på højt 
niveau  Der er fastsat udgiftsmål i forordningen, eller der er en ambition om at 

nå en vis procentdel af de årlige udgifter. 
Sporingsmetode  Kommissionen har udviklet en metode til at måle de relevante udgifter 

på programniveau. 
Ansvarlighed via 
rapportering  Kommissionen gav nøjagtige og pålidelige oplysninger i den årlige 

forvaltnings- og effektivitetsrapport, programgennemførelsesoversigten 
og programerklæringerne. 

 

 Gennemført 

 Delvis gennemført 

 Ikke gennemført 
Kilde: Revisionsretten. 
NB: Vores vurderingskriterier er yderligere forklaret i bilag 2.1. 

2.48. Den interinstitutionelle aftale vedrørende FFR for 2021-2027 omfatter 
SDG'erne, og der er flere programmer med mål og indikatorer, der er relateret til 
denne prioritet. Aftalen indeholder ikke et udgiftsmål, og Kommissionen har ikke 
udviklet en metode til at måle de pågældende udgifter for hvert program. De følgende 
afsnit viser, at der er nogle unøjagtigheder i de rapporterede udgifter. 
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Tidligere arbejde fra Revisionsretten har vist, at Kommissionen 
ikke rapporterer om budgettets bidrag til SDG'erne 

2.49. Da vi i 2019 gennemgik bæredygtighedsrapporteringen37 bemærkede vi, at 
programerklæringerne siden 2017 havde medtaget generelle beskrivelser (uden 
finansielle angivelser) af, hvordan de pågældende programmer bidrog til at opfylde 
SDG'erne. I 2018 fastslog Kommissionen, at næsten alle programmer bidrog til at 
opfylde et eller flere SDG'er. 

2.50. Vi anerkendte i vores analyse, at det var en udfordring at integrere 
bæredygtighedsrapporteringen i Kommissionens performancerapportering. Vi gjorde 
imidlertid opmærksom på, at det kunne være en anledning for Kommissionen til at 
strømline sine performanceindikatorer og sikre bedre overensstemmelse mellem de 
specifikke program- og politikmål og de generelle mål på højt niveau. 

2.51. Analysen viste, at der var behov for en omfattende rapporteringsramme med 
indikatorer til overvågning af de faktiske klimaudgifter og de relaterede resultater. Vi 
mente, at sådanne indikatorer kunne være relevante med hensyn til at måle 
fremskridtene med opfyldelse af SDG'et vedrørende klima. 

Kommissionen er begyndt at rapportere om forbindelserne 
mellem EU-udgiftsprogrammerne og SDG'erne 

2.52. I Kommissionens budgetcirkulære for 2023 blev generaldirektoraterne pålagt 
at anføre de SDG'er, som deres respektive programmer bidrager til, og til at give 
illustrative eksempler herpå. I budgetforslaget for 2023 konkluderede Kommissionen, 
at 41 programmer bidrog til mindst ét SDG i 2021. Kommissionen anførte de SDG'er, 
som hvert EU-program bidrager til, og gav eksempler på disse bidrag. 

2.53. Vi gennemgik de samlede oplysninger i afsnit 6.5 i programerklæringerne 
("bidrag til SDG'erne") og konstaterede, at de fleste programmer bidrog til mindst ét 
SDG i 2021. De enkelte SDG'er dækkes gennemsnitligt af en tredjedel af 
udgiftsprogrammerne (jf. figur 2.7). 

                                                      
37 Analyse 07/2019 "Bæredygtighedsrapportering: Status i EU's institutioner og agenturer". 
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Figur 2.7 - Oplysninger om SDG'erne i programerklæringerne 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Kommissionen. 

2.54. I programerklæringerne var der store forskelle i omfanget af 
performanceoplysninger om SDG'erne. Med hensyn til de 11 udvalgte programmer 
konstaterede vi følgende (jf. figur 2.8): 

o Otte programmer gav finansielle oplysninger om mindst ét af de 17 SDG'er. 

o ESF+, NDICI - Et globalt Europa og regionalpolitikken var de tre programmer, som 
gav mest detaljerede finansielle oplysninger. 

o NDICI - Et globalt Europa og Horisont Europa var de eneste to programmer, der 
dækkede alle 17 SDG'er. 
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Figur 2.8 - Kun få programmer giver detaljerede finansielle oplysninger 
om SDG'erne 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Kommissionen. 

SDG-relevante indikatorer 

2.55. Som forklaret i kapitel 1 (jf. punkt 1.48) medtog de programmer, vi 
undersøgte, nogle indikatorer med relation til de udvalgte horisontale politiske 
prioriteter. Tabel 2.4 viser eksempler på SDG-relevante indikatorer fra forskellige 
programmer. 
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Tabel 2.4 - Eksempler på SDG-relevante indikatorer fra forskellige 
programmer  

EU-
finansieringsprogram Navn på indikator Indikatortype Datahyppighed 

NDICI - Et globalt 
Europa 

Antal studerende, der er 
tilmeldt uddannelse på 
a) primærtrinnet og 
b) sekundærtrinnet, og antallet 
af personer, der har haft gavn 
af tiltag vedrørende 
institutionsbaseret eller 
arbejdspladsbaseret 
erhvervsrettet uddannelse/ 
udvikling af færdigheder, som 
er støttet af EU 

Output Årligt 

IPA III Energiintensitet målt i primær 
energi og BNP Resultat Årligt 

IPA III Beskæftigelsesfrekvens for 
personer i alderen 20-64 år Konsekvens Årligt 

Kilde: Revisionsretten, baseret på programerklæringerne. 
NB: Disse tre indikatorer er relevante for henholdsvis SDG 4 om kvalitetsuddannelse, SDG 7 om 
bæredygtig energi og SDG 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst. 
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Den digitale omstilling er en ny 
prioritet 
2.56. I dette afsnit ser vi på, om Kommissionen anvendte en hensigtsmæssig 
performanceramme til at måle EU-budgettets bidrag til den digitale omstilling. 
Figur 2.9 viser de kriterier, vi brugte, og vores samlede vurdering. 

Figur 2.9 - Performancerammen for digital omstilling 

Digital omstilling Samlet vurdering: 

 
 

Samlet konstaterede vi, at inddragelsen af den digitale 
omstilling er begrænset, og at performancerammen endnu ikke 

er udviklet. 

Vurdering af hver performancekomponent  

Komponent Vurdering Kriterier 

Politisk tilsagn på 
højeste niveau  Prioriteten er omfattet af den interinstitutionelle aftale og det 

interinstitutionelle samarbejde om budgetspørgsmål. 
Målbare mål og 
indikatorer  Et stort antal programmer har mål og indikatorer for denne prioritet. 

Resultatmål på højt 
niveau  Der er fastsat udgiftsmål i forordningen, eller der er en ambition om at 

nå en vis procentdel af de årlige udgifter. 
Sporingsmetode  Kommissionen har udviklet en metode til at måle de relevante udgifter 

på programniveau. 
Ansvarlighed via 
rapportering  Kommissionen gav nøjagtige og pålidelige oplysninger i den årlige 

forvaltnings- og effektivitetsrapport, programgennemførelsesoversigten 
og programerklæringerne. 

 

 Gennemført 

 Delvis gennemført 

 Ikke gennemført 
Kilde: Revisionsretten. 
NB: Vores vurderingskriterier er yderligere forklaret i bilag 2.1. 
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2.57. Den interinstitutionelle aftale vedrørende FFR for 2021-2027 omfatter ikke 
den digitale omstilling. FFR-lovgivningen og den interinstitutionelle aftale fastsætter 
ikke udgiftsmål og stiller heller ikke krav om, at Kommissionen skal spore udgifterne. I 
NGEU præsenteres den digitale omstilling som en ny prioritet under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten. Mere konkret medtages der et kriterium om, at mindst 20 % af 
hver medlemsstats samlede anslåede udgifter under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten skal bidrage til den digitale omstilling38. 

Kommissionen har givet oplysninger om specifikke 
programmers bidrag til den digitale omstilling 

2.58. Eftersom den interinstitutionelle aftale ikke medtog digital omstilling som en 
prioritet, der skal mainstreames, har Kommissionen ikke rapporteret herom i det afsnit 
i hver programerklæring, der redegør for programmets bidrag til de horisontale 
prioriteter. 

2.59. Der blev imidlertid rapporteret oplysninger om digital omstilling i forbindelse 
med de programmer, der har relevante generelle eller specifikke mål. Eksempelvis blev 
resultaterne for programmet Et digitalt Europa rapporteret både i dets 
programerklæring og i bind II i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport. 

Indikatorer af relevans for den digitale omstilling 

2.60. Som forklaret i kapitel 1 (jf. punkt 1.48) medtog de programmer, vi 
undersøgte, nogle indikatorer med relation til de udvalgte horisontale politiske 
prioriteter. Tabel 2.5 viser eksempler på indikatorer fra forskellige programmer, som 
er relevante for den digitale omstilling. 

                                                      
38 Særberetning 21/2022 "Kommissionens vurdering af nationale genopretnings- og 

resiliensplaner - Generelt hensigtsmæssig, men der er fortsat gennemførelsesrisici". 
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Tabel 2.5 - Eksempler på indikatorer fra forskellige programmer, som er 
relevante for den digitale omstilling 

EU-
finansieringsprogram Navn på indikator Indikatortype Datahyppighed 

CEF DIGITAL 

Nye forbindelser til netværk 
med meget høj kapacitet til brug 
for socioøkonomiske drivkræfter 
og forbindelser af meget høj 
kvalitet til lokalsamfund 

Resultat Årligt 

REGIONALT (EFRU) 

Flere boliger og virksomheder 
med bredbåndsabonnementer 
til netværk med meget høj 
kapacitet 

Resultat Data foreligger 
først i 2026 

DIGITAL EU Virksomheder med høj digital 
intensitetsscore Konsekvens Årligt 

Kilde: Revisionsretten, baseret på programerklæringerne. 

2.61. Resultatrammen for Et globalt Europa (tidligere EU-resultatrammen) har flere 
indikatorer, der er knyttet til denne prioritet. Resultatrammen blev imidlertid først 
lanceret efter programmet NDICI - Et globalt Europa, hvis performancerammer derfor 
ikke indeholder disse indikatorer.  
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Konklusioner og anbefalinger 
2.62. Vi konstaterede på grundlag af vores analyse i kapitel 1, at prioriteterne 
klima, biodiversitet, kønsligestilling, SDG'erne og digital omstilling var blevet inddraget 
i de udvalgte udgiftsprogrammer. Omfanget af denne inddragelse varierer dog meget 
fra prioritet til prioritet, og kønsligestilling er den mindst velintegrerede prioritet 
(jf. punkt 1.20). 

2.63. Kommissionen sporer de udgifter, der er knyttet til klima, biodiversitet og 
kønsligestilling. Kommissionen har udviklet en pilotmetode til måling af udgifter 
knyttet til kønsligestilling, men den er ikke så udviklet som metoden for de udgifter, 
der er knyttet til klima og biodiversitet (jf. punkt 1.25-1.37). 

2.64. Det er kun klimamålet, der har specifikke mål for den budgetandel, der skal 
anvendes, og for overvågning af fremskridt i retning af at nå dette udgiftsmål 
(jf. punkt 1.24). 

2.65. I 2019 indledte Kommissionen et pilotprojekt med henblik på at udvikle en 
begrebsramme for måling af aggregerede udfald på tværs af forskellige programmer 
for beskæftigelse, klima og digitalisering. Vi anerkender, at det er kompliceret at 
udvikle en performanceramme for horisontale prioriteter, men vi mener dog også, at 
de nuværende fremskridt er utilstrækkelige (jf. punkt 1.50 og 1.51). 

Anbefaling 1 - Inddrage de horisontale politiske prioriteter 
bedre i performancerammen 

Kommissionen bør under hensyntagen til sin metodes omkostninger og 
gennemførlighed forbedre inddragelsen af de horisontale politiske prioriteter i 
performancerammen ved at: 

a) følge op på resultaterne af sit pilotprojekt vedrørende performanceindikatorer for 
budgetudgifternes effekt på de horisontale prioriteter og træffe hensigtsmæssige 
foranstaltninger på grundlag af konklusionerne 

b) forbedre metoden til sporing af udgifter knyttet til kønsligestilling, styrke 
minimumskriterierne for tildeling af de pointtal, der anvendes som EU-
kønsmarkører, og i fremtidige lovgivningsforslag inddrage kønsligestilling i 
programmerne 
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c) analysere og afgøre, om og hvordan den kan spore udgifter, der bidrager til den 
digitale omstilling og SDG'erne. 

Måldato for gennemførelsen: ved udarbejdelsen af den flerårige finansielle ramme 
for perioden efter 2027 

2.66. Hvert år udsender GD BUDG instruktioner til de øvrige GD'er i form af et 
"budgetcirkulære" som vejledning til udarbejdelsen af budgetforslaget. Kommissionen 
fandt flere indkodningsfejl i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport, der blev 
offentliggjort den 7. juni 2022. Nogle af disse fejl var væsentlige, og Kommissionen 
udsendte efterfølgende rettelser (jf. punkt 1.52 og 2.14). Derudover mener vi, at der 
blev foretaget beregninger baseret på omfattende brug af skøn (jf. punkt 2.24), som 
Kommissionen ikke redegjorde for på tilfredsstillende vis. 

2.67. At programmer bidrager til flere prioriteter på samme tid, er en naturlig del 
af mainstreaming. Der kan ligeledes være synergier mellem forskellige prioriteter. Den 
årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport gjorde dog ikke rede for sådanne synergier, 
navnlig mellem klima og biodiversitet (jf. punkt 1.45 og punkt 2.17-2.19). 

2.68. Samlet set anvendte Kommissionen en hensigtsmæssig performanceramme 
til at måle EU-budgettets bidrag til klima og biodiversitet. Performancerammen for 
måling af budgettets bidrag til kønsligestilling er blevet forbedret, men har stadig 
begrænsninger, og rammerne for måling af dets bidrag til SDG'erne og den digitale 
omstilling er stadig under udvikling (jf. punkt 2.8, 2.30, 2.48 og 2.57). 

Anbefaling 2 - Styrke rapporteringen om de horisontale 
politiske prioriteter i den årlige forvaltnings- og 
effektivitetsrapport og programerklæringerne 

For at forbedre pålideligheden af de oplysninger, der i den integrerede regnskabs- og 
ansvarlighedsrapportering gives om de horisontale politiske prioriteter vedrørende 
både de enkelte programmer og EU-budgettet som helhed, bør Kommissionen: 

a) så vidt muligt give nøjagtige finansielle og ikkefinansielle oplysninger om de 
horisontale politiske prioriteter i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport 

b) både i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport og i programerklæringerne 
rapportere om udgifter, der bidrager til flere horisontale politiske prioriteter på 
samme tid, så den kan gøre synergier mellem sådanne politikker mere synlige og 
udvikle mulighederne for at spore udgifter i sit nye regnskabssystem 
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c) i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport rapportere om de samlede 
relevante budgetudgifter, den har identificeret som havende en positiv effekt på 
kønsligestilling. 

Måldato for gennemførelsen: ved udarbejdelsen af forvaltnings- og 
effektivitetsrapporten for 2023, undtagen hvad angår det nye regnskabssystem, som 
bør indføres med henblik på den næste flerårige finansielle ramme 
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Bilag 

Bilag 2.1 - Revisionskriterier anvendt til at vurdere performancerammen for klima, biodiversitet, 
ligestilling, SDG'erne og digital omstilling 

Performancekomponent Kriterier Vurdering af performancekomponenten 

Politisk tilsagn på højeste niveau 

Prioriteten er ikke omfattet af den interinstitutionelle aftale og det 
interinstitutionelle samarbejde om budgetspørgsmål. Ikke gennemført 

Prioriteten er omfattet af den interinstitutionelle aftale og det interinstitutionelle 
samarbejde om budgetspørgsmål. Gennemført 

Målbare mål og indikatorer 

Et begrænset antal programmer har mål og indikatorer for denne prioritet. 
Ikke gennemført 

Nogle programmer har mål og indikatorer for denne prioritet. 
Delvis gennemført 

Et stort antal programmer har mål og indikatorer for disse prioriteter. 
Gennemført 

Resultatmål på højt niveau 

Der er ikke fastsat udgiftsmål i forordningen, og der er ingen ambition om at nå 
en vis procentdel af de årlige udgifter. Ikke gennemført 

Der er fastsat udgiftsmål i forordningen, eller der er en ambition om at nå en vis 
procentdel af de årlige udgifter. Gennemført 

Sporingsmetode 

Kommissionen har ikke udviklet en metode til at måle de relevante udgifter på 
programniveau. Ikke gennemført 

Kommissionen har udviklet en metode til at måle de relevante udgifter på 
programniveau. Gennemført 
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Performancekomponent Kriterier Vurdering af performancekomponenten 

Ansvarlighed via rapportering 

Kun vedrørende nogle få programmer gav Kommissionen nøjagtige og pålidelige 
oplysninger om den horisontale prioritet i den årlige forvaltnings- og 
effektivitetsrapport, programgennemførelsesoversigten og 
programerklæringerne. 

Ikke gennemført 

Vedrørende nogle af programmerne gav Kommissionen nøjagtige og pålidelige 
oplysninger om den horisontale prioritet i den årlige forvaltnings- og 
effektivitetsrapport, programgennemførelsesoversigten og 
programerklæringerne. 

 

Delvis gennemført 

Vedrørende alle programmerne gav Kommissionen udtømmende, nøjagtige og 
pålidelige oplysninger om den horisontale prioritet i den årlige forvaltnings- og 
effektivitetsrapport, programgennemførelsesoversigten og 
programerklæringerne. 

 

Gennemført 

Samlet vurdering 

Mindre end halvdelen af performancekomponenterne er gennemført. 0 - Ikke gennemført 

Omkring halvdelen af performancekomponenterne er gennemført.  1 - Delvis gennemført 

Mere end halvdelen af performancekomponenterne er gennemført. 2 - Gennemført 
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Bilag 2.2 - Klimabidrag i 2021, foregående års skøn og mål i basisretsakter 

Program  

Klima 2021 
(budgetforslag for 

2022) 
(milliarder euro) 

Klima 2021 
(budgetforslag for 

2023) 
(milliarder euro) 

Samlet anslået 
klima 2021-2027 
(milliarder euro) 

Samlet budget  
2021-2027 

(milliarder euro) 
Skøn i %  

2021-2027 
Mål i 

basisretsakter 
Horisont Europa 5 000 4 750 32 226 92 972 35 % 35 % 
CEF DIGITAL 4 284 4 194 20 944 33 109 63 % 60 % 
DIGITAL EU 0 36 36 6 608 1 % ikke relevant 
REGIONALT 17 474 37 80 425 293 525 27 % (1) 
ESF+ 1 075 0 6 450 118 122 5 % ikke relevant 
FLP 15 900 17 212 144 321 386 333 37 % 40 % 
EHFAF 109 48 1 025 6 073 17 % ikke relevant 
LIFE 446 375 2 979 5 457 55 % 61 % 
MRO 0 9 20 045 20 097 100 % 100 % 
NDICI - Et globalt 
Europa 3 618 2 037 27 879 79 756 35 % 30 % 

IPA III 297 509 3 848 14 780 26 % 18 % 
I ALT 48 203 29 208 340 178 1 056 831 32 %  

Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Kommissionen.  
(1) 30 % for EFRU og 37 % for Samhørighedsfonden. 
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Bilag 2.3 - Klimabidrag i 2021 som procentdel af de samlede forpligtelser  

Program 

Samlede klimaforpligtelser 
- Budget og NGEU 
(milliarder euro) 

Samlede forpligtelser i 2021 
(milliarder euro) 

Klimaprocentdel nået i 
2021 Mål i basisretsakt 

Horisont Europa 4 750 13 586 35 % 35 % 
CEF DIGITAL 4 194 4 510 93 % 60 % 
DIGITAL EU 36 1 160 3 % ikke relevant 
REGIONALT 37 261 14 % (1) 
ESF+ 0 146 0 % ikke relevant 
FLP 17 212 57 389 30 % 40 % 
EHFAF 48 107 45 % ikke relevant 
LIFE 375 740 51 % 61 % 
MRO 9 10 97 % 100 % 
NDICI - Et globalt Europa 2 037 10 834 19 % 30 % 
IPA III 509 1 572 32 % 18 % 
I ALT 29 208 90 313 32 %  

Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Kommissionen.  
(1) 30 % for EFRU og 37 % for Samhørighedsfonden. 
  

77



 

 

Bilag 2.4 - Biodiversitetsbidrag i 2021 og fremtidige skøn (i milliarder euro) 

Program 
Biodiversitet 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
I alt  

2021-2027 
Horisont 
Europa 1 068 1 068 960 1 030 884 902 920 6 832 

CEF DIGITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 
DIGITAL EU 0 0 0 0 0 0 0 0 
REGIONALT 0 2 050 2 424 2 826 3 252 3 705 4 184 18 441 
ESF+ 0 0 0 0 0 0 0 0 
FLP 9 943 9 179 9 021 9 038 9 055 9 072 9 090 64 398 
EHFAF 17 129 129 129 129 129 129 791 
LIFE 332 344 331 346 366 391 420 2 530 
MRO 0 0 0 0 0 0 0 0 
NDICI - Et 
globalt Europa 529 814 837 953 1 174 1 150 1 058 6 515 

IPA III 33 84 94 96 96 97 102 602 
I ALT 11 922 13 668 13 796 14 418 14 956 15 446 15 903 100 109 

Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Kommissionen. 
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Bilag 2.5 - Ligestillingsbidrag i 2021 efter pointtal (i milliarder euro) 
Program Ligestillingspointtal 2 Ligestillingspointtal 1 Ligestillingspointtal 0 Ligestillingspointtal 0* I alt ligestilling i 2021 

Horisont Europa 37,7 160,0 0,0 11 195,5 11 393,2 
CEF DIGITAL 0,0 0,0 0,0 4 510,1 4 510,1 
DIGITAL EU 0,0 0,0 0,0 1 130,0 1 130,0 
REGIONALT 0,0 0,0 0,0 260,8 260,8 
ESF+ 0,0 0,0 0,0 143,1 143,1 
FLP 0,0 0,0 0,0 55 032,2 55 032,2 
EHFAF 0,0 0,0 0,0 106,5 106,5 
LIFE 0,0 0,0 0,0 738,7 738,7 
MRO 0,0 0,0 0,0 3,9 3,9 
NDICI - Et globalt 
Europa 200,0 8 453,0 2 180,0 0,0 10 833,0 

IPA III 42,8 498,4 1 025,1 0,0 1 566,3 
I ALT 280,5 9 111,4 3 205,1 73 121,8 85 717,8 

Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Kommissionen. 
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Kapitel 3 

Opfølgning på anbefalinger 
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Indhold 
Punkt 

Indledning 3.1.-3.4. 

Bemærkninger 3.5.-3.21. 
Andelen af fuldt accepterede anbefalinger er steget 3.5.-3.6. 

Andelen af anbefalinger, der er gennemført fuldt ud eller i de 
fleste henseender, er samlet set faldet lidt 3.7.-3.8. 

75 % af anbefalingerne til Europa-Kommissionen er 
gennemført fuldt ud eller i de fleste henseender 3.9.-3.15. 

70 % af anbefalingerne til de andre reviderede enheder er 
gennemført fuldt ud eller i de fleste henseender 3.16.-3.18. 

Andelen af rettidigt gennemførte anbefalinger er faldet 3.19.-3.20. 

Gennemførelsesgraden korrelerer med de reviderede 
enheders accept af revisionsanbefalingerne 3.21. 

Konklusion 3.22. 

Bilag 
Bilag 3.1 - Detaljeret status for gennemførelsen af 
anbefalingerne i vores 2018-beretninger - Europa-
Kommissionen 

Bilag 3.2 - Detaljeret status for gennemførelsen af 
anbefalingerne i vores 2018-beretninger - andre reviderede 
enheder 

Bilag 3.3 - Særberetninger, hvor alle anbefalingerne til 
Kommissionen er gennemført fuldt ud eller i de fleste 
henseender 
  

81



 

Indledning 
3.1. Hvert år undersøger vi, i hvilket omfang de reviderede enheder har truffet 
foranstaltninger som reaktion på de anbefalinger, vi fremsatte tre år tidligere. Denne 
opfølgning på vores anbefalinger er et vigtigt trin i revisionscyklussen. Den giver os 
feedback om, hvorvidt de reviderede enheder har truffet de foranstaltninger, vi 
anbefalede, og adresseret de spørgsmål, vi rejste, og den giver de reviderede enheder 
et incitament til at gennemføre vores anbefalinger. Den er også vigtig for 
udformningen og planlægningen af vores fremtidige revisionsarbejde og 
overvågningen af risici. 

3.2. I år analyserede vi anbefalinger fra 30 af de 35 særberetninger, vi 
offentliggjorde i 2018. Anbefalingerne i de sidste fem særberetninger1 var ikke 
omfattet af opfølgningen, da vi allerede har fulgt op på dem i særskilte revisioner eller 
vil gøre det senere. 

3.3. I alt fulgte vi op på 325 anbefalinger. 255 af disse var rettet til Europa-
Kommissionen. De resterende 70 anbefalinger var rettet til Europa-Parlamentet, Rådet 
for Den Europæiske Union, Den Europæiske Unions Domstol, Den Europæiske 
Centralbank, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger. Ligesom de 
foregående år omfattede opfølgningen ikke anbefalinger, der kun var rettet til 
medlemsstaterne. 

                                                      
1 Særberetning 22/2018 "Mobilitet under Erasmus+: Millioner af deltagere og europæisk 

merværdi med flere facetter, men resultatmålingen bør forbedres yderligere", 
særberetning 27/2018 "Faciliteten for flygtninge i Tyrkiet: Støtten er nyttig, men bør 
forbedres for at give mere valuta for pengene", særberetning 28/2018 "De fleste af de 
forenklingsforanstaltninger, der blev indført i Horisont 2020, har gjort livet lettere for 
støttemodtagerne, men der er stadig mulighed for forbedringer", særberetning 30/2018 
"EU's passagerrettigheder er omfattende, men passagererne skal stadig kæmpe for dem" 
og særberetning 32/2018 "Den Europæiske Unions Nødtrustfond for Afrika: et fleksibelt, 
men ufokuseret instrument". 
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3.4. Vi foretog vores opfølgningsarbejde på grundlag af dokumentgennemgange og 
samtaler med de reviderede enheder. For at sikre en rimelig og afbalanceret 
gennemgang sendte vi derefter vores resultater til de reviderede enheder og tog 
hensyn til deres svar i vores endelige analyse. For at undgå dobbelttælling er 
anbefalingerne opført under de reviderede enheder, som de primært var rettet til 
(undtagen anbefalingerne fra særberetning 34/2018, eftersom de var rettet til alle de 
fem reviderede institutioner). Resultaterne af vores arbejde afspejler situationen i 
begyndelsen af maj 2022. 
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Bemærkninger 

Andelen af fuldt accepterede anbefalinger er steget 

3.5. Af de 325 anbefalinger, vi fulgte op på, havde de reviderede enheder fuldt eller 
delvis accepteret 300 (92 %) og ikke accepteret 25 (8 %) (jf. figur 3.1). 

3.6. I forhold til sidste år er andelen af fuldt accepterede anbefalinger steget fra 
83 % til 77 %, mens den samlede andel af fuldt eller delvis accepterede anbefalinger er 
forblevet nogenlunde stabil. 

Figur 3.1 - De reviderede enheders accept af anbefalingerne i vores 
særberetninger fra 2018 og 2017 

 
Kilde: Revisionsretten. 

Andelen af anbefalinger, der er gennemført fuldt ud eller i de 
fleste henseender, er samlet set faldet lidt 

3.7. For 16 af de 325 anbefalinger, vi fulgte op på, var gennemførelsesfristen endnu 
ikke nået på tidspunktet for vores opfølgning. Af de resterende 309 anbefalinger har 
de reviderede enheder gennemført 184 (60 %) fuldt ud. Yderligere 45 (15 %) har de 
gennemført i de fleste henseender (jf. figur 3.2). 

3.8. I forhold til sidste år er andelen af fuldt gennemførte anbefalinger faldet fra 
70 % til 60 %, mens andelen af anbefalinger, der er gennemført i de fleste henseender, 
er steget fra 10 % til 15 %. Den samlede andel af henstillinger, der kun er gennemført i 
nogle henseender eller slet ikke er gennemført, er forblevet nogenlunde stabil. 
Bilag 3.1 og bilag 3.2 viser gennemførelsesstatus for anbefalingerne i nærmere 
detaljer. 
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Figur 3.2 - De reviderede enheders gennemførelse af anbefalingerne i 
vores særberetninger fra 2018 og 2017 

 
Kilde: Revisionsretten. 

75 % af anbefalingerne til Europa-Kommissionen er gennemført 
fuldt ud eller i de fleste henseender 

3.9. Det samlede antal anbefalinger til Kommissionen var 321. 66 af dem kommer 
fra de fem særberetninger (22/2018, 27/2018, 28/2018, 30/2018 og 32/2018), som vi 
følger op på i særskilte revisioner, og som derfor ikke er omfattet af denne beretning 
(jf. punkt 3.2). 

3.10. For 16 af de 255 anbefalinger, vi fulgte op på, var gennemførelsesfristen 
endnu ikke nået på tidspunktet for vores opfølgning. Af de resterende 
239 anbefalinger har Kommissionen gennemført 148 (62 %) fuldt ud og gennemført 
yderligere 32 (13 %) i de fleste henseender. 28 (12 %) af anbefalingerne er gennemført 
i nogle henseender, og 27 (11 %) er slet ikke gennemført (jf. figur 3.3). I de tilfælde, 
hvor de reviderede enheder ikke gennemførte vores anbefalinger, skyldtes det som 
oftest, at de ikke havde accepteret dem (jf. punkt 3.21). I fire tilfælde (2 %) var det ikke 
nødvendigt at vurdere gennemførelsesstatus, eftersom vi ikke længere anså 
anbefalingerne for at være relevante. 
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Figur 3.3 - Gennemførelsen af anbefalinger til Kommissionen i vores 
2018-særberetninger 

 
Kilde: Revisionsretten. 

3.11. Bilag 3.1 viser gennemførelsesstatus for anbefalingerne i nærmere detaljer. 
Det indeholder også korte beskrivelser af forbedringer og resterende svagheder for så 
vidt angår de anbefalinger, der er blevet gennemført i nogle henseender. 

3.12. Det gælder for 13 af de 28 særberetninger med anbefalinger til 
Kommissionen (jf. bilag 3.3), at den har gennemført alle anbefalingerne fuldt ud eller i 
de fleste henseender. 

3.13. Somme tider deler Kommissionen ikke Revisionsrettens opfattelse af, 
hvorvidt og i hvilket omfang anbefalinger er gennemført. Hvis Kommissionen anser en 
anbefaling som fuldt gennemført, standser den normalt sin opfølgning, selv om vi har 
en anden vurdering af gennemførelsesgraden. 

3.14. Vi vurderede de 101 anbefalinger fra vores 2016-særberetninger og de 
47 anbefalinger fra vores 2017-særberetninger, som havde været udestående siden 
vores opfølgninger i 2019 og 20202. 132 af disse 148 anbefalinger var stadig ikke blevet 
gennemført, og Kommissionen fulgte ikke længere op på dem (jf. figur 3.4). 36 af de 
132 anbefalinger var ikke blevet accepteret af Kommissionen i selve særberetningerne. 

                                                      
2 Jf. vores beretning om EU-budgettets performance - status ved udgangen af 2019, 

punkt 7.11-7.12, og vores beretning om EU-budgettets performance - status ved udgangen 
af 2020, punkt 7.11-7.13. 
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De resterende 96 anbefalinger anså den som fuldt gennemført ved de seneste to års 
opfølgninger, men det gjorde vi ikke. 

Figur 3.4 - Opfølgning på anbefalinger i særberetninger fra 2016 og 2017, 
som ikke var fuldt gennemført af Kommissionen ved de seneste to års 
opfølgninger 

 
Kilde: Revisionsretten. 

3.15. Kommissionen var fortsat med at følge op på de 16 af de 148 anbefalinger, 
den ikke selv anså som fuldt gennemført. Kommissionen mener, at den siden har 
fuldført gennemførelsen af 9 af disse 16 anbefalinger. I overensstemmelse med vores 
opfølgningsmetode overvåger vi fortsat udestående anbefalinger i særberetninger fra 
2016 og 2017 ved at analysere data fra Kommissionen, men vi har ikke foretaget 
nærmere undersøgelser. 

70 % af anbefalingerne til de andre reviderede enheder er 
gennemført fuldt ud eller i de fleste henseender 

3.16. Særberetning 02/2018, 14/2018, 15/2018, 29/2018 og 34/2018 indeholdt i 
alt 70 anbefalinger til andre reviderede enheder end Europa-Kommissioen (Europa-
Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union, Den Europæiske Unions Domstol, 
Den Europæiske Centralbank, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger). 
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3.17. Disse reviderede enheder har gennemført 36 (51 %) af anbefalingerne fuldt 
ud. Yderligere 13 (19 %) har de gennemført i de fleste henseender (jf. figur 3.5). Af de 
resterende anbefalinger har de gennemført syv (10 %) i nogle henseender, mens to 
(3 %) slet ikke er blevet gennemført. I begge disse tilfælde havde den reviderede 
enhed ikke accepteret vores anbefaling. I tre tilfælde (4 %) kunne vi ikke drage en 
konklusion (f.eks. fordi der ikke var nogen nye projekter at vurdere), og i ni tilfælde 
(13 %) var det ikke nødvendigt at vurdere gennemførelsesstatus, eftersom vi ikke 
længere anså anbefalingerne for at være relevante. 

Figur 3.5 - Gennemførelsen af anbefalinger til andre reviderede enheder 
end Kommissionen i vores 2018-særberetninger 

 
Kilde: Revisionsretten. 

3.18. Bilag 3.2 indeholder en detaljeret oversigt over status for gennemførelsen af 
disse anbefalinger til andre reviderede enheder end Kommissionen. Det indeholder 
også korte beskrivelser af forbedringer og resterende svagheder for så vidt angår de 
anbefalinger, der er blevet gennemført i nogle henseender. 

Andelen af rettidigt gennemførte anbefalinger er faldet 

3.19. I de seneste år har vi konsekvent givet tidsrammer for gennemførelsen af 
anbefalingerne i vores særberetninger. Tidsrammerne drøftes og aftales med den 
reviderede enhed og anføres i vores særberetninger for at sikre, at de er klare for alle 
berørte parter. 
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3.20. I forhold til sidste år er andelen af rettidigt gennemførte anbefalinger faldet 
fra 68 % til 60 %, mens andelen med forsinkede foranstaltninger og andelen helt uden 
foranstaltninger er steget (jf. figur 3.6). Denne ændring kan forklares med, at andelen 
af anbefalinger, der ikke er fuldt gennemført, er steget i forhold til sidste år. 

Figur 3.6 - Rettidigheden af de reviderede enheders foranstaltninger som 
reaktion på anbefalingerne i vores særberetninger fra 2018 og 2017 

 
Note: Anbefalinger uden tidsfrist for gennemførelsen (17 tilfælde i 2017), anbefalinger, hvis tidsfrist 
endnu ikke var udløbet (5 tilfælde i 2017 og 16 tilfælde i 2018), anbefalinger, som vi ikke kunne drage en 
konklusion om (3 tilfælde i 2018) og anbefalinger, som ikke længere var relevante (2 tilfælde i 2017 og 
13 tilfælde i 2018), er ikke medtaget i beregningen. 

Kilde: Revisionsretten. 

Gennemførelsesgraden korrelerer med de reviderede enheders 
accept af revisionsanbefalingerne 

3.21. Vores analyse viser, at 84 % af de anbefalinger i særberetningerne fra 2018, 
som de reviderede enheder havde accepteret fuldt ud eller delvis, var gennemført 
fuldt ud eller i de fleste henseender. Derimod var kun 5 (20 %) af de 25 anbefalinger i 
særberetningerne fra 2018, som de reviderede enheder ikke havde accepteret, 
gennemført fuldt ud eller i de fleste henseender. Figur 3.7 viser gennemførelsesgraden 
vedrørende anbefalinger med forskellige grader af accept og illustrerer, at 
gennemførelsesgraden korrelerer med de reviderede enheders accept af 
revisionsanbefalingerne. 
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Figur 3.7 - Gennemførelsesgrader for anbefalinger med forskellige grader 
af accept fra de reviderede enheder  

 
Note: Gennemførelsesprocenterne er beregnet vedrørende de enkelte grader af accept. 16 tilfælde, hvis 
tidsfrist endnu ikke var udløbet, 3 tilfælde, hvor vi ikke kunne drage en konklusion, og 13 tilfælde, hvor 
anbefalingerne ikke længere var relevante, er ikke medtaget i beregningen. 

Kilde: Revisionsretten. 
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Konklusion 
3.22. Vores analyse viser, at selv om accepten af anbefalingerne i vores 
særberetninger fra 2018 er steget fra 77 % sidste år til 83 % i år, er andelen af 
anbefalinger, der er gennemført fuldt ud eller i de fleste henseender, faldet fra 80 % til 
75 %. Tilsvarende er andelen af rettidigt gennemførte anbefalinger faldet fra 68 % 
sidste år til 60 % i år. 
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Bilag 

Bilag 3.1 - Detaljeret status for gennemførelsen af anbefalingerne i vores 2018-beretninger - Europa-
Kommissionen 

Accept:  accepteret;  delvis accepteret;  ikke accepteret.  

Rettidighed:  rettidig;  forsinket;  fristen ikke udløbet;  ingen opfølgningsforanstaltninger;  ingen vurdering af rettidighed. 

Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

SB 01/2018  
"Fælles assistance 
til projekter i de 
europæiske 
regioner (Jaspers-
initiativet) - tid til 
bedre målretning" 

1 a) 122  x       

1 b) 122  x       

1 c) 122  x       

1 d) 122  x       

1 e) 122   x      

2 a) 124  x       

2 b) 124  x       

3 a) 130   x      
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Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

3 b) 130  x       

4 a) 133    Med henblik på perioden 2021-2027 
offentliggjorde Kommissionen køreplaner for 
opbygning af administrativ kapacitet, ifølge 
hvilke Jaspersinitiativet har en potentiel 
(efterspørgselsbaseret) rolle i at hjælpe 
medlemsstaterne med at finde ud af, 
hvordan de kan afhjælpe deres svagheder 
inden for projektudarbejdelse og -vurdering. 
Kommissionens strategi for teknisk bistand 
omfattede ikke inddragelse af 
Jaspersinitiativets 
kapacitetsopbygningsaktiviteter (navnlig 
dem, der tilbydes af dets netværksplatform 
og dets kompetencecenter og skal supplere 
dets standardrådgivningstjenester) i 
forbindelse med håndtering af tilfælde, hvor 
medlemsstaternes administrative kapacitet 
var utilstrækkelig. 

    

4 b) 133   x      

5 a) 138    På tidspunktet for midtvejsevalueringen 
(august 2021) var arbejdet med at forbedre 
Jaspersovervågningssystemet med henblik 
på perioden efter 2021 stadig i gang. 
Kommissionen har endnu ikke indført et 

    

93



 

Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

omfattende system til overvågning af, i 
hvilket omfang Jaspersinitiativets langsigtede 
og kortsigtede mål er opfyldt med hensyn til 
alle dets ydelser. 

5 b) 138    Kommissionen har fremlagt 
midtvejsevalueringen af Jaspersinitiativet. 
Evalueringen adresserer delvis 
Revisionsrettens anbefaling. Kommissionen 
har endnu ikke sikret, at aktuelle og 
fremtidige evalueringer af Jaspersinitiativet 
er tilstrækkelig omfattende, og den kan 
derfor ikke drage konklusioner om, hvorvidt 
Jaspersinitiativet har opfyldt sine hovedmål. 
Arbejdet med at forbedre overvågningen er i 
gang inden for rammerne af den nye 
InvestEU-rådgivningsplatform. 

    

5 c) 138    I 2017 indførte Jaspersinitiativet en ny 
nøglepræstationsindikator (KPI): vægtede 
gennemsnitlige fuldførelser pr. ekspert. 
Denne KPI er dog utilstrækkelig til at 
optimere Jaspersinitiativets produktivitet og 
effektivitet og navnlig til at sikre, at de 
faktiske omkostninger i forbindelse med 
Jaspersinitiativets enkelte bistandsopgaver 
overvåges nøje og sammenholdes med 
Jaspersinitiativets output og resultater. Dette 
sikres heller ikke af Jaspersinitiativets 
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Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

midtvejsevaluering, som den er udformet 
aktuelt. Kommissionen og Jaspersinitiativet 
afsøger stadig mulighederne for at lade 
InvestEU-ordningen følge KPI'erne. 

5 d) 138     x    

SB 03/2018 
"Revision af 
proceduren i 
forbindelse med 
makroøkonomiske 
ubalancer (PMU)" 

1 i) 101     x    

1 ii) 101     x    

1 iii) 101     x    

1 iv) 101     x    

2 i) 104  x       

2 ii) 104     x    

2 iii) 104     x    

2 iv) 104     x    

3 i) 107  x       

3 ii) 107  x       

4 108  x       
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Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

5 i) 110  x       

5 ii) 110  x       

6 i) 111   x      

6 ii) 111   x      

SB 04/2018 
"EU's bistand til 
Myanmar/Burma" 

1 (første led) 63  x       

1 (andet led) 63  x       

1 (tredje led) 63    På grund af den ændrede politiske situation 
har Kommissionen måttet ændre sin måde at 
operere på i Myanmar. Som følge af 
langvarige kriser yder den nu støtte i de 
fleste dele af landet via 
reaktionsmekanismen Nexus. Kommissionen 
fremlagde ikke dokumentation for, at den 
har rangordnet landets regioner efter 
prioriteter baseret på de mest presserende 
behov og graden af støtte fra andre donorer. 

    

2 (første led) 64  x       

2 (andet led) 64  x       

3 65  x       
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Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

4 66     x    

5 (første led) 68   x      

5 (andet led) 68  x       

6 (første led) 69  x       

6 (andet led) 69  x       

SB 05/2018  
"Vedvarende 
energi til 
bæredygtig 
udvikling af 
landdistrikterne: 
De potentielle 
synergier er 
betydelige, men 
for det meste ikke 
opnået" 

1 85   x      

2 86   x      

3 88  x       

4 91   x      

5 93  x       

SB 06/2018  
"Arbejdskraftens 
frie bevægelighed - 
den 
grundlæggende 
frihed er sikret, 

1 a) 67  x       

1 b) 67  x       

2 67    Kommissionen (og navnlig den nyoprettede 
Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed) gør 
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Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

men en bedre 
målretning af EU-
midlerne ville 
støtte 
arbejdskraftens 
mobilitet" 

mere brug af de lettilgængelige data i 
medlemsstaterne. Dette kan sætte den i 
stand til at identificere tilfælde af eller 
områder med forskelsbehandling. Den 
Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed er 
dog endnu ikke i stand til at give et 
systematisk overblik over de områder, hvor 
der er forskelsbehandling vedrørende fri 
bevægelighed, og hvordan disse varierer 
medlemsstaterne imellem. 

3 67  x       

4 67  x       

5 a) 67  x       

5 b) 67  x       

SB 07/2018  
"EU's 
førtiltrædelses-
bistand til Tyrkiet: 
hidtil kun 
begrænsede 
resultater" 

1 60  x       

2 61  x       

3 a) 63  x       

3 b) 63  x       

3 c) 63  x       
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Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

3 d) 63  x       

4 64  x       

5 65  x       

SB 08/2018  
"EU's støtte til 
produktive 
investeringer i 
virksomheder - der 
er behov for mere 
fokus på holdbare 
resultater" 

1 b) 100      x   

4 104      x   

5 a) 105  x       

SB 09/2018  
"Offentlig-private 
partnerskaber i EU: 
Omfattende 
mangler og 
begrænsede 
fordele" 

1 78  x       

3 b) 84       x  

4 b) 90     x    

5 a) 92     x    

5 c) 92  x       
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Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

SB 10/2018  
"Grundbetalings-
ordningen for 
landbrugere - 
Ordningen er 
operationelt på 
rette spor, men 
dens effekt med 
hensyn til at 
forenkle, målrette 
og sikre 
konvergens i 
støtteniveauerne 
er begrænset" 

1 75  x       

2 a) 77     x    

2 b) 77  x       

2 c) 77  x       

3 85    Kommissionen foretog en konsekvensanalyse 
af mulige ændringer i modellen for ydelse af 
støtte under grundbetalingsordningen (BPS). 
Konsekvensanalysen dækkede ikke fuldt ud 
alle de faktorer med betydning for 
landbrugshusholdningernes indkomst, som vi 
nævnte i vores anbefaling. Denne svaghed 
fremhævede vi allerede i vores 
udtalelse 07/2018. Under den nye 
støttemodel skal de strategiske planer 
vedrørende den fælles landbrugspolitik være 
baseret på specifikke behovsvurderinger, 
klare målsætninger og kvantificerede mål for 
hver medlemsstat/region. Det er stadig 
uklart, om Kommissionen ved vurderingen af 
de strategiske planer vedrørende den fælles 
landbrugspolitik var i stand til at forbinde de 
foreslåede foranstaltninger med passende 
operationelle målsætninger og 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_10/SR_BPS_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_DA.pdf


 

Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

referencescenarier med henblik på at måle 
BPS-støttens resultater. 

SB 11/2018  
"De nye 
muligheder for 
finansiering af 
landdistrikts-
projekter: enklere, 
men ikke fokuseret 
på resultater" 

1 77  x       

2 78  x       

3 (første led) 80  x       

3 (andet led) 80  x       

4 82  x       

SB 12/2018  
"Bredbånd i EU's 
medlemsstater: På 
trods af fremskridt 
vil ikke alle Europa 
2020-målene blive 
nået" 

1 87  x       

3 87   x      

5 87   x      

6 87  x       

7 87   x      

8 87   x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_11/SR_SCO_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_12/SR_BROADBAND_DA.pdf


 

Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

SB 13/2018  
"Bekæmpelse af 
radikalisering, der 
fører til 
terrorisme: 
Kommissionen 
adresserede 
medlemsstaternes 
behov, men der 
var nogle mangler i 
koordineringen og 
evalueringen" 

1 a) 40  x       

1 b) 40  x       

2 a) 40  x       

2 b) 40  x       

2 c) 40  x       

2 d) 40  x       

2 e) 40  x       

3 a) 42    Kommissionen har nu identificeret mål, 
indikatorer og værktøjer, som den kan bruge 
til at måle sine resultater med hensyn til at 
opfylde politikmålene og sikre valuta for 
pengene. Den har imidlertid ikke 
offentliggjort nogen rapporter, hvori den 
vurderer sine politikmål på dette grundlag. Et 
begrænset antal af de nævnte indikatorer er 
blevet anvendt til rapportering, men de gør 
det ikke muligt at vurdere den samlede 
effektivitet af politikken til bekæmpelse af 
radikalisering og opnåelsen af valuta for 
pengene i forbindelse med denne politik. 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_13/SR_RADICALISATION_DA.pdf


 

Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

3 b) 42  x       

3 c) 42  x       

3 d) 42    Kommissionen anmoder ansøgerne om at 
forelægge en evaluering af deres projekter, 
men den forlanger ikke, at de dokumenterer, 
hvordan de vil måle projekternes effektivitet. 
Derfor indsendes der fortsat projekter med 
de samme svagheder som dem, der er nævnt 
i særberetningen. 

    

SB 14/2018  
"EU's 
ekspertisecentre 
vedrørende 
kemiske, 
biologiske, 
radiologiske og 
nukleare 
spørgsmål: behov 
for yderligere 
fremskridt" 

1 a) 65   x      

1 b) 65  x       

1 c) 65  x       

2 67  x       

4 69  x       

5 a) 70  x       

5 b) 70  x       

6 a) 71   x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_DA.pdf


 

Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

6 b) 71   x      

SB 15/2018  
"Styrkelse af 
kapaciteten hos de 
indre 
sikkerhedsstyrker i 
Niger og Mali: Kun 
begrænsede og 
langsomme 
fremskridt" 

1 (andet led) 64  x       

1 (tredje led) 64  x       

3 (andet led) 66  x       

SB 16/2018  
"Efterfølgende 
revision af EU-
lovgivning: et 
veletableret, men 
ufuldstændigt 
system" 

1 a)  87    Kommissionen har gjort fremskridt med 
hensyn til at give vejledning om udarbejdelse 
af overvågningsklausuler. Den har foretaget 
to hovedforbedringer: a) udformet (og 
ajourført) et værktøj, der udtrykkeligt 
henviser til revisionsklausuler og relevant 
terminologi, og b) fremsat forslag til EU-
lovgiverne om udvikling af fælles definitioner 
og identificering af bedste praksis gennem 
regelmæssig dialog inden for rammerne af 
den interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning. Der mangler dog stadig 
væsentlige fremskridt med hensyn til at 
udvikle et interinstitutionelt vademecum. 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_15/SR_SAHEL_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_16/SR_BETTER_REGULATION_DA.pdf


 

Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

1 b) 87     x    

2 a) 92   x      

2 b) 92     x    

2 c) 92  x       

3 92  x       

4 a) 95   x      

4 b) 95  x       

5 96  x       

SB 17/2018  
"Kommissionens 
og 
medlemsstaternes 
foranstaltninger i 
de sidste år af 
programperioden 
2007-2013 
modvirkede lav 
absorption, men 
havde ikke 

1 90   x      

2 a) 90  x       

2 b) 90   x      

3 a) 90  x       

3 b) 90  x       

3 c) 90  x       

105

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_DA.pdf


 

Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

tilstrækkeligt fokus 
på resultater" 

4 90    Kommissionen har taget initiativer til at 
forbedre den administrative kapacitet i 
medlemsstaterne. Ved vurderingen af de 
operationelle programmer skal de 
landeansvarlige nu undersøge en række 
performancerelaterede aspekter, bl.a. om 
interventionslogikken er forsvarlig, og om der 
er fastsat indikatorer og mål. Der er dog 
stadig ikke stærkt nok fokus på resultater. 
Som nævnt i vores særberetning 24/2021 var 
frigivelsen af resultatreserven i 2014-2020 
hovedsagelig baseret på medlemsstaternes 
opnåelse af deres udgifts- og outputmål - 
under 1 % var baseret på opnåede resultater. 
Desuden blev mange delmål ændret før 
resultatgennemgangen, hvilket førte til 
frigivelse af en højere andel af 
resultatreserven (82 % i stedet for 56 %). 

    

SB 18/2018  
"Er det vigtigste 
mål for stabilitets- 
og vækstpagtens 
forebyggende del 
realiseret?" 

1 a) 137     x    

1 b) 137     x    

1 c) 137    Som fastlagt i den fælles holdning til 
fleksibilitet inden for stabilitets- og 
vækstpagten fra 2016 behandler 
Kommissionens gennemgang visse 
effektivitetsaspekter vedrørende matrixen 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_18/SR_EUROPEAN_SEMESTER_DA.pdf


 

Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

over krævede tilpasninger. Gennemgangen 
giver imidlertid ikke en detaljeret vurdering 
af tre vigtige forhold: a) de kumulative 
virkninger - i enhver årlig vurdering - af de 
tilladte afvigelser for det pågældende år og 
de to foregående år, b) forskellene mellem 
gældsreduktionshastigheden som følge af 
matrixkravene og 
gældsreduktionshastigheden som følge af 
gældskriteriet, og c) de mere specifikke 
(klare) parametre for finanspolitisk tilpasning 
i lande med stor gæld i normale tider 
(>0,5 %) og gode tider (>=0,75 % eller >=1 %) 
i forhold til det enkelte lands gældsniveau. 

2 a) 141     x    

2 b) 141     x    

2 c) 141  x       

3 142     x    

4 a) 143   x      

4 b) 143  x       

4 c) 143  x       
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Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

4 d) 143  x       

5 a) 145     x    

5 b) 145     x    

5 c) 145     x    

6 a) 146  x       

6 b) 146  x       

SB 19/2018  
"Et europæisk 
højhastigheds-
jernbanenet: ikke 
en realitet, men et 
ineffektivt 
kludetæppe" 

1 (første led) 106  x       

1 (andet led) 106  x       

2 (første led) 106  x       

2 (andet led) 106     x    

2 (tredje led) 106      x   

2 (fjerde led) 106  x       

2 (femte led) 106     x    

2 (sjette led) 106  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_19/SR_HIGH_SPEED_RAIL_DA.pdf


 

Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

3 (første led) 106  x       

3 (andet led) 106  x       

3 (tredje led) 106  x       

4 (første led) 106  x       

4 (andet led) 106  x       

4 (tredje led) 106  x       

4 (fjerde led) 106    Kommissionen har taget skridt til at indføre 
en særskilt punktlighedsmåling for 
højhastighedstjenester, og høringen af 
medlemsstaterne er i gang. Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) 2015/1100 
er dog endnu ikke blevet revideret med 
henblik på indførelse af en særskilt 
forpligtelse til at rapportere om 
punktligheden af 
højhastighedsjernbanedriften (med en 
standardiseret rapporteringsramme 
og -metode). 

    

4 (femte led) 106  x       
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/ALL/?uri=CELEX:32015R1100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/ALL/?uri=CELEX:32015R1100


 

Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

SB 20/2018  
"Den afrikanske 
freds- og 
sikkerheds-
arkitektur: EU-
støtten bør have 
nyt fokus" 

1 (første led) 63  x       

1 (andet led) 63  x       

1 (sidste 
sætning) 

63  x       

2 (første led) 64  x       

2 (andet led) 64   x      

2 (tredje led) 64  x       

2 (fjerde led) 64  x       

SB 21/2018  
"Udvælgelsen og 
overvågningen af 
EFRU- og ESF-
projekter i 
perioden 2014-
2020 er stadig 
primært 
outputorienteret" 

2 b) 83  x       

3 a) 83  x       

3 b) 83  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_20/SR_APSA_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_21/SR_PROJECT_PERFORMANCE_DA.pdf


 

Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

SB 23/2018  
"Luftforurening: 
Vores sundhed er 
stadig 
utilstrækkeligt 
beskyttet" 

1 a) 89  x       

1 b) 89  x       

1 c) 89  x       

2 a) 90    Kommissionen foretog en konsekvensanalyse 
som forberedelse til en ajourføring af EU's 
grænse- og målværdier i overensstemmelse 
med WHO's seneste retningslinjer. Et 
lovgivningsforslag er planlagt i anden halvdel 
af 2022. 

    

2 b) 90    Kommissionen foretog en 
konsekvensanalyse, afholdt møder med 
interessenter og indsamlede feedback om 
politiske interventioner som forberedelse til 
en forbedring af luftkvalitetsplanerne. I tråd 
med sin delvise accept af denne anbefaling 
har Kommissionen ikke indført særlige 
supplerende værktøjer for at gøre 
luftkvalitetsplanerne mere 
resultatorienterede. Et lovgivningsforslag er 
planlagt i anden halvdel af 2022. 

    

2 c) 90    Kommissionen foretog en konsekvensanalyse 
og afholdt møder med interessenter som 
forberedelse til en forbedring af 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_23/SR_AIR_QUALITY_DA.pdf


 

Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

luftkvalitetsplanerne. Jf. kommentarerne til 
anbefaling 2 a) for yderligere oplysninger. 

2 d) 90    Kommissionen foretog en konsekvensanalyse 
og afholdt møder med interessenter som 
forberedelse til at justere antallet af 
overvågningspunkter, hvor det var 
nødvendigt. Jf. kommentarerne til anbefaling 
2 a) for yderligere oplysninger. 

    

2 e) 90    Kommissionen foretog en konsekvensanalyse 
og afholdt møder med interessenter som 
forberedelse til at forbedre 
medlemsstaternes levering af validerede 
data i realtid. Jf. kommentarerne til 
anbefaling 2 a) for yderligere oplysninger. 

    

2 f) 90    Kommissionen har indledt forberedelserne til 
at indføre bestemmelser, der skal sikre 
borgernes adgang til klage og 
domstolsprøvelse. Den foretog en 
konsekvensanalyse og afholdt en åben 
offentlig høring samt interessentmøder, hvor 
den fremlagde en forberedende analyse. Jf. 
kommentarerne til anbefaling 2 a) for 
yderligere oplysninger. 
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Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

3 a) 92   x      

3 b) 92  x       

4 a) 93     x    

4 b) 93  x       

4 c) 93  x       

4 d) 93    Kommissionen har fulgt op på de klager, den 
har modtaget, uden at anvende et specifikt 
udviklet værktøj. Den arbejder på en 
onlinevejledning for de kompetente 
nationale myndigheder. Kommissionen er 
stadig ved at udvikle et specifikt værktøj, 
som gør det muligt for borgerne at 
rapportere om overtrædelser af 
luftkvalitetsbestemmelser og give den 
feedback om emner med relation til 
medlemsstaternes foranstaltninger 
vedrørende luftkvalitet.  

    

4 e) 93  x       

4 f) 93    Kommissionen har anmodet 
medlemsstaterne om at harmonisere deres 
tilgange til udarbejdelse af 
luftkvalitetsindekser via ekspertgruppen 
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Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

vedrørende luftkvalitet. Kommissionen har (i 
samarbejde med Det Europæiske 
Miljøagentur) lanceret en mobilapplikation 
med luftkvalitetsdata (inklusive agenturets 
luftkvalitetsindeks), hvilket giver et 
yderligere incitament til harmonisering. I 
flere tilfælde har medlemsstater 
efterfølgende tilpasset deres nationale 
luftkvalitetsindeks til det europæiske 
luftkvalitetsindeks. I flere andre tilfælde har 
medlemsstater dog afvist at harmonisere 
deres luftkvalitetsindekser fuldt ud. 

SB 24/2018  
"Demonstration af 
CO2-opsamling 
og -lagring og 
innovative 
vedvarende 
energikilder i 
kommerciel skala i 
EU: De ønskede 
fremskridt er ikke 
opnået i det 
seneste årti" 

1 116   x      

2 a) 119  x       

2 b) 119  x       

2 c) 119  x       

2 d) 119       x  

2 e) 119  x       

2 f) 119  x       

3 a) 121  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_DA.pdf


 

Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

3 b) 121  x       

4 a) 126  x       

4 b) 126  x       

5 a) 127  x       

5 b) 127  x       

5 c) 127  x       

SB 25/2018  
"Oversvømmelses-
direktivet: 
Fremskridt med 
vurderingen af 
risici, men 
planlægningen og 
gennemførelsen 
bør forbedres" 

1 102    I oktober 2019 afholdt arbejdsgruppen om 
oversvømmelser en workshop med 
medlemsstaterne for at identificere og 
udveksle eksempler på god praksis med 
hensyn til fastsættelse af mål i 
risikostyringsplaner for oversvømmelser. I 
september 2021 offentliggjorde 
Kommissionen en oversigt over 
medlemsstaternes praksis vedrørende 
oversvømmelsesrisikostyring. Kommissionen 
agter i 2024 at rapportere om vurderingen af 
medlemsstaternes anden runde af 
risikostyringsplaner for oversvømmelser og 
tredje runde af vandområdeplaner. Dette er 
forbundet med offentliggørelsen af 
gennemførelsesrapporten om 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_25/SR_FLOODS_DA.pdf


 

Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

oversvømmelsesdirektivet, som skal foreligge 
på samme tidspunkt (i henhold til 
oversvømmelsesdirektivets artikel 16). 
Fristen for medlemsstaternes indsendelse af 
disse planer var marts 2022. 

2 a) 103    Kommissionen har sammen med 
medlemsstaterne nedsat en arbejdsgruppe, 
der skal drøfte omkostningsberegning og 
finansiering af de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at gennemføre 
vandrammedirektivet og 
oversvømmelsesdirektivet. Kommissionen 
har også planlagt en række workshopper, der 
skal styrke medlemsstaternes kapacitet til at 
gennemføre sådanne foranstaltninger. 
Kommissionen har fastholdt sit oprindelige 
svar på anbefalingen, nemlig at den agter at 
rapportere om vurderingen af den anden 
runde af risikostyringsplaner for 
oversvømmelser og den tredje runde af 
vandområdeplaner i 2024, ikke i marts 2022, 
sådan som vi anbefalede. Jf. kommentarerne 
til anbefaling 1 for yderligere oplysninger. 

    

2 b) 103    En undersøgelse fra 2021 udført af 
Verdensbanken og støttet af Kommissionen 
omhandler økonomien i forbindelse med 
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Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

katastrofeforebyggelse og -beredskab 
("Investment in Disaster Risk Management in 
Europe Makes Economic Sense"). 
Undersøgelsen bekræfter behovet for - som 
anbefalet af os - at udføre omfattende 
vurderinger af internationale 
vandløbsoplande med henblik på at foretage 
grænseoverskridende investeringer. 
Kommissionen har fastholdt sit oprindelige 
svar på anbefalingen, nemlig at den agter at 
rapportere om vurderingen af den anden 
runde af risikostyringsplaner for 
oversvømmelser og den tredje runde af 
vandområdeplaner i 2024, ikke i marts 2022, 
sådan som vi anbefalede. Jf. kommentarerne 
til anbefaling 1 for yderligere oplysninger. 

3 106    I henhold til den gældende forordning om 
strukturfondene for perioden 2021-2027 skal 
det sikres, "at de udvalgte operationer udgør 
det bedste forhold mellem støttens størrelse, 
de udførte aktiviteter og opfyldelsen af 
målsætninger". Vi anbefalede cost-benefit-
analyser. Kommissionen har med støtte fra 
Jaspersinitiativet offentliggjort en vejledning 
om forenklede cost-benefit-analyser. 
Medlemsstaterne kan dog stadig anvende 
andre metoder, som potentielt er enklere, 
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Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

men som også er mindre relevante og 
objektive og derfor vil give en lavere grad af 
sikkerhed med hensyn til prioritering af 
oversvømmelsesforanstaltninger i 
overensstemmelse med 
risikostyringsplanerne for oversvømmelser. 

4 107   x      

5 108   x      

6 A 112    I den nye EU-strategi for tilpasning til 
klimaændringer (COM(2021) 82) har 
Kommissionen gentaget sit generelle tilsagn 
om at bidrage til at styrke viden om og 
modellering vedrørende tilpasning til 
klimaændringer. Med henblik på at hjælpe 
medlemsstaterne til at udforme bedre 
foranstaltninger offentliggjorde 
Kommissionen i september 2021 en rapport 
med titlen "Current Practice in Flood Risk 
Management in the European Union", og i 
oktober 2021 afholdt arbejdsgruppen om 
oversvømmelser (bestående af eksperter 
udpeget af medlemsstaterne og 
tjenestemænd fra Kommissionen) en 
workshop om relaterede spørgsmål. Fristen 
for Kommissionens rapportering om sin 
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Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

kontrol af medlemsstaternes fremskridt med 
hensyn til dataindsamling og modellering er 
den 22. december 2024. Dette er forbundet 
med den næste gennemførelsesrapport om 
oversvømmelsesdirektivet, som skal foreligge 
på samme tidspunkt (i henhold til 
oversvømmelsesdirektivets artikel 16). 

6 B a) 112    Kommissionen har opfordret 
medlemsstaterne til på grundlag af bestemte 
undersøgelser og bestemt forskning at 
vurdere og modellere klimaændringernes 
indvirkning på oversvømmelser. Fristen for 
Kommissionens rapportering om den kontrol, 
vi anbefalede, er den 22. december 2024. 
Dette er forbundet med 
gennemførelsesrapporterne om 
vandrammedirektivet og 
oversvømmelsesdirektivet, som skal foreligge 
på samme tidspunkt. 

    

6 B b) 112     x    

6 B c) 112     x    

7 a) 113    Kommissionen er begyndt at opfordre 
medlemsstaterne til at planlægge 
foranstaltninger, der tager sigte på at øge 
forsikringsdækningen vedrørende 
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Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

oversvømmelsesrisici og øge offentlighedens 
kendskab til fordelene ved en sådan 
forsikringsdækning (jf. "Closing the climate 
protection gap", SWD(2021) 123). 
Kommissionen har endnu ikke undersøgt, om 
medlemsstaterne har planlagt passende 
tiltag til at øge befolkningens kendskab til 
fordelene ved forsikringsdækning mod 
oversvømmelsesrisici. 

7 b) 113    Kommissionen har afholdt en workshop med 
medlemsstaterne om forsikring og 
oversvømmelser og har i forbindelse med 
strategien for finansiering af omstillingen til 
en bæredygtig økonomi (COM(2021) 390) 
planlagt at træffe passende foranstaltninger. 
Kommissionen har endnu ikke undersøgt, om 
medlemsstaterne har gennemført passende 
tiltag til at øge 
oversvømmelsesforsikringsdækningen. 

    

8 a) 115    Kommissionen undersøgte, om den første 
runde af risikostyringsplaner for 
oversvømmelser indeholdt oplysninger om 
fysisk planlægning, og konstaterede, at disse 
oplysninger var meget begrænsede. I 2020 
afholdt Kommissionen en workshop med 
medlemsstaterne om fysisk planlægning og 
oversvømmelser. Kommissionen har 
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Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 
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gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
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fastholdt sin oprindelige holdning og vil ikke 
gennemføre denne anbefaling, som den ikke 
accepterede, idet den anser fysisk 
planlægning for at være en national 
kompetence. 

8 b) 115  x       

SB 26/2018  
"En række 
forsinkelser i IT-
systemerne på 
toldområdet: Hvad 
gik der galt?" 

1 a) 50   x      

1 b) 50   x      

2 a) 50  x       

2 b) 50  x       

3 a) 50   x      

3 b) 50  x       

4 50  x       

5 a) 50  x       

5 b) 50   x      
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Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 
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henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

SB 31/2018  
"Dyrevelfærd i EU: 
Bedre balance 
mellem ambitiøse 
mål og praktisk 
gennemførelse" 

1 a) 100  x       

1 b) 100    Kommissionen har udarbejdet en 
standardskabelon, som medlemsstaterne 
skal anvende i de årlige rapporter, som de 
sender den. Kommissionen har til hensigt at 
bruge medlemsstaternes rapporterede 
resultater til at fastlægge basislinjer og 
målindikatorer for dyrevelfærd på bedrifter. 
Den har endnu ikke defineret basislinje- og 
målindikatorer med henblik på at måle og 
sammenholde medlemsstaternes grad af 
overholdelse inden for de resterende 
risikoområder. 

    

1 c) 100    Som reaktion på konklusionerne i den 
offentliggjorte evaluering af EU's strategi for 
dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (2012-2015) 
har Kommissionen planlagt flere opfølgende 
foranstaltninger: en køreplan for 
kvalitetskontrol af EU's 
dyrevelfærdslovgivning, en offentlig høring 
om ændring af EU-lovgivningen om 
dyrevelfærd samt en ordning for 
dyrevelfærdsmærkning. I begyndelsen af 
2022 arbejdede Kommissionen på 
køreplanen for kvalitetskontrol af EU's 
dyrevelfærdslovgivning. 
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2 a) 102  x       

2 b) 102  x       

3 a) 103     x    

3 b) 103  x       

4 a) 104    Medlemsstaterne skulle indsende deres 
strategiske planer vedrørende den fælles 
landbrugspolitik senest den 31. december 
2021. De får mulighed for at betale 
landbrugere for foranstaltninger med krav til 
dyrevelfærd, som er strengere end 
mindstekravene. Halekupering af grise er 
blevet identificeret som et problem, der skal 
adresseres på politisk plan for at sikre 
overholdelse af dyrevelfærdsreglerne i "fra 
jord til bord"-strategien. De nationale 
strategiske planer er endnu ikke blevet 
godkendt. Kommissionen har endnu ikke 
vedtaget en delegeret retsakt til supplering 
af forordningen om strategiske planer for så 
vidt angår dyrevelfærd. Det er stadig uklart, 
om der er et overlap mellem programmerne 
for udvikling af landdistrikterne og de private 
ordninger, der omfatter lignende 
dyrevelfærdsforpligtelser. 
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Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 
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gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
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4 b) 104  x       

4 c) 104  x       

SB 33/2018  
"Bekæmpelse af 
ørkendannelse i 
EU: En stigende 
trussel, der kræver 
en større indsats" 

1 a) 74    Kommissionen har taget skridt til at 
identificere indikatorer og konsolidere den 
tilgængelige viden, men har endnu ikke 
fastlagt en metode til at vurdere omfanget af 
ørkendannelse og jordbundsforringelse i EU. 

    

1 b) 74    Kommissionen har taget skridt til at sikre 
systematisk indsamling og udveksling af 
oplysninger om ørkendannelse og 
jordbundsforringelse (f.eks. ved at oprette 
EU's jordbundsobservatorium), men har 
endnu ikke offentliggjort dataene i en klar og 
brugervenlig form. 

    

2 76  x       

3 a) 78    Kommissionen har finansieret en 
undersøgelse og omtalt spørgsmålet om 
neutralitet med hensyn til 
jordbundsforringelse i sin nye 
jordbundsstrategi, men har endnu ikke 
forklaret, hvordan EU agter at opnå 
neutralitet med hensyn til 
jordbundsforringelse i 2030. 
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Gennemførelse 
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Ikke 
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3 b) 78  x       

3 c) 78      x   

SB 34/2018  
"EU-
institutionernes 
udgifter til 
kontorlokaler - En 
del gode 
forvaltnings-
praksis, men også 
forskellige 
svagheder" 

1 
(første afsnit) 

93    Kommissionen har i flere dokumenter 
skitseret nogle af hovedprincipperne i sin 
ejendomsstrategi. Nogle af disse dokumenter 
er dog forældede, og nogle dækker ikke hele 
Kommissionens portefølje. Kommissionen 
har endnu ikke ajourført og formaliseret sine 
primære beslutningstagningsprincipper i en 
generel bygningsstrategi, der dækker hele 
dens portefølje. 

    

1 
(andet afsnit) 

93  x       

2 i) 94       x  

2 ii) 94       x  

3 97  x       

4 98  x       

5 a) 101  x       

5 b) 101    Institutionerne har vedtaget en fælles 
målemetode for alle EU-institutionernes 
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Ikke 
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vigtigste arbejdssteder (Bruxelles, 
Luxembourg og Strasbourg). Dette er et 
vigtigt skridt i retning af at forbedre 
sammenligneligheden af dataene om 
etageareal. Institutionerne har endnu ikke 
vedtaget fælles omkostningsindikatorer og 
udveksler på nuværende tidspunkt ikke 
indikatorer vedrørende etageareal og 
omkostninger med hinanden. Dataene i de 
årlige arbejdsdokumenter om bygninger gør 
det ikke muligt at beregne eller sammenligne 
indikatorer vedrørende etageareal og 
omkostninger. 

5 c) 101   x      

SB 35/2018  
"Gennemsigtighed 
med hensyn til 
NGO'ers 
gennemførelse af 
EU-midler: behov 
for en større 
indsats" 

1 a) 66   x      

1 b) 66   x      

2 a) 69  x       

2 b) 69  x       

3 a) 71  x       

3 b) 71  x       
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Gennemførelse 
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Ikke 
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3 c) 71  x       

4 a) 74  x       

4 b) 74  x       

4 c) 74  x       

Kilde: Revisionsretten. 
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Bilag 3.2 - Detaljeret status for gennemførelsen af anbefalingerne i vores 2018-beretninger - andre 
reviderede enheder 

Accept:  accepteret;  delvis accepteret;  ikke accepteret.  

Rettidighed:  rettidig;  forsinket;  fristen ikke udløbet;  ingen opfølgningsforanstaltninger;  ingen vurdering af rettidighed. 

Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

SB 02/2018  
"Er ECB's 
krisestyring for 
banker effektiv i 
operationel 
henseende?" 

Den Europæiske Centralbank (ECB) 

1 a) 123  x       

1 b) 123  x       

2 a) 124  x       

2 b) 124  x       

3 a) 125   x      

3 b) 125   x      

3 c) 125  x       

4 126   x      

5 a) 127  x       
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5 b) 127    ECB oprettede i slutningen af 2019 et 
uafhængigt generaldirektorat med ansvar for 
inspektioner på stedet, hvilket var et positivt 
skridt. Der er for nylig gennemført 
rekrutteringskampagner for at besætte ledige 
stillinger, men kapaciteten til at udføre 
inspektioner på stedet er stadig utilstrækkelig til 
hurtigt og fyldestgørende at adressere 
kvalitetsproblemer med aktiver. Inspektionerne 
på stedet har ikke i tilstrækkelig grad dækket 
den samlede aktivkvalitet i banker med en score 
på 4 fra tilsynskontrol- og vurderingsprocessen 
(SREP). Der er ingen buffer til uforudsete 
hændelser, og ECB's ressourcer til inspektioner 
på stedet er fortsat underlagt begrænsninger 
(kompetencemæssige, geografiske, 
tidsmæssige). I de seneste år er omfattende 
kontrol af aktivers kvalitet hovedsagelig blevet 
foretaget, når banker har tilsluttet sig den fælles 
tilsynsmekanisme. Det er dog sjældent, at der i 
denne forbindelse er foretaget en 
fyldestgørende efterprøvelse af den samlede 
aktivkvalitet i banker under forværring eller af 
hensigtsmæssigheden af sådanne bankers 
passiver (i overensstemmelse med artikel 27, 
stk. 1, litra h), i direktivet om genopretning og 
afvikling af banker og punkt 11 i Den Europæiske 
Banktilsynsmyndigheds retningslinjer for 
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ud 
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henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
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mulig 

Ikke 
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udløsningsmekanismer for tidlig indgriben). 
Visse aspekter vedrørende kreditrisici og/eller 
udvalgte porteføljers kreditkvalitet er i stedet 
rutinemæssigt blevet vurderet under 
inspektioner på stedet. 

5 c) 127   x      

6 a) 128  x       

6 b) 128     x    

7 129     x    

8 130  x       
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mulig 

Ikke 
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relevant 

SB 14/2018  
"EU's 
ekspertisecentre 
vedrørende 
kemiske, 
biologiske, 
radiologiske og 
nukleare 
spørgsmål: 
behov for 
yderligere 
fremskridt" 

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) 

3 a) 68  x       

3 b) 68  x       

SB 15/2018  
"Styrkelse af 
kapaciteten hos 
de indre 
sikkerhedsstyrker 
i Niger og Mali: 
Kun begrænsede 
og langsomme 
fremskridt" 

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) 

1 (første led) 64  x       

2 65    EU's kapacitetsopbyggende mission i Niger har 
været hurtigst til at besætte ledige stillinger. Der 
er ingen tegn på, at EU's 
kapacitetsopbygningsmission i Mali har afprøvet 
innovative metoder til besættelse af ledige 
stillinger. 

    

3 (første led) 66  x       

4 67  x       
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Ikke 
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5 69   x      

SB 29/2018  
"EIOPA bidrog 
væsentligt til 
tilsynet og 
stabiliteten i 
forsikrings-
sektoren, men 
der er fortsat 
store 
udfordringer" 

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) 

1 a) 93  x       

1 b) 93    Ifølge rapporterne om peerevalueringerne 
fokuserede disse ikke hver på ét problem 
vedrørende tilsynsmæssig konvergens. 
Peerevalueringerne blev ikke afsluttet inden for 
et år, men der er gjort betydelige fremskridt i 
denne henseende. 

    

1 c) 93  x       

2 a) 96  x       

2 b) 96  x       

3 a) 97   x      

3 b) 97   x      

4 a) 99  x       

4 b) 99  x       

5 100  x       
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6 101   x      

7 a) 102  x       

7 b) 102  x       

7 c) 102      x   

8 a) 105  x       

8 b) 105  x       

8 c) 105  x       

SB 34/2018  
"EU-
institutionernes 
udgifter til 
kontorlokaler - 
En del gode 
forvaltnings-
praksis, men 
også forskellige 
svagheder" 

Europa-Parlamentet 

1 
(første afsnit) 

93  x       

1 
(andet afsnit) 

93   x      

2 i) 94       x  

2 ii) 94       x  

3 97  x       

4 98      x   
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Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 
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ud 

I de fleste 
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konklusion 

mulig 

Ikke 
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5 a) 101  x       

5 b) 101    Institutionerne har vedtaget en fælles 
målemetode for alle EU-institutionernes 
vigtigste arbejdssteder (Bruxelles, Luxembourg 
og Strasbourg). Dette er et vigtigt skridt i retning 
af at forbedre sammenligneligheden af dataene 
om etageareal. Institutionerne har endnu ikke 
vedtaget fælles omkostningsindikatorer og 
udveksler på nuværende tidspunkt ikke 
indikatorer vedrørende etageareal og 
omkostninger med hinanden. Dataene i de årlige 
arbejdsdokumenter om bygninger gør det ikke 
muligt at beregne eller sammenligne indikatorer 
vedrørende etageareal og omkostninger. 

    

5 c) 101   x      

Rådet for Den Europæiske Union (Rådet) 

1 (første led) 93   x      

1 (andet led) 93  x       

2 i) 94       x  

2 ii) 94       x  

3 97      x   
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Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

4 98  x       

5 a) 101    Rådet har arbejdet på en ny 
lokaleforvaltningsprocedure med nye 
indikatorer. Den er dog endnu ikke færdig. 

    

5 b) 101    Institutionerne har vedtaget en fælles 
målemetode for alle EU-institutionernes 
vigtigste arbejdssteder (Bruxelles, Luxembourg 
og Strasbourg). Dette er et vigtigt skridt i retning 
af at forbedre sammenligneligheden af dataene 
om etageareal. Institutionerne har endnu ikke 
vedtaget fælles omkostningsindikatorer og 
udveksler på nuværende tidspunkt ikke 
indikatorer vedrørende etageareal og 
omkostninger med hinanden. Dataene i de årlige 
arbejdsdokumenter om bygninger gør det ikke 
muligt at beregne eller sammenligne indikatorer 
vedrørende etageareal og omkostninger. 

    

5 c) 101   x      

Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) 

1 
(første afsnit) 

93   x      

1 
(andet afsnit) 

93  x       
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Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

2 i) 94       x  

2 ii) 94       x  

3 97  x       

4 98  x       

5 a) 101       x  

5 b) 101    Institutionerne har vedtaget en fælles 
målemetode for alle EU-institutionernes 
vigtigste arbejdssteder (Bruxelles, Luxembourg 
og Strasbourg). Dette er et vigtigt skridt i retning 
af at forbedre sammenligneligheden af dataene 
om etageareal. Institutionerne har endnu ikke 
vedtaget fælles omkostningsindikatorer og 
udveksler på nuværende tidspunkt ikke 
indikatorer vedrørende etageareal og 
omkostninger med hinanden. Dataene i de årlige 
arbejdsdokumenter om bygninger gør det ikke 
muligt at beregne eller sammenligne indikatorer 
vedrørende etageareal og omkostninger. 

    

5 c) 101  x       
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Beretning Anbefaling Punkt Accept 

Gennemførelse 

Rettidighed Fuldt 
ud 

I de fleste 
henseender I nogle henseender Ikke 

gennemført 

Ingen 
konklusion 

mulig 

Ikke 
længere 
relevant 

Den Europæiske Centralbank (ECB) 

1 
(første afsnit) 

93  x       

1 
(andet afsnit) 

93  x       

2 i) 94       x  

2 ii) 94       x  

Kilde: Revisionsretten. 
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Bilag 3.3 - Særberetninger, hvor alle anbefalingerne til 
Kommissionen er gennemført fuldt ud eller i de fleste 
henseender 

o Særberetning 05/2018 "Vedvarende energi til bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne: De potentielle synergier er betydelige, men for det meste ikke 
opnået" 

o Særberetning 07/2018 "EU's førtiltrædelsesbistand til Tyrkiet: hidtil kun 
begrænsede resultater" 

o Særberetning 08/2018 "EU's støtte til produktive investeringer i virksomheder - 
der er behov for mere fokus på holdbare resultater" 

o Særberetning 11/2018 "De nye muligheder for finansiering af 
landdistriktsprojekter: enklere, men ikke fokuseret på resultater" 

o Særberetning 12/2018 "Bredbånd i EU's medlemsstater: På trods af fremskridt vil 
ikke alle Europa 2020-målene blive nået" 

o Særberetning 14/2018 "EU's ekspertisecentre vedrørende kemiske, biologiske, 
radiologiske og nukleare spørgsmål: behov for yderligere fremskridt" 

o Særberetning 15/2018 "Styrkelse af kapaciteten hos de indre sikkerhedsstyrker i 
Niger og Mali: Kun begrænsede og langsomme fremskridt" 

o Særberetning 20/2018 "Den afrikanske freds- og sikkerhedsarkitektur: EU-støtten 
bør have nyt fokus" 

o Særberetning 21/2018 "Udvælgelsen og overvågningen af EFRU- og ESF-projekter 
i perioden 2014-2020 er stadig primært outputorienteret" 

o Særberetning 23/2018 "Luftforurening: Vores sundhed er stadig utilstrækkeligt 
beskyttet" 

o Særberetning 24/2018 "Demonstration af CO2-opsamling og -lagring og innovative 
vedvarende energikilder i kommerciel skala i EU: De ønskede fremskridt er ikke 
opnået i det seneste årti" 

o Særberetning 26/2018 "En række forsinkelser i IT-systemerne på toldområdet: 
Hvad gik der galt?" 

o Særberetning 35/2018 "Gennemsigtighed med hensyn til NGO'ers gennemførelse 
af EU-midler: behov for en større indsats" 

Note: Ovenstående liste omfatter ikke de fire anbefalinger, hvis gennemførelsesstatus det ikke var 
nødvendigt at vurdere, fordi de ikke længere var relevante, og de 16 anbefalinger, hvis 
gennemførelsesfrist endnu ikke var nået på tidspunktet for vores opfølgning. 
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Bilag 

Opfølgning på anbefalinger fra kapitel 3 i årsberetningen for 2018 

År Revisionsrettens anbefaling 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Gennemført 
Ikke 

gennemført 
Ikke 

relevant 
Utilstrækkelig 

dokumentation I de fleste 
henseender 

I nogle 
henseender 

2018 

Anbefaling 3.1 - Kommissionen bør tilskynde til, at der i 
programerklæringerne medtages indikatorer, som: 
 

a) med en bedre balance mellem input, output, resultater og 
effekt giver mere relevante oplysninger om det, der opnås 
med EU's udgiftsprogrammer. 

Gennemførelsesdato: ved udsendelsen i 2022 af 
programerklæringerne vedrørende 2023-budgettet. 

X      

2018 

Anbefaling 3.1 - Kommissionen bør tilskynde til, at der i 
programerklæringerne medtages indikatorer, som: 
b) har en klar forbindelse til de aktioner, der finansieres af 
EU's udgiftsprogrammer. 

Gennemførelsesdato: ved udsendelsen i 2022 af 
programerklæringerne vedrørende 2023-budgettet. 

 X     
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52019TA1008%2801%29


 

 

År Revisionsrettens anbefaling 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Gennemført 
Ikke 

gennemført 
Ikke 

relevant 
Utilstrækkelig 

dokumentation I de fleste 
henseender 

I nogle 
henseender 

2018 

Anbefaling 3.1 - Kommissionen bør tilskynde til, at der i 
programerklæringerne medtages indikatorer, som: 
c) afspejler resultaterne af EU's udgiftsprogrammer snarere 
end den opnåede performance i Kommissionen og de andre 
organer, der gennemfører programmerne. 

Gennemførelsesdato: ved udsendelsen i 2022 af 
programerklæringerne vedrørende 2023-budgettet. 

 X     

2018 

Anbefaling 3.1 - Kommissionen bør tilskynde til, at der i 
programerklæringerne medtages indikatorer, som: 
d) dækker programmålene. 

Gennemførelsesdato: ved udsendelsen i 2022 af 
programerklæringerne vedrørende 2023-budgettet. 

 X     

2018 

Anbefaling 3.2 - Med henblik på at kunne beregne fremskridt 
hen imod målet fra basislinjen bør Kommissionen for alle 
programmer foreslå resultatrammer, hvis resultatindikatorer 
har nedenstående karakteristika. Hvis Kommissionen ikke 
mener, at dette er nyttigt i forbindelse med en specifik 
indikator, bør den forklare sit valg i programerklæringerne. 
a) Kvantitative basislinjer med angivelse af det relevante år. 

Gennemførelsesdato: ved udsendelsen i 2022 af 
programerklæringerne vedrørende 2023-budgettet. 

  X    
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År Revisionsrettens anbefaling 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Gennemført 
Ikke 

gennemført 
Ikke 

relevant 
Utilstrækkelig 

dokumentation I de fleste 
henseender 

I nogle 
henseender 

2018 

Anbefaling 3.2 - Med henblik på at kunne beregne fremskridt 
hen imod målet fra basislinjen bør Kommissionen for alle 
programmer foreslå resultatrammer, hvis resultatindikatorer 
har nedenstående karakteristika. Hvis Kommissionen ikke 
mener, at dette er nyttigt i forbindelse med en specifik 
indikator, bør den forklare sit valg i programerklæringerne. 

b) Kvantitative delmål. 

Gennemførelsesdato: ved udsendelsen i 2022 af 
programerklæringerne vedrørende 2023-budgettet. 

  X    

2018 

Anbefaling 3.2 - Med henblik på at kunne beregne fremskridt 
hen imod målet fra basislinjen bør Kommissionen for alle 
programmer foreslå resultatrammer, hvis resultatindikatorer 
har nedenstående karakteristika. Hvis Kommissionen ikke 
mener, at dette er nyttigt i forbindelse med en specifik 
indikator, bør den forklare sit valg i programerklæringerne. 

c) Kvantitative mål med angivelse af det relevante år. 

Gennemførelsesdato: ved udsendelsen i 2022 af 
programerklæringerne vedrørende 2023-budgettet. 

  X    
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År Revisionsrettens anbefaling 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Gennemført 
Ikke 

gennemført 
Ikke 

relevant 
Utilstrækkelig 

dokumentation I de fleste 
henseender 

I nogle 
henseender 

2018 

Anbefaling 3.2 - Med henblik på at kunne beregne fremskridt 
hen imod målet fra basislinjen bør Kommissionen for alle 
programmer foreslå resultatrammer, hvis resultatindikatorer 
har nedenstående karakteristika. Hvis Kommissionen ikke 
mener, at dette er nyttigt i forbindelse med en specifik 
indikator, bør den forklare sit valg i programerklæringerne. 

d) Data med det fornødne kvalitetsniveau, så det er let at 
beregne fremskridt hen imod målet fra basislinjen. 

Gennemførelsesdato: ved udsendelsen i 2022 af 
programerklæringerne vedrørende 2023-budgettet. 

     X 

2018 

Anbefaling 3.3 - Kommissionen bør sigte mod at modtage 
rettidige resultatoplysninger for alle resultatindikatorer, 
f.eks. ved at indføre nye rapporteringsredskaber på 
internetplatforme. 

Gennemførelsesdato: projektiværksættelse i 2021. 

X      

2018 

Anbefaling 3.4 - Kommissionen bør dokumentere de 
foreslåede mål, så budgetmyndigheden kan vurdere 
ambitionsniveauet. Dette vil kræve forslag til mål for alle 
indikatorerne i udgiftsprogrammerne. 

Gennemførelsesdato: ved udsendelsen i 2022 af 
programerklæringerne vedrørende 2023-budgettet. 

  X    
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År Revisionsrettens anbefaling 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Gennemført 
Ikke 

gennemført 
Ikke 

relevant 
Utilstrækkelig 

dokumentation I de fleste 
henseender 

I nogle 
henseender 

2018 

Anbefaling 3.5 - Kommissionen bør forbedre 
programgennemførelsesoversigten yderligere, især ved at: 
a) anvende én metode til beregning af fremskridt hen imod 
målet fra basislinjen. Hvis Kommissionen ikke mener, at 
dette er muligt i forbindelse med en specifik indikator, bør 
den forklare sit valg i programgennemførelsesoversigten. 

Gennemførelsesdato: 2021-udgaven af 
programgennemførelsesoversigten. 

X      

2018 

Anbefaling 3.5 - Kommissionen bør forbedre 
programgennemførelsesoversigten yderligere, især ved at: 
b) forklare rationalet bag udvælgelsen af resultatindikatorer 
for hvert enkelt program. 

Gennemførelsesdato: 2021-udgaven af 
programgennemførelsesoversigten. 

X      
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EUROPA-KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS 

BERETNING OM EU-BUDGETTETS PERFORMANCE — STATUS 

VED UDGANGEN AF 2021  

"KAPITEL 1 — INDDRAGELSE AF KOMMISSIONENS 

HORISONTALE POLITISKE PRIORITETER I EU-BUDGETTET" 

INDLEDNING TIL KOMMISSIONENS SVAR 

Kommissionen bifalder, at der i Revisionsrettens beretning for 2021 om EU-budgettets 
performance er fokus på mainstreaming af politik.  

Mainstreaming er et vigtigt redskab for Kommissionen til at forfølge horisontale mål såsom 
bekæmpelse af klimaændringer eller et samfund med større ligestilling mellem kønnene, samtidig 
med at udgiftsprogrammerne fokuserer præcist på specifikke EU-mål på de respektive 
politikområder. For den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027 er mainstreaming blevet 
drøftet med medlovgiverne, og den deraf følgende aftale er stadfæstet i den interinstitutionelle 
aftale (IIA). Dette er retningsgivende for Kommissionens gennemførelse af FFR for 2021-2027.  

Som det anerkendes i Revisionsrettens beretning (punkt 1.14), forpligtes Kommissionen i henhold til 
IIA til i varierende grad at arbejde på mainstreaming inden for forskellige områder. Ud over de 
politiske overvejelser afspejler variationen desuden begrænsninger i ressourcer og 
informationssystemer. Mens der for nogle prioriteter, såsom klima og biodiversitet, er eksplicitte 
forpligtelser til at spore udgifter, omfatter forpligtelserne ikke måling af resultater for nogen af 
områderne (i modsætning til udgifter). 

Ud over IIA har Kommissionen offentliggjort sine mål for budgetresultaterne, herunder 
mainstreaming af prioriteter, i sin meddelelse fra juni 2021 "Resultatrammen for EU-budgettet" 
(COM(2021) 366), som findes på: (https://europa.eu/!8DF8RG). Meddelelsen danner grundlag for et 
ambitiøst arbejdsprogram, herunder pilotprojekter til måling af de samlede resultater opnået på 
specifikke områder via alle EU-budgetinterventioner. Arbejdet på området er igangværende. Selv 
om Kommissionen fortsat har fuldt fokus på opgaven, er arbejdet på området blevet bremset af de 
hidtil usete kriser og chok, der er opstået under og siden vedtagelsen af FFR, da de har krævet 
Kommissionens fulde opmærksomhed. I betragtning af omstændighederne og de deraf følgende 
begrænsninger har Kommissionen fokuseret på at sikre overholdelse af de retlige forpligtelser. 

Ud fra et metodesynspunkt behøver resultatrammen for et givet EU-udgiftsprogram ikke at 
indeholde hverken specifikke målsætninger eller indikatorer, der er direkte knyttet til horisontale 
prioriteter (i modsætning til programspecifikke prioriteter). Under alle omstændigheder er både de 
endelige specifikke målsætninger og nøgleresultatindikatorer i basisretsakterne for de enkelte EU-
udgiftsprogrammer resultatet af forhandlingsprocessen med medlovgiverne. Kommissionen har 
også forsøgt at reducere antallet af specifikke målsætninger og nøgleresultatindikatorer ved 
udformningen af FFR for 2021-2027 og sikre en tæt sammenhæng mellem dem, blandt andet som 
følge af en tilsvarende anbefaling fra Revisionsretten (anbefaling 3 i Revisionsrettens årsberetning 
for regnskabsåret 2017). På det grundlag forventer Kommissionen ikke, at 
nøgleresultatindikatorerne dækker hverken de horisontale prioriteter eller målene for bæredygtig 
udvikling, og slet ikke fuldt ud. 
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I den sammenhæng kræver rapporteringen om de opnåede effekter via de forskellige 
udgiftsprogrammer en omhyggelig indsats for at aggregere de tilgængelige oplysninger.  

I nogle punkter (f.eks. 1.29, 1.31, 1.44, 2.9, 2.10, 2.11 og 2.12) henviser Revisionsretten til 
resultaterne fra nogle af sine tidligere beretninger. Kommissionens svar på resultaterne i de 
nævnte rapporter er fortsat gældende. 

INDDRAGELSE AF HORISONTALE POLITISKE PRIORITETER I 
DE UDVALGTE EU-BUDGETPROGRAMMER 

Rammen for håndtering af horisontale politiske prioriteter i FFR for 2021-2027 

1.17 Som Revisionsretten anerkender, er Kommissionen ikke i henhold til IIA forpligtet til at spore

bidraget fra alle EU's udgifter til den digitale omstilling. Derfor spores disse bidrag ikke i øjeblikket. 

Metoder til sporing af udgifter til visse horisontale politiske prioriteter 

Klima 

1.29 Kommissionen sigter konsekvent mod at måle den fælles landbrugspolitiks bidrag på den

mest pålidelige og videnskabeligt baserede måde, samtidig med at der tages hensyn til, at 
metodologien skal være enkel at gennemføre, og at unødige administrative byrder bør undgås. 
Kommissionen er enig i at ændre de vægtninger, der er omhandlet i artikel 100, stk. 2, i 
forordning (EU) 2021/2115, hvis en sådan ændring er nødvendig af hensyn til en mere nøjagtig 
sporing af udgifterne til miljø- og klimarelaterede målsætninger. 

1.31 Kommissionen ajourførte sin metode til sporing af biodiversitetsudgifter i overensstemmelse

med den undersøgelse, der blev offentliggjort i maj 2022, og anvendte metoden på hele EU-
budgettet i forbindelse med den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport 2021/udkastet til 
budget for 2023. 

Kønsaspektet 

1.36 Kommissionen har bevidst besluttet i sin metode til sporing af udgifter til ligestilling også at

medtage interventioner/aktiviteter i programmer, der muligvis ikke har kønsspecifikke målsætninger 
og/eller krav til kønsopdelte indikatordata i deres basisretsakter. Det skyldes på den ene side, at 
basisretsakterne for FFR 2021-2027 allerede er blevet vedtaget (og dermed er omfanget af 
indarbejdede kønsspecifikke målsætninger eller datakrav givet), og på den anden side, at 
programmerne giver tilstrækkelig dokumentation for det faktiske bidrag, de yder i praksis, uanset 
om der findes indikatorer i basisretsakten. 

1.37 På sit offentlige websted stiller Kommissionen alle de oplysninger til rådighed, der er

nødvendige for interessenter, der ønsker at udlede en samlet (vægtet) værdi for EU-budgettets 
nominelle bidrag til fremme af ligestilling mellem kønnene. Tildelingen af vægte, både i henhold til 
EIGE's værktøj og forordningen om fælles bestemmelser, er kunstig, udgør blot en metodologisk 
antagelse og er almindeligt anerkendt som en metode til at anslå/tilnærme det faktiske beløb for 
den pågældende intervention, som i realiteten reelt er dedikeret til fremme af ligestilling mellem 
kønnene. 

Målene for bæredygtig udvikling 
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1.39 I overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale, der ledsager FFR for 2021-2027,

har Kommissionen forpligtet sig til at inddrage målene for bæredygtig udvikling i alle relevante 
programmer (jf. punkt 1.14 ovenfor). Kommissionen har påvist, at den overholder denne 
forpligtelse, ved i sin rapportering at give eksempler på, hvordan relevante programmer 
understøtter de relevante mål for bæredygtig udvikling. 

RAPPORTERING OM OPFYLDELSEN AF DE HORISONTALE 
POLITISKE PRIORITETER 

1.41 Kommissionen gentager, at den har forpligtet sig til at aflægge rapport om forpligtelserne i

henhold til IIA vedrørende horisontale prioriteter, som den har forpligtet sig til at indarbejde, om 
end i forskelligt omfang. Ingen af forpligtelserne omfatter på nuværende tidspunkt hverken at 
skabe eller måle specifikke resultater. Kommissionen er dog fast overbevist om, at det er vigtigt at 
måle resultaterne af det samlede omfang af de mange budgetinterventioner inden for områder 
omfattet af mainstreaming.  

Med henblik herpå har Kommissionen iværksat et pilotprojekt for at fastlægge de nødvendige 
metoder under hensyntagen til relevante begrænsninger. Kommissionen har altid understreget, at 
ressourcemæssige begrænsninger på det administrative område sætter grænser for at opnå bedre 
resultater end det forpligtede omfang. Kommissionen har endvidere skullet håndtere kriser og chok 
af et hidtil uset omfang, der er opstået under eller efter vedtagelsen af FFR, og det har påvirket 
fremskridtene på området negativt. 

Rapportering i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport om fremskridt 

vedrørende mainstreaming af mål 

1.43 Første led — Kommissionen skal i forskelligt omfang mainstreame de horisontale prioriteter,

der er omhandlet i denne rapport. Ifølge den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport er de 
vigtigste overordnede politiske mål indarbejdet i programmerne under EU-budgettet i et omfang, 
der fuldt ud er i overensstemmelse med Kommissionens planer/forpligtelser. 

Andet led — Som forklaret f.eks. i Kommissionens svar på Revisionsrettens særberetning om 
klimaudgifter under FFR for 2014-2020 afspejler Kommissionens skøn over EU-budgettets bidrag 
til klimaændringer både i indeværende år, men også tidligere og i fremtiden, til enhver tid de 
bedste tilgængelige oplysninger. Kommissionen har forpligtet sig til at ajourføre sit skøn, 
efterhånden som nye oplysninger foreligger, og til på en gennemsigtig måde at fremlægge alle de 
oplysninger, som dens skøn er baseret på. 

Tredje led — Med hensyn til Revisionsrettens erklæring under tredje punkt i afsnit 1.43 bemærker 
Kommissionen, at Kommissionen har anvendt udtrykket "i vid udstrækning" i beskrivelsen af, i 
hvilket omfang den har ajourført metoden til sporing af udgifter vedrørende biodiversitet, netop for 
at angive, at ajourføringen har omfattet de fleste, men ikke alle programmer. 

Fjerde led — I tidligere beretninger havde Revisionsretten anført det uhensigtsmæssige i, at EU-
budgettet i vid udstrækning var kønsneutralt. Pilotanvendelsen af metoden har imidlertid vist, at 
størstedelen af EU-budgettet kan bidrage positivt til ligestilling mellem kønnene. Det er ikke i 
modstrid med Revisionsrettens erklæring om, at ca. 4 % af EU-budgettet vides at bidrage til at øge 
ligestillingen mellem kønnene. Kommissionen gør det klart, at aktiviteter markeret med "0*" 
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muligvis men ikke med sikkerhed bidrager til ligestilling, og at det kræver yderligere analyser og 
data at fastslå, hvorvidt og i givet fald i hvilket omfang aktiviteterne bidrager til ligestilling. Det 
skal bemærkes, at metoden er ny og er blevet anvendt for første gang udelukkende på pilotbasis, 
og der er dermed rig mulighed for yderligere udvikling. 

1.44 Første led — Se Kommissionens svar på punkt 2.15.

Andet led — Kommissionen har tildelt det maksimale pointtal 1 i den årlige forvaltnings- og 
effektivitetsrapport til ESF+-programmet, fordi kønsaspektet var en væsentlig målsætning i 
udformningen af indsatsområdet under delt forvaltning. Mere specifikt er integration af 
kønsaspektet et horisontalt princip i ESF+. Der skal tages hensyn hertil under forberedelse, 
gennemførelse, overvågning og evaluering af alle ESF+-programmer. Under ESF+-programmet 
under delt forvaltning har medlemsstaterne desuden pligt til at programmere målrettede aktioner, 
der har til formål at øge kvinders bæredygtige deltagelse og øgede beskæftigelse, og alle ESF+-
udvælgelseskriterier og -procedurer skal sikre ligestilling mellem kønnene. Endelig opdeles alle 
personoplysninger og indikatorer under ESF+-programmerne efter køn. 

Hvad angår de faktiske forpligtelser for 2021, der er relevante for ligestilling mellem kønnene, og 
som er anført i programerklæringen, var disse 0, fordi gennemførelsen ikke var påbegyndt, og 
ingen programmer var blevet vedtaget i medlemsstaterne. 

Oplysninger om, hvorvidt udgifterne bidrager til flere prioriteter på samme tid 

1.45 Kommissionen har gentaget, at det i stedet for dobbelttælling (der trækker i negativ retning)

er hensigtsmæssigt at henvise til synergier, når en aktivitet bidrager til mere end ét mål. 

Måling af resultater 

1.50 Se Kommissionens svar på punkt 2.48.

1.51 Kommissionen har vedtaget en ambition om i den flerårige finansielle ramme for 2021-

2027 at gå ud over forpligtelserne i henhold til IIA med hensyn til mainstreaming. De mulige 
resultater i denne henseende afhænger af de ressourcer, der er til rådighed. Flere uforudsete 
begivenheder, der har fundet sted under og efter vedtagelsen af FFR, har krævet en omfattende 
indsats fra Kommissionens side, herunder gennem en omlægning af budgetgennemførelsen. 

Uden at det berører konsekvensen i det finske eksempel, mener Kommissionen, at der ved en 
direkte sammenligning skal tages højde for alle de aktiviteter, som EU-budgettet støtter, 
sammenlignet med støtten under den finske udviklingspolitik. Kommissionen har fastlagt fælles 
indikatorer for specifikke politikker såsom samhørighedspolitikken eller genopretnings- og 
resiliensfaciliteten. Udfordringen består i at opsætte ensartede indikatorer, der kan anvendes på 
tværs af alle de aktiviteter, der finansieres via EU's budget. 

Kommissionens gennemgang af de indberettede oplysninger 

1.52 Kommissionen forpligter sig til at fremlægge resultatoplysninger af høj kvalitet i sin

rapportering. Denne forpligtelse indebærer også, at Kommissionen korrigerer konstaterede fejl på 
en gennemsigtig måde. 

Bilag 1.1 — Inddragelse af horisontale politiske prioriteter i 

konsekvensanalyser  
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Kommissionen betragtede ikke biodiversitet som en central horisontal prioritet for et digitalt Europa 
i konsekvensanalysen. I konsekvensanalysen nævnes på side 65 muligheden for, at programmet et 
digitalt Europa kan udnytte synergier med LIFE-programmet. 

Bilag 1.3 — Fastsatte udgiftsmål for de horisontale politiske 

prioriteter 

I overensstemmelse med bilag 2.2 til kapitel 2 har programmet et digitalt Europa ikke et 
udgiftsmål for klima i retsgrundlaget. 
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EUROPA-KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS 

BERETNING OM EU-BUDGETTETS PERFORMANCE — STATUS 

VED UDGANGEN AF 2021  

"KAPITEL 2 — PERFORMANCERAMMEN FOR KOMMISSIONENS 

HORISONTALE POLITISKE PRIORITETER" 

INDLEDNING
2.3 I sin rapportering om budgetgennemførelsen tilstræber Kommissionen en balance mellem

omfang og nøjagtighed, så selve rapporteringen bliver både nyttig og læsevenlig. Ved fastlæggelse 
af oplysningstyper og detaljeringsgrad anvender Kommissionen den aftale, der blev indgået med 
medlovgiverne i den interinstitutionelle aftale af 16. december 2020 om budgetdisciplin, 
budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning (IIA). Det betyder, at ikke alle tværgående 
områder indberettes på samme måde.  

Dog indeholder den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport for 2021 detaljerede oplysninger om 
den nye pilotmetode til sporing af bidrag til ligestilling mellem kønnene. Bidraget til FN's 
verdensmål for bæredygtig udvikling fastlægges gennem rapportering om konkrete illustrative 
eksempler.

INDDRAGELSE AF KLIMA- OG 
BIODIVERSITETSPRIORITETERNE I PERFORMANCERAMMEN 

EU-budgettets bidrag til klima og biodiversitet 

2.9-2.12 For så vidt angår rapportering om klimaudgifter henviser Kommissionen til sine svar

på Revisionsrettens særberetning nr. 9/2022 om klimaudgifter i EU-budgettet for 2014-2020. 

Med hensyn til biodiversitet offentliggjorde Kommissionen i juni 2022 sin nye metode til sporing af 
udgifter knyttet til biodiversitet1, der er udviklet på grundlag af en omfattende ekstern 
undersøgelse2 med det formål at sikre pålidelig sporing og afhjælpning af de mangler, der blev 
konstateret ved en efterfølgende vurdering af den tidligere sporingsmetode samt specifikke 
anbefalinger.[1] [2] Den nye metode registrerer ikke udgifter til aktiviteter, der kan skade 
biodiversiteten, da tilgangen for FFR 2021-2027 har fokus på at operationalisere princippet om 
ikke at gøre væsentlig skade på tværs af EU's fonde og programmer. 

Indberetning vedrørende EU-budgettets bidrag til klima og biodiversitet 

2.14 Kommissionen er forpligtet til at fremlægge resultatoplysninger af høj kvalitet i sin

rapportering, og Kommissionen øger fortsat pålideligheden og kvaliteten af de oplysninger, der 

1  https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/pdf/Biodiversity_tracking_methodology_for_each_programme_except_CAP.pdf. 
2 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/793eb6ec-dbd6-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-258471562.
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stilles til rådighed. Denne forpligtelse indebærer også, at Kommissionen rapporterer om 
konstaterede fejl på en gennemsigtig måde.  

Berigtigelsen vedrører kun bind II (bilag 1 og 4). Efter udbedring af fejlene har Kommissionen tiltro 
til, at den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport nu indeholder ajourførte og nøjagtige 
oplysninger. 

2.15 Kommissionen bemærker, at sporing af klimaudgifter blev gennemført for perioden 2014-

2020, og at emnet allerede blev behandlet i Revisionsrettens særberetning nr. 09/2022. 
Kommissionen henviser endvidere til sine svar til særberetning nr. 31/2016.  

Af hensyn til ensartetheden anvender Kommissionen den samme metode i den nuværende 
overgangsperiode. Den nye fælles landbrugspolitik gennemføres fra og med den 1. januar 2023 
med anvendelse af sporingsmetoden for klimaudgifterne for perioden 2023-2027 i henhold til 
bestemmelserne i artikel 100 i forordning (EU) 2021/2115. 

2.16 Kommissionen henviser til sine svar i Revisionsrettens særberetning nr. 13/2020.

2.18 I henhold til den interinstitutionelle aftale af 16. december 20203 er Kommissionen

forpligtet til at tage højde for eventuelle overlapninger, og det sker rutinemæssigt. Kommissionen 
udelukker f.eks. ikke en aktivitet, der anses for at bidrage til bekæmpelse af klimaændringer, fra 
den pulje af aktiviteter, hvis (mulige) bidrag til genopretning af biodiversiteten vurderes, netop fordi 
Kommissionen mener, at der meget vel kan skabes synergier ved at forfølge begge mål.  

Rapportering om sådanne overlapningers præcise omfang (kræves ikke i henhold til IIA) er en 
teknisk kompleks opgave, der baseres på de nuværende systemer, da de forskellige horisontale 
prioriteter spores med forskellig detaljeringsgrad og med brug af forskellige mekanismer og IT-
systemer. 

2.19 Kommissionen tog højde for alle overlapninger, som Revisionsretten henviste til i punkt 2.19,

som krævet i henhold til IIA. 

Sporing af udgifter og anvendelse af skøn i forbindelse med rapportering af 

fremskridt 

2.23-2.24 Som forklaret i svarene til særberetningen om klimastøtte i 2014-2020 indebærer

det forhold, at EU-budgettet omfatter aktiviteter, der er flerårige og gennemføres på meget 
forskellige måder, at den eneste måde, hvorpå der kan tilvejebringes et årligt realtidsskøn over EU-
budgettets bidrag til bekæmpelse af klimaændringer, er at aggregere udgifter, der afholdes på 
forskellige trin i udgiftscyklussen. Det er netop af denne grund, at Kommissionen rutinemæssigt 
også opdaterer tidligere data på baggrund af eventuelle nye oplysninger, der bliver tilgængelige.  

2.25 Som følge af den konstaterede risiko for, at klimaudgiftsmålet på 35 % for 2023-2024 ikke

nås, har programmeringsenhederne øget investeringerne i klimaindsatsen frem til efteråret 2022 i 
GD Forsknings arbejdsprogram. Det endelige forudgående skøn er på 35,6 % (ca. 170 mio. EUR 
højere end målet på 35 %).  

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32020Q1222%2801%29. 
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INDDRAGELSE AF LIGESTILLING MELLEM KØNNENE I 
PERFORMANCERAMMEN  

Integration af kønsaspektet 

2.31 Kommissionen bemærker, at den revision, som Revisionsretten henviser til om integration af

kønsaspektet i EU-budgettet (særberetning nr. 10/20214), der blev offentliggjort i maj 2021, 
hovedsagelig dækkede udformningen af FFR for 2014-2020. 

EU-budgettets bidrag til fremme af ligestilling mellem kønnene 

2.35 For ESF+ anerkender Kommissionen, at teksten nævnt i punkt 2.35 var en skrivefejl (af

tekniske årsager blev henvisningen indført manuelt under tabellen, og i de to tilfælde blev den ikke 
ajourført korrekt). Den eneste reference under tabellen skal være "Konsoliderede oplysninger om 
årlige gennemførte forpligtelser (i alt pr. pointtal pr. program i mio. EUR)". 

Med hensyn til henvisningen i erklæringen om Horisont Europa-programmet i punkt 2.35 ønsker 
Kommissionen at præcisere, at der henvises til behovet for at udvikle et dedikeret system 
udelukkende til Horisont Europa-programmet til præsentation af programmets aktioner og det 
tildelte budget, således at de kan rapporteres i henhold til Kommissionens nyligt udviklede metode, 
som hele rapporteringen i afsnit 6.4 følger.  

2.36 De indberettede beløb for ligestilling mellem kønnene vedrører de årlige forpligtelser, der

gennemføres under hvert program (i alt pr. pointtal pr. program i mio. EUR). De samlede 
forpligtelser, der er indberettet under de pointtal, som programmerne tildeles, svarer til beløbene 
for forpligtelser under den vedtagne budgetgennemførelse i 2021. Med henblik på metoden 
indberettes beløb, der bidrager til fremme af ligestilling mellem kønnene under REACT-EU, ikke. 

De tal, der er relevante for ligestilling mellem kønnene, blev i begrænsede tilfælde ajourført for at 
tilvejebringe mere ajourførte oplysninger modtaget fra de ansvarlige generaldirektorater (GD'er). 

2.38 Oplysningerne om de beløb, der bidrager til ligestilling mellem kønnene, blev tilvejebragt på

en gennemsigtig måde for de enkelte programmer. Kommissionen anerkender, at der endnu ikke er 
fremlagt konsoliderede oplysninger i budgetforslaget (BF) for 2023 og den årlige forvaltnings- og 
effektivitetsrapport for de beløb, der bidrager til ligestilling mellem kønnene (pointtal 1 og 2). 
Kommissionen sikrer, at konsoliderede oplysninger er tilgængelige allerede i forbindelse med 
budgetforslaget for 2024.  

Med hensyn til listen med højeste pointtal pr. program fastslog Kommissionen, at forskellen 
vedrører: 

Pointtal 1: ved medregning af ESF+ i pointtal 1 (indsatsområdet under delt forvaltning). Det 
skyldes, at pointtallet udelukkende tildeles på grundlag af programmets udformning/resultatramme 
og ikke beløbet for forpligtelser for 2021 (for indsatsområdet ESF+ under delt forvaltning er 
beløbet 0 EUR på grund af manglende programmering/gennemførelse). I betragtning af den sene 
vedtagelse af forordningen om ESF+ (juni 2021) og medlemsstaternes myndigheders prioritering af 
andre instrumenter for at afhjælpe følgerne af covid-19-udbruddet (REACT-EU, genopretnings- og 
resiliensfaciliteten og investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset CRII og CRII+) blev 
vedtagelsen af programmerne under ESF+ under delt forvaltning udskudt til 2022, og 2021-

4 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_DA.pdf. 
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tranchen af tildelingen blev omprogrammeret. Som følge heraf blev ingen udgifter vedtaget, 
anslået eller programmeret i 2021 under ESF+-indsatsområdet under delt forvaltning. Tabellen 
med beløbene i programerklæringen bliver derfor ajourført efter vedtagelsen af alle programmer 
under ESF+. 

Pointtal 0*: For Den Europæiske Forsvarsfonds vedkommende blev bedømmelsen revideret 
konservativt til 0 (fra pointtal 0*). Derfor indgår 29 programmer med pointtal 0* i budgetudkastet 
for 2023. 

2.40 I aggregeringen af beløb med pointtal 0*, 1 og 2 henviser Kommissionen konkret til

programmer, der enten bidrager (pointtal 1 og/eller 2) eller muligvis bidrager (pointtal 0*). Det er i 
overensstemmelse med definitionen af de forskellige pointtal. Aggregeringen fremhæver den 
mulige relevans, som EU-budgettet har for ligestilling mellem kønnene, og behovet for at 
mobilisere budgettet yderligere i den retning, hvor det er muligt, under den nuværende FFR. 

2.41 Kommissionen har besluttet at anvende pointtallet 0* til at fremhæve aktiviteter, der

muligvis kan bidrage til ligestilling mellem kønnene. Formålet er at styre den faktiske 
budgetgennemførelse bedst muligt i retning af så mange reelt ligestillingsfremmende resultater 
som muligt. Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) benytter også 
det foreløbige pointtal på 0*. Kommissionen har meget klart anført, at pointtallet kun fremover kan 
ændres til 0, 1 eller 2, hvis der udarbejdes understøttende analyser/data. 

2.42 Alle programmer angiver en begrundelse for de pointtal, der er tildelt i afsnittet "Vigtige

resultater og performance", som omfatter en oversigt over programmets relevans på grundlag af 
undersøgelser, og, hvor det er relevant, hvordan køn indgår i programmets 
retsgrundlag/resultatramme/arbejdsplaner. Den eneste undtagelse er programerklæringen for 
mekanismen for retfærdig omstilling og delvist programerklæringen for EU4Health, hvor der kun 
gives en forklaring på det ene af de to pointtal. Hvis kun pointtallet 0* er tildelt, indeholder 
programerklæringerne muligvis ikke en forklaring på pointtallet (f.eks. Innovationsfonden). Det er i 
overensstemmelse med metoden, hvor der kun kræves begrundelse for tildeling af pointtal 0, 1 og 
2. 

2.43 Første led — For så vidt angår bidrag til SDG 5 om ligestilling mellem kønnene minder

Kommissionen om, at programmer med pointtal 0* sandsynligvis har en indvirkning på ligestillingen 
mellem kønnene, som for nærværende ikke kan vurderes præcist. På et tidspunkt, hvor de fleste 
programmer endnu ikke er i programmerings- og gennemførelsesfasen, vil kun få af 
programmerne naturligvis kunne fremsætte illustrative eksempler på bidraget til SDG 5 som 
krævet i budgetcirkulæret. 

Se også Kommissionens svar på punkt 2.42. 

Udgiftsmål og indikatorer for ligestilling mellem kønnene 

2.44 Fastsættelse af udgiftsmål på dette område er ikke en udbredt praksis blandt OECD-

landene, heller ikke blandt de mest udviklede lande, da sådanne mål giver både fordele og ulemper 
(se OECD's publikation om kønsbudgettering i OECD-landene på 
https://www.oecd.org/gender/Gender-Budgeting-in-OECD-countries.pdf). 

2.46 Vedtagelsen af ESF+-programmerne under delt forvaltning blev udskudt til 2022 på grund

af den sene vedtagelse af forordningen om ESF+ i juni 2021, samt at medlemsstaternes 
myndigheder prioriterede andre instrumenter til afhjælpning af følgerne af covid-19-udbruddet. 
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Som følge heraf var gennemførelsen ikke påbegyndt på tidspunktet for udarbejdelsen af 
programerklæringen for 2022.  

Kønsopdelte data vil blive medtaget i Kommissionens rapportering efter vedtagelsen af alle ESF+-
programmer og under hele gennemførelsen heraf. 

OPLYSNINGER OM EU-PROGRAMMERNES RESULTATER 
VEDRØRENDE VERDENSMÅLENE FOR BÆREDYGTIG 
UDVIKLING 

2.48 Kommissionen overholder sine forpligtelser i henhold til IIA vedrørende verdensmålene for

bæredygtig udvikling ved årligt at rapportere om EU-budgettets bidrag til verdensmålene for 
bæredygtig udvikling i arbejdsdokument I, der ledsager budgetforslaget. Det gøres ved at give et 
overblik over EU-budgettets sammenhæng inden for givne politikområder med verdensmålene for 
bæredygtig udvikling i det horisontale afsnit og ved at fremlægge de verdensmål for bæredygtig 
udvikling, som de enkelte programmer bidrager til, herunder illustrative eksempler på bidrag, i det 
særlige afsnit i de individuelle programerklæringer. 

Rapportering om budgettets bidrag til verdensmålene for bæredygtig udvikling 

2.51 For så vidt angår verdensmålene for bæredygtig udvikling henvises generelt til

Kommissionens svar på punkt 2.48. 

Med hensyn til verdensmålene for bæredygtig udvikling på klimaområdet har Kommissionen en 
egen rapporteringsramme, som den anser for robust, og Kommissionen agter at investere i at 
forbedre rammen i forbindelse med rapporteringen om virkninger, herunder i forbindelse med de 
rapporteringskrav, som Kommissionen har påtaget sig ved udstedelsen af grønne obligationer 
inden for rammerne af NGEU. 

DEN DIGITALE OMSTILLING

2.59 Rapporteringen om programmet for et digitalt Europa omfatter oplysninger om den digitale

omstilling, ikke som følge af mainstreaming, men fordi sidstnævnte er en del af programmets 
specifikke mål. 

2.60 Se Kommissionens svar på punkt 1.48.

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

2.62 Den ajourførte ramme for bedre regulering fra 2021 indebærer et krav om at foretage en

analyse af kønsaspektet i konsekvensanalyserne relevant lovgivning fremover. 

2.63 Kommissionen anerkender, at metoden til sporing af kønsaspektet er ny og kun er blevet

anvendt på pilotbasis forud for den tidsplan, der er aftalt med medlovgiverne i IIA. Som sådan er 
der mulighed for at forbedre metoden, og der gøres en indsats med henblik herpå. 
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Anbefaling 1 — inddrage de horisontale politiske prioriteter bedre i 

performancerammen 

a) Kommissionen accepterer anbefalingen.

Kommissionen agter at aflægge rapport om resultaterne af sine igangværende pilotprojekter om 
den grønne og den digitale omstilling og beskæftigelse, så snart det metodologiske arbejde er 
afsluttet, og Kommissionen vil om nødvendigt følge op på resultaterne. 

b) Kommissionen accepterer delvist anbefalingen.

Kommissionen arbejder på at forbedre metoden og integrere ligestilling mellem kønnene i 
programmeringen af de nuværende programmer. Kommissionen kan ikke forpligte sig til indholdet 
af fremtidige lovgivningsinitiativer. 

c) Kommissionen accepterer anbefalingen.

2.66 Kommissionen er fuldt forpligtet til at fremlægge resultatoplysninger af høj kvalitet i sin

rapportering. Denne forpligtelse indebærer også, at Kommissionen korrigerer konstaterede fejl på 
en gennemsigtig måde.  

Som forklaret i punkt 2.23 ajourfører Kommissionen rutinemæssigt sine skøn over klimaudgifterne 
på baggrund af eventuelle nye tilgængelige oplysninger. Et årligt realtidsskøn er ikke muligt, fordi 
det ville kræve aggregering af udgifter, der befinder sig på forskellige trin i udgiftscyklussen. 

Anbefaling 2 — Styrke rapporteringen om de horisontale prioriteter i 

den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport og i 

programerklæringerne 

a) Kommissionen accepterer anbefalingen.

b) Kommissionen accepterer anbefalingen.

c) Kommissionen accepterer anbefalingen.
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KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS 

BERETNING OM EU-BUDGETTETS PERFORMANCE - STATUS 

VED UDGANGEN AF 2021  

"KAPITEL 3 — OPFØLGNING PÅ ANBEFALINGER" 

BEMÆRKNINGER  

3.8, 3.9 og bilag 3.1 Kommissionen bemærker den betydelige stigning i antallet af

anbefalinger, der skal følges op på, fra 149 hvad angår 2017 til 255 i 2018. Dette skal ses i 
forhold til stigningen i antallet af særberetninger med anbefalinger rettet til Kommissionen. Dette 
tal var steget fra i alt 20 i 2017 til 33 i 2018). Dette gør gennemførelsen og overvågningen af 
disse mere udfordrende. Ud af alle de beretninger, der blev offentliggjort i 2018, var der navnlig 
seks særberetninger, som indeholdt 15 anbefalinger (dvs. anbefalinger og delanbefalinger dertil) 
eller flere (f.eks. Særberetning nr. 01/2018 Fælles assistance til projekter i de europæiske regioner 
(Jaspersinitiativet), Særberetning nr. 03/2018 Revision af proceduren i forbindelse med 
makroøkonomiske ubalancer (PMU) og Særberetning nr. 19/2018 Et europæisk 
højhastighedsjernbanenet). Det gennemsnitlige antal anbefalinger, der blev rettet til Kommissionen 
var stabilt, dvs. mellem 9-10 anbefalinger pr. beretning.   

Kommissionen bemærker, at Kommissionen anser fire af de 28 anbefalinger, som Revisionsretten 
betragter som ikke gennemført, for at have været fuldt gennemført siden 23. maj 2022, og at den i 
første omgang ikke havde accepteret 16 og delvist accepteret to af de årsager, der fremgår af de 
offentliggjorte svar på de pågældende særberetninger.  

Ligeledes blev fem af 68 anbefalinger, der fremstår som "forsinket", ikke accepteret. Af disse fem 
anser Revisionsretten en anbefaling som fuldt gennemført, to gennemført i de fleste henseender 
og to gennemført i nogle henseender. Det betyder, at Kommissionen traf foranstaltninger, selv om 
anbefalingen ikke var accepteret. Yderligere 13 anbefalinger er i første omgang kun blevet delvist 
accepteret. 

3.13-3.15 Kommissionen mener, at det er yderst vigtigt at følge op på og gennemføre alle

accepterede anbefalinger. Selv om overvågningssystemet afbryder overvågningsstien, når 
Kommissionen anser en given anbefaling for at være gennemført, berører dette ikke det forhold, at 
Kommissionen kan fortsætte med at træffe foranstaltninger i tilfælde af igangværende initiativer, 
hvor der fortsat skal gøres en løbende indsats (f.eks. SB 07/2020 Gennemførelse af 
samhørighedspolitikken, anbefaling 3, SB 04/2017 Beskyttelse af EU-budgettet mod regelstridige 
udgifter, anbefaling 4 og SB 02/2017 Kommissionens forhandling af partnerskabsaftaler og 
programmer på samhørighedsområdet for perioden 2014-2020, 2 b) og 5). Sådanne 
foranstaltninger vil ikke være afspejlet i Kommissionens database. Det kan derudover ikke 
udelukkes, at Revisionsretten betragter nogle anbefalinger som delvis gennemført, mens 
Kommissionen anser dem for fuldt ud gennemført. 
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3.20 Gennemførelsesniveauet og rettidigheden af de 
opfølgende foranstaltninger skal ses i sammenhæng med 
accepten af Revisionsrettens anbefalinger. Kommissionen er fast

besluttet på at gennemføre alle accepterede anbefalinger inden for de tidsfrister, der er fastsat i 
Revisionsrettens særberetninger. Dette gælder dog ikke de anbefalinger, som Kommissionen ikke 
accepterede i første omgang, sådan som der er redegjort for i de offentliggjorte svar på den 
pågældende særberetning.

Endvidere kan de opfølgende foranstaltninger i nogle tilfælde kræve længere tid end forventet i 
første omgang på grund af foranstaltningernes kompleksitet, den lovgivningsmæssige eller 
politiske udvikling, ressourcemæssige begrænsninger eller eksterne faktorer såsom covid-19-
pandemien og foranstaltninger, der er truffet som reaktion på denne hidtil uset krise, der har 
krævet omprioritering af mange foranstaltninger. Det forhold, at en anbefaling ikke er blevet fuldt 
gennemført inden den oprindeligt forventede gennemførelsesdato, medfører ikke, at der ikke er 
truffet nogen foranstaltninger inden denne dato, eller at anbefalingen ikke vil blive gennemført 
senere. 

KONKLUSION 

3.22 Kommissionen henviser til sit svar på punkt 3.8, og navnlig til den betydelige stigning i

antallet af anbefalinger, hvorpå der skal følges op med hensyn til særberetninger offentliggjort i 
2018, i forhold til tidligere år, hvilket gør gennemførelsen og overvågningen af disse mere 
udfordrende. 

EUROPA-KOMMISSIONENS SVAR PÅ BILAG 3.1 "DETALJERET 

STATUS FOR 2018-ANBEFALINGERNE I DE RESPEKTIVE 

BERETNINGER –– EUROPA-KOMMISSIONEN" 

Særberetning 1/2018: Fælles assistance til projekter i de europæiske regioner 

(Jaspersinitiativet) –– tid til bedre målretning 

Svar på anbefaling 4 a), punkt 133: Målet for Kommissionens strategi for teknisk bistand er at 
skitsere alle dens foranstaltninger med hensyn til teknisk bistand, uden specifikt at fokusere på 
koordineringen af kapacitetsopbygning. For yderligere at præcisere Jaspersinitiativets rolle i forhold 
til teknisk kapacitetsopbygning er Jaspersinitiativet i gang med at udarbejde en strategi for 
overførsel af viden. Afstemning med Kommissionens politiske linje inden for administrativ 
kapacitetsopbygning vil blive sikret, og hver teknisk kapacitetsopbygningsaktivitet vil blive inddraget 
i Jaspersinitiativets landespecifikke arbejdsprogrammer. Dette giver mulighed for at forbinde 
fastlagte og aftalte behov for teknisk bistand med de politiske målsætninger i 
samhørighedspolitikken, Fonden for Retfærdig Omstilling og Connecting Europe-faciliteten i hver 
medlemsstat. 

Svar på anbefaling 5 a), punkt 138: Jaspersinitiativet indgår i InvestEU-rådgivningsplatformen og 
tilpasningen til dens overvågningskrav er stadig i gang. 
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Svar på anbefaling 5 b), punkt 138: Jaspersinitiativet er i gang med at udarbejde overvågnings- og 
rapporteringsspecifikationer, der bl.a. har til formål at fastsætte rammerne for at sikre, at 
fremtidige evalueringer er tilstrækkelig omfattende. 

Svar på anbefaling 5 c), punkt 138: Data om det anslåede budget til hver af Jaspersinitiativets 
aktiviteter vil blive indsamlet under nøglepræstationsindikatoren "Antal, størrelse, type og fordeling 
af modtagne og støttede bistandsopgaver". De faktiske direkte omkostninger ved gennemførte 
opgaver baseret på den finansielle og administrative rammeaftales satser vil også blive overvåget. 
Ud over overvågningsomkostninger overvåges intensiteten af anvendelsen af menneskelige 
ressourcer også for at sikre data til evaluering af produktivitet og effektivitet. 

Svar på anbefaling 5 d), punkt 138: Det fremgår af den finansielle og administrative rammeaftale 
mellem EIB og Europa-Kommissionen, at "for at harmonisere, systematisere og lette det fremtidige 
samarbejde og på grundlag af de hidtidige erfaringer, forekommer det hensigtsmæssigt og i 
overensstemmelse med målet om forenkling, at Unionen og banken i overensstemmelse med deres 
respektive roller i henhold til traktaten indgår en rammeaftale under finansforordningen om de 
principper, standardbetingelser, betingelser og procedurer, hvorunder Unionen og banken skal 
samarbejde om udarbejdelse, oprettelsen, gennemførelsen og forvaltningen af de finansielle 
instrumenter, som forvaltes af banken, hvortil Unionen yder et finansielt bidrag fra Unionens 
budget og/eller Den Europæiske Udviklingsfond." I den forbindelse indeholder Liste VIII til den 
finansielle og administrative rammeaftale normalsatser for personale, som Kommissionen har 
anvendt som alle de øvrige relevante artikler i den finansielle og administrative rammeaftale. Det 
fremgår endvidere af Liste VIII til den finansielle og administrative rammeaftale: "de satser, der er 
omhandlet i punkt 1 og 2, anvendes på gennemførelsesaftaler uden yderligere efterfølgende 
kontrol af de underliggende faktiske omkostninger eller definitionen og målemetoden vedrørende 
personaletimer." 

Særberetning 3/2018: Revision af proceduren i forbindelse med 

makroøkonomiske ubalancer (PMU) 

Svar på anbefaling 1 i), punkt 101: Kommissionen søgte allerede i maj 2022 at gennemføre denne 
anbefaling gennem sin forårspakke. Pakken blev offentliggjort den 23. maj 2022, og Kommissionen 
foretog ændringer, som gav den mulighed for at gennemføre anbefalingen ved at udpege PMU-
relevante landespecifikke henstillinger, der fungerer inden for den normale tidsramme for den 
brede vifte af landespecifikke henstillinger. Selv om opfølgningen på revisionen af den økonomiske 
styring vil betragte gennemførelsen af denne anbefaling som central, er Kommissionen af den 
opfattelse, at denne anbefaling allerede er blevet gennemført fuldt ud. 

Svar på anbefaling 1 ii), punkt 101: Kommissionen søgte allerede i maj 2022 at gennemføre denne 
anbefaling gennem sin forårspakke. Pakken blev offentliggjort den 23. maj 2022, og Kommissionen 
foretog ændringer, som gav den mulighed for at gennemføre anbefalingen ved, i betragtningerne 
til det juridiske dokument vedrørende landespecifikke henstillinger, bedre at forklare begrundelse 
for de PMU-relaterede landespecifikke henstillinger og ved at understrege, at gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanerne bør fremme væksten i BNP, hvilket i sig selv vil bidrage til at 
rette op på ubalancerne. Selv om opfølgningen på revisionen af den økonomiske styring vil betragte 
gennemførelsen af denne anbefaling som central, er Kommissionen af den opfattelse, at denne 
anbefaling allerede er blevet gennemført fuldt ud. 

Svar på anbefaling 1 iii), punkt 101: Kommissionen søgte allerede i maj 2022 at gennemføre denne 
anbefaling gennem sin forårspakke. Pakken blev offentliggjort den 23. maj 2022, og Kommissionen 
foretog ændringer, som gav den mulighed for at gennemføre anbefalingen ved, i de dybdegående 
undersøgelser, at lægge større vægt på analyse af den politiske reaktion og de resterende politiske 
mangler for at rette op på ubalancer og knytte dette til udviklingen af ubalancer. Fuldstændige 
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forudgående eller efterfølgende evalueringer af de landespecifikke henstillinger hæmmes af de 
grunde, der er anført i Kommissionens svar på Revisionsrettens oprindelige beretning. Selv om 
opfølgningen på revisionen af den økonomiske styring vil betragte gennemførelsen af denne 
anbefaling som central, er Kommissionen af den opfattelse, at denne anbefaling allerede er blevet 
gennemført fuldt ud. 

Svar på anbefaling 1 iv), punkt 101: Kommissionen søgte allerede i maj 2022 at gennemføre denne 
anbefaling gennem sin forårspakke. Pakken blev offentliggjort den 23. maj 2022, og Kommissionen 
foretog ændringer, som gav den mulighed for at gennemføre anbefalingen ved at udpege PMU-
relevante landespecifikke henstillinger, der fungerer inden for den normale tidsramme for den 
brede vifte af landespecifikke henstillinger. Selv om opfølgningen på revisionen af den økonomiske 
styring vil betragte gennemførelsen af denne anbefaling som central, er Kommissionen af den 
opfattelse, at denne anbefaling allerede er blevet gennemført fuldt ud. 

Svar på anbefaling 2 i), punkt 104: Som det fremgår af Kommissionens svar på 
revisionsberetningen (punkt 97), bør revisionerne af gennemførelsen af PMU (bortset fra anbefaling 
3 ii), 4, 5 og 6) tage hensyn til revisionen af PMU. Opfølgningen på revisionen af sixpacken blev 
forsinket i lyset af covid-19-krisen, hvor der var behov for at fokusere på de umiddelbare 
udfordringer i forbindelse med krisen, og dermed måtte gennemførelsesdatoen for forskellige 
anbefalinger forlænges. Kommissionen søgte i maj 2022 at gennemføre denne anbefaling gennem 
sin forårspakke. Pakken blev offentliggjort den 23. maj 2022, og Kommissionen foretog ændringer, 
som gav den mulighed for at gennemføre anbefalingen ved at sikre, at analysen af den 
dybdegående undersøgelse klart beskriver ubalancernes alvor.  

Svar på anbefaling 2 iii), punkt 104: Gennemførelsen af EIP'et er et centralt element i den 
igangværende revision af rammen for økonomisk styring, men fristen for afslutning af revisionen 
er stadig usikker. Anbefalingens forventede gennemførelsesdato skal derfor forlænges til juli 2023 
for at tage hensyn hertil. 

Særberetning 4/2018: EU's bistand til Myanmar/Burma 

Svar på anbefaling 1, tredje led, punkt 71: Prioritering af behov, efter prioriteter baseret på 
varierende behov mellem regioner og lande og med andre donorer og deres støtte på regionalt og 
landeplan, gennemføres og revideres regelmæssigt under hele gennemførelsen. I betragtning af de 
presserende behov og forskellige grad af støtte fra donorer er det ikke altid muligt fuldt ud at 
fastlægge prioriterede tiltag forud for iværksættelsen af programgennemførelsen, og i stedet er 
processen med prioritering af regioner/lande og som følge af langvarige kriser blevet integreret i 
reaktionsmekanismen Nexus. Koordinering med andre donorer og partnere er også en 
igangværende proces gennem hele programgennemførelsen. Denne tilgang tager sigte på at 
bevare en fleksibel reaktionsmekanisme, der er i stand til rettidigt at reagere på krisesituationer og 
presserende behov blandt befolkningen i Myanmar, herunder gennem evalueringer og 
screeningundersøgelser. Som aktivt medlem af samarbejdsgruppen, det FN-ledede 
koordineringsorgan blandt de største donorer og udviklingspartnere, sikrer Kommissionen 
koordineringen og prioriteringen af EU's bistand til Myanmar og dets befolkning. 

Særberetning 6/2018: Arbejdskraftens frie bevægelighed — den grundlæggende 

frihed er sikret, men en bedre målretning af EU-midlerne ville støtte 

arbejdskraftens mobilitet 

Svar på anbefaling 2, punkt 67: Kommissionen vil fortsat arbejde tæt sammen med Den 
Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, eksperter og interessenter på nationalt plan for at sætte 
den i stand til at indsamle relevante data til at identificere tilfælde af eller områder med 
forskelsbehandling vedrørende fri bevægelighed. Indsamlingen af relevante data sikres også 
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gennem SOLVIT-rapporterne, CHAP-klager og rapporterne fra forskellige medlemsstater, der er 
udarbejdet af netværket af juridiske eksperter (MoveS). Kommissionen overvåger nøje disse 
områder, også via Det Rådgivende Udvalg for Arbejdskraftens Frie Bevægelighed og organer 
vedrørende arbejdskraftens frie bevægelighed. 

Særberetning 10/2018: Grundbetalingsordningen for landbrugere — Ordningen er 

operationelt på rette spor, men dens effekt med hensyn til at forenkle, målrette 

og sikre konvergens i støtteniveauerne er begrænset 

Svar på anbefaling 3, punkt 85: Kommissionen anser den accepterede del af anbefalingen som 
fuldt og rettidigt gennemført. 

Det er medlemsstaterne, der fremlægger deres behovsvurderinger (herunder vedrørende den fælles 
landbrugspolitiks specifikke målsætning om rimelig indkomst) og deres interventionsstrategi i de 
strategiske planer vedrørende den fælles landbrugspolitik, som vedtaget af medlovgiverne. De 
fastsætter også mål med hensyn til omfordeling af støtten til mindre landbrugere og områder med 
behov. Resultaterne af den fælles landbrugspolitik med hensyn til at øge støtten til de mest 
trængende landbrugere vil blive vurderet i evalueringen af politikken, som bl.a. vil tage hensyn til 
udviklingen i landbrugernes indkomst og fordelingen af støtten i forhold til situationen før 
reformen. 

Med hensyn til medlemsstaternes strategiske planer vedrørende den fælles landbrugspolitik 
fremlagde Kommissionen den 18. december 2020 anbefalinger for hver medlemsstat baseret på 
en analyse af deres landbrugssektor og landdistrikter. Disse henstillinger er knyttet til de ni 
specifikke mål for den fælles landbrugspolitik, der omfatter miljømæssige, sociale og økonomiske 
udfordringer og et tværgående mål om viden og innovation. 

Desuden gik Kommissionen den 31. marts 2022 i gang med at fremsende breve med 
bemærkninger til udkastet til de strategiske planer vedrørende den fælles landbrugspolitik, som er 
indsendt af EU-landene. Disse breve blev sendt til alle medlemsstater og undersøger, hvordan EU-
landene har identificeret deres behov, den tilgrundliggende dokumentation, de har anvendt, de 
tiltag, de har til hensigt at gennemføre, og de mål, de har opstillet.  

Brevene behandler centrale spørgsmål vedrørende helheden af en plan — dens strategiske fokus, 
bidrag til den fælles landbrugspolitiks generelle mål og indeholder detaljerede bemærkninger i 
overensstemmelse med den fælles landbrugspolitiks ti specifikke mål, instrumenterne og andre 
elementer i den foreslåede plan, som kræver yderligere forklaring, færdiggørelse eller justeringer, 
før Kommissionen kan godkende dem. 

Kommissionen er i øjeblikket i færd med at vurdere svarene og deltager i intensive drøftelser med 
medlemsstaterne. De første strategiske planer vedrørende den fælles landbrugspolitik blev 
vedtaget i august 2022. De retlige rammer, som Rådet og Parlamentet har vedtaget, giver 
medlemsstaterne fleksibilitet til at imødekomme deres omfordelingsbehov. De godkendte planer 
vedrørende den fælles landbrugspolitik oplever i det store og hele en begrænset, men reel 
forbedring i forhold til den nuværende situation. Denne forbedring skyldes den kombinerede 
virkning af forskellige instrumenter og mekanismer: omfordelingsbetalingen, 
reduktionsmekanismen, anvendelse af lofter, konvergens mellem betalingsrettigheder og 
undertiden koblet støtte og biordninger. 

Understøttende link: 

Anbefalinger til strategiske planer vedrørende den fælles landbrugspolitik 
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(https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-
plans_en#recommendations) 

Overview CAP strategic plans – Commission observations 

(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/overview-cap-
plans-ol-220331.pdf) 

Breve med bemærkninger til de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik 

 (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-
plans/observation-letters_en). 

Særberetning 13/2018: Bekæmpelse af radikalisering, der fører til terrorisme: 

Kommissionen adresserede medlemsstaternes behov, men der var nogle mangler 

i koordineringen og evalueringen 

Svar på anbefaling 3 a), punkt 42: Kommissionen anser anbefalingen som fuldt gennemført. 
Revisionsretten anmodede Kommissionen om at gennemføre den nødvendige høring og 
undersøgelse for at identificere mål og indikatorer til at måle sine resultater med hensyn til at 
opfylde politikmålene og sikre valuta for pengene med henblik på at hjælpe medlemsstaterne med 
bekæmpelse af radikalisering. Kommissionen iværksatte denne specifikke undersøgelse og 
identificerede mål, indikatorer og værktøjer til at måle resultater med hensyn til at opfylde 
politikmålene og sikre valuta for pengene, da det var omdrejningspunktet for anbefalingen. I 
betragtning af tidsplanen forstod Kommissionen anbefalingen som en proces, der førte til en 
omfattende evaluering af politikken til bekæmpelse af radikalisering. Derfor anser Kommissionen 
denne anbefaling som gennemført, eftersom den gennemførte sine mål fuldt ud på kort og 
mellemlang sigt. Med hensyn til de langsigtede perspektiver er Kommissionen i færd med at 
integrere indikatorer i de næste årlige statusrapporter. 

Svar på anbefaling 3 d), punkt 42: Kommissionen er ikke enig med Revisionsretten i, at 
anbefalingen kun er gennemført i nogle henseender. Kommissionen har sikret, at Unionens 
finansierede indsats på området med hensyn til radikalisering er effektiv og modvirker 
fortællingskampagner gennem streng evaluering af forslagenes interventionslogik (herunder 
generelle og specifikke mål, metoder og indikatorer (referencescenarie, mål og kilde og 
kontrolmetode)) i forhold til de ønskede resultater, der er defineret i indkaldelsen. Desuden krævede 
den, at "forslagene indeholder en kvantitativ og kvalitativ evaluering af de foreslåede 
foranstaltningers rækkevidde og virkning, ledsaget af en række indhøstede erfaringer og god 
praksis for lignende fremtidige tiltag." 

Revisionsrettens erklæring om anvendelsen af foruddefinerede effektivitetsindikatorer synes at 
række ud over ordlyden i den oprindelige anbefaling. I overensstemmelse med retsgrundlaget for 
fondene på området indre anliggender er de specifikke mål for Unionens indsats at "supplere 
gennemførelsen af fondens politiske mål på nationalt plan gennem medlemsstaternes programmer 
(…) tjener overordnede strategiske formål (…) i forbindelse med politisk analyse og innovation, 
tværnational gensidig læring og partnerskaber og afprøvning af nye initiativer og tiltag i hele 
Unionen." I forbindelse med innovation og afprøvning af nye initiativer vil fastsættelsen af 
foruddefinerede effektivitetsindikatorer kunne vise sig at virke mod hensigten, da det vil begrænse 
originaliteten, opfindsomheden og den moderne tilgang, som de potentielle ansøgere på 
interventionsområdet har efterspurgt.  

Kommissionen er fortsat af den opfattelse, at manglen på effektive indikatorer ikke betyder, at 
effektiviteten ikke kan vurderes. Tværtimod vurderer Kommissionen gennem evalueringen af 
forslagene, før finansieringsbeslutningen træffes, hele interventionslogikken, og hvordan den 
foreslåede beskrivelse af foranstaltningerne vil kunne opfylde målene i indkaldelserne og dermed 
sikrer deres potentielle effektivitet. Med hensyn til gennemførelsen kan kun evalueringen, ved at 

162

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans_en#recommendations
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans_en#recommendations
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/overview-cap-plans-ol-220331.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/overview-cap-plans-ol-220331.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans/observation-letters_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans/observation-letters_en


samle alle relevante oplysninger, drage konklusioner om de fremskridt, der er gjort med projektet, 
og de mange faktorer, der ikke afspejles i indikatorerne, og som har haft indflydelse på sådanne 
fremskridt. Ansøgerne forespørger om sådanne evalueringsrapporter, og de bliver obligatorisk 
fremsendt ved projektets afslutning, udtrykkeligt med henblik på at måle effektiviteten af den 
gennemførte foranstaltning. Hvis sidstnævnte ikke opnås, kan Kommissionen i forbindelse med den 
endelige betaling nedsætte tilskuddet og som sådan beskytte EU-budgettet. 

Særberetning 16/2018: Efterfølgende revision af EU-lovgivning: et veletableret, 

men ufuldstændigt system. 

Svar på anbefaling 1 a), punkt 87: Hvad angår det interinstitutionelle vademecum, som er fastlagt i 
anbefalingen, har Kommissionen accepteret anbefalingen for så vidt angår Kommissionen selv. 
Kommissionen kan ikke træffe foranstaltninger vedrørende forhold, der er betinget af andre 
institutioners beføjelser. Mere specifikt med hensyn til anbefaling 1 a) har Kommissionen 
gennemført anbefalingen i det omfang, det var muligt. Kommissionen har gjort alle bestræbelser 
fra sin side for at opfylde anbefalingen, gennem revisionen af Tool #44 i sin horisontale tilgang til 
FFR med hensyn til evaluerings- og overvågningskriterier, og navnlig ved i sin meddelelse fra 2021 
"Sammen om bedre lovgivning" at opfordre medlovgiverne til at samarbejde om at udvikle fælles 
definitioner identificere bedste praksis gennem regelmæssig dialog i forbindelse med den 
interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning. Resten afhænger af de andre institutioner og er 
forbundet med den politiske dialog. 

Svar på anbefaling 1 b), punkt 87: I henhold til artikel 295 TEUF er der ingen forpligtelse til, at en 
interinstitutionel aftale skal være bindende. De tre institutioner besluttede i fællesskab i 2016 ikke 
at gøre den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning retligt bindende. Der er en række retlige 
og institutionelle bekymringer, som alle institutioner ønskede at undgå, da de forhandlede om 
aftalen, og disse bekymringer er fortsat gyldige.4 Der er ingen planer om at revidere den 
nuværende interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning. 

Svar på anbefaling 2 b), punkt 92: Kommissionen understreger, at den har delvist accepteret denne 
anbefaling. Kommissionen har undersøgt aspektet med at udvide Udvalget for Forskriftskontrols 
mandat til efterfølgende revisioner ud over evalueringer som opfølgning på statusopgørelsen for 
bedre regulering i 2019 og i forbindelse med revisionen af Udvalget for Forskriftskontrols mandat i 
2020. Kommissionen mente, at udvidelsen af mandatet til andre efterfølgende revisioner end 
evalueringer ikke står i rimeligt forhold og ikke er effektiv, herunder under hensyntagen til 
udvidelsen af Udvalget for Forskriftskontrols mandat i 2020 til "én ind, én ud"-princippet og 
integration af strategisk fremsyn i bedre regulering og større udbredelse. 

Særberetning 17/2018: Kommissionens og medlemsstaternes foranstaltninger i 

de sidste år programperioden 2007-2013 modvirkede lav absorption, men havde 

ikke tilstrækkeligt fokus på resultater  

Svar på anbefaling 4, punkt 90: I Revisionsrettens beretning 17/2018 blev det henstillet til 
Kommissionen at lægge større vægt på resultater, samtidig med at medlemsstaterne fik målrettet 
støtte til at fremskynde gennemførelsen af programmeringsperioden 2014-2020. Kommissionen 
har taget initiativer til at gennemføre denne anbefaling og anser den som fuldt gennemført, f.eks. 
gennem en lang række målrettede tekniske støtteværktøjer og rådgivningstjenester for at forbedre 
kapaciteten hos medlemsstaterne til at gennemføre fondene og gennem en nøje overvågning af de 
programmer, der er i fare for at blive forsinket, og som fremgår af vores tidligere svar. 
Kommissionen er også i daglig kontakt med forvaltningsmyndighederne for at sikre, at 
programmerne for 2014-2020 gennemføres planmæssigt. Kommissionen gentager sin tidligere 
udtalelse om, at der ikke er nogen direkte forbindelse mellem særberetning 24/21, hvortil der er 
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henvist i konklusionen vedrørende de resterende svagheder med hensyn til anbefalingen, og den 
pågældende anbefaling. 

Særberetning 18/2018: Er det vigtigste mål for stabilitets- og vækstpagtens 

forebyggende del realiseret? 

Svar på anbefaling 1 c), punkt 137: Kommissionen er af den opfattelse, at den har gennemført de 
aspekter af anbefaling 1 c), som den accepterede, fuldt ud. Kommissionen accepterede delvist 
anbefaling 1 c), i det omfang Kommissionen anmodedes om at gennemgå effektiviteten af 
matrixen, idet Kommissionen på det tidspunkt var i færd med at foretage en mere omfattende 
gennemgang af fleksibilitetsordningerne i henhold til den fælles vedtagne holdning med 
medlemsstaterne. Kommissionen anførte, at den ikke kunne foregribe resultatet af denne proces. 
Kommissionen undersøgte matrixens parametre som led i sin mere omfattende gennemgang af 
fleksibiliteten inden for rammerne af stabilitets- og vækstpagten, som blev offentliggjort i maj 
2018. Der er ikke foretaget en detaljeret vurdering af de tre detaljerede betragtninger, som 
Revisionsretten fremhæver, af Kommissionen. Disse betragtninger vedrører anbefaling 1 a) og 1 b), 
som Kommissionen afviste. Kommissionen vil derfor ikke bestræbe sig på at følge disse 
anbefalinger. 

Svar på anbefaling 3, punkt 142: Kommissionen er af den opfattelse, at den har gennemført de 
aspekter af anbefaling 3, som den accepterede, fuldt ud. Kommissionen accepterede delvist 
anbefaling 3 og oplyste, at den var åben over for muligheden for at tage emnet op på ny og skabe 
støtte til sådanne forslag blandt medlemsstaterne. Kommissionen anførte også, at den på dette 
tidspunkt ikke kunne forpligte sig til at fremlægge et notat for Det Økonomiske og Finansielle 
Udvalg. I et senere svar til Revisionsretten erklærede Kommissionen, at den havde "valgt at 
undersøge dette spørgsmål nærmere i sin revision af den økonomiske styring". Under drøftelser i 
Det Økonomiske og Finansielle Udvalg har medlemsstaterne tilkendegivet, at de ønsker, at 
eventuelle fremtidige ændringer af de finanspolitiske regler indgår i en samlet pakke. Som sådan 
ville målrettede ændringer af de finanspolitiske regler, som f.eks. den ændring, der er beskrevet i 
anbefaling 3, ikke blive støtte af dem på nuværende tidspunkt. Derfor har Kommissionen ikke 
fremlagt et notat for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg vedrørende dette spørgsmål. 
Kommissionen minder endvidere om, at den under alle omstændigheder ikke har forpligtet sig til at 
fremlægge sådan et notat, når den delvist accepterede anbefaling 3. Kommissionen kan ikke 
foregribe resultatet af den offentlig debat vedrørende revisionen af den økonomiske styring. Den vil 
efter sommeren 2022 og i god tid før 2023 komme med retningslinjer for eventuelle ændringer af 
rammerne for økonomiske styring. 

Særberetning 19/2018: Et europæisk højhastighedsjernbanenet: ikke en realitet, 

men et ineffektivt kludetæppe 

Svar på anbefaling 2, andet led, punkt 106: Fristen for gennemførelse af denne anbefaling er ikke 
udløbet. Den anbefalede foranstaltning er imidlertid knyttet til den igangværende revision af TEN-
T-forordningen (vedtagelsen af teksten forventes at foreligge medio 2024). 

Svar på anbefaling 4, fjerde led, punkt 106: Revisionen af forordningen blev forsinket, og 
Kommissionen er ved at udarbejde en ændret tekst med henblik på dens vedtagelse i juli 2023. 

Særberetning 25/2018: Oversvømmelsesdirektivet: Fremskridt med vurderingen 

af risici, men planlægningen og gennemførelsen bør forbedres 

Svar på anbefaling 1, punkt 102: Den 1. juni 2022 havde otte medlemsstater opfyldt deres 
rapporteringsforpligtelser i henhold til artikel 15 i oversvømmelsesdirektivet (AT, CZ, DE, FI, IE, LV, 
NL, SE). 
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Kommissionens fælles svar på anbefaling 2 a) og 2 b), punkt 103: Medlemsstaterne skal senest i 
december 2021 offentliggøre anden runde af deres risikostyringsplaner for oversvømmelser (og 
tredje runde af deres vandområdeplaner) og indberette dem til Europa-Kommissionen senest i 
marts 2022. Derefter vil Kommissionen vurdere sådanne planer og udarbejde en rapport med 
resultater og anbefalinger, hvilket naturligvis tager tid i betragtning af omfanget og den tekniske 
kompleksitet af den tilgrundliggende analyse. Selv om den lovbestemte frist for Kommissionens 
rapport er december 2024, træffer Kommissionens tjenestegrene foranstaltninger for at kunne 
aflevere den tidligere i 2024 (på betingelse af at medlemsstaterne rapporterer rettidigt). 

Svar på anbefaling 3, punkt 106: Kommissionen understreger, at denne anbefaling ikke blev 
accepteret. 

Svar på anbefaling 6A, punkt 112: Kommissionen har indledt arbejdet med at ajourføre den fælles 
gennemførelsesstrategis Guidance Document No. 24 "River basin management in a changing 
climate". Det forventes at afslutte denne aktivitet ved udgangen af 2023 eller primo 2024. 

Svar på anbefaling 6B a), punkt 112: Samme som 2 a) og 6 a). 

Kommissionens fælles svar på anbefaling 6B b) og 6B c), punkt 112: Kommissionen anser denne 
anbefaling som delvist gennemført på baggrund af følgende: Kommissionen offentliggjorde i 
februar 2019 sin vurdering af medlemsstaternes fremskridt med hensyn til styring af 
oversvømmelsesrisikoen. Rapporten indeholder afsnit om håndtering af klimaændringer i 
risikostyringsplanerne for oversvømmelser og om tilpasningsforanstaltninger (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:31:FIN&qid=1551205988853&from=EN). 
Kommissionen udarbejdede et oplæg (https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-
9aa7-9964bbe8312d/library/419cedb7-961b-485e-8c10-608e422258a1/details) og foretog en 
undersøgelse blandt medlemsstaterne for at identificere huller i medlemsstaternes viden med 
hensyn til virkningerne af klimaændringer.  

En første version af undersøgelsesrapporten er offentliggjort 
(https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/7073b7ab-
1178-455d-abc3-7c1c5624a633/details). En ajourført version vil blive offentliggjort i oktober 
2022. En workshop om klimaændringer og styring af oversvømmelsesrisikoen blev afholdt i oktober 
2021. En workshop om oversvømmelser forårsaget af nedbør blev afholdt i maj 2022. Klimaloven 
(2021) og strategien for tilpasning til klimaændringerne (2021) vil være med til at sætte skub i 
dette. 

Medlemsstaterne skal udarbejde anden generation af deres risikostyringsplaner for 
oversvømmelser inden udgangen af 2021 og sende dem til Kommissionen inden udgangen af 
marts 2022 (artikel 14 og 15 i oversvømmelsesdirektivet). Kommissionen har forpligtet sig til at 
aflægge rapport om sin gennemgang af disse planer inden udgangen af 2024 i forbindelse med 
den næste gennemførelsesrapport for vandrammedirektivet og oversvømmelsesdirektivet, som 
skal foreligge på samme dato. Kommissionen vil i den forbindelse kontrollere de af 
medlemsstaterne foreslåede værktøjer. 

Svar på anbefaling 7 a), punkt 113: Kommissionen har delvist accepteret denne anbefaling, da der 
ikke er nogen forpligtelse i oversvømmelsesdirektivet om, at medlemsstaterne skal medtage 
forsikring som en foranstaltning i deres risikostyringsplaner for oversvømmelser, og 
forsikringsoplysninger stilles ikke til rådighed af alle medlemsstater gennem deres rapportering.   

Ikke desto mindre har Kommissionen allerede undersøgt, om og hvordan medlemsstaterne har 
behandlet forsikringer i første generation af deres risikostyringsplaner for oversvømmelser i sin 
oversigt for 2019 (SWD(2019) 31). Desuden støtter Kommissionen tanken om at skabe større 
offentlig bevidsthed om muligheden for forsikring mod oversvømmelse som en 
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risikotransfereringsmekanisme. Stigende forsikringsdækning som en del af en bred strategi for 
styring af oversvømmelsesrisiko kan være en god strategi for transferering af risici. Fordelene ved 
forsikring afhænger af de lovgivningsmæssige rammer i de enkelte medlemsstater og de særlige 
karakteristika for oversvømmelsesrisici i disse medlemsstater.   

I 2020 samarbejdede Kommissionen med Insurance Europe, som foretog en undersøgelse blandt 
sine nationale medlemsorganisationer om oversvømmelser og forsikring. Sideløbende har 
Kommissionen og medlemsstaterne foretaget en undersøgelse blandt ansvarlige for styring af 
oversvømmelsesrisikoen. I oktober 2020 blev der afholdt en workshop om forsikring, og udkastet til 
rapporten blev offentliggjort i april 2021. (https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-
9aa7-9964bbe8312d/library/a6981d29-3a4e-4f2d-873e-4e717f30540d/details). I rapporten 
redegøres der også for Insurance Europes undersøgelse.   

Kommissionen er i øjeblikket i færd med at vurdere den anden cyklus af risikostyringsplanerne for 
oversvømmelser, som er udarbejdet af medlemsstaterne. Disse vurderinger og EU's oversigter vil 
blive offentliggjort inden udgangen af 2024 her 
(https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/overview.htm). 

Svar på anbefaling 8 a), punkt 115: Kommissionen understreger, at denne anbefaling ikke blev 
accepteret. 

Særberetning 31/2018: Dyrevelfærd i EU: Bedre balance mellem ambitiøse mål 

og praktisk gennemførelse 

Svar på anbefaling 1 b), punkt 100: GD SANTE offentliggjorde medio marts 2022 en 
oversigtsrapport om dyrevelfærdsindikatorer på bedriftsniveau med en detaljeret beskrivelse af de 
forskellige udfordringer og vanskeligheder med at etablere et gennemførligt system med 
indikatorer for dyrevelfærd. En række projekter er i gang for at løse problemerne. Hensigten er at 
overveje sådanne indikatorer for den reviderede dyrevelfærdslovgivning. Kommissionens forslag 
forventes vedtaget inden udgangen af 2023. 

Svar på anbefaling 1 c), punkt 100: Resultaterne af evalueringen af EU's strategi for 
dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (2012-2015) blev anvendt til at revidere reglerne for dyrevelfærd. 
Køreplanen for kvalitetskontrol af dyrevelfærd blev offentliggjort i maj 2020, og gennemførelsen 
blev derfor ikke forsinket. Arbejdet med selve kvalitetskontrollen er i gang, og det tilhørende 
arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene forventes offentliggjort inden udgangen af 3. 
kvartal 2022. 

Den indledende konsekvensanalyse af revisionen af dyrevelfærdslovgivningen blev offentliggjort i 
juli 2021 og var åben for feedback frem til udgangen af august 2021. Den åbne offentlige høring 
fandt sted fra den 15. oktober 2021 til den 21. januar 2022. Planerne er at færdiggøre 
undersøgelserne af konsekvensanalysen i begyndelsen af 2023 og vedtage de tilhørende 
lovgivningsforslag inden udgangen af 4. kvartal 2023. 

Svar på anbefaling 4 a), punkt 104: Gennemførelsen af anbefalingen er i gang med vurderingen af 
de strategiske planer vedrørende den fælles landbrugspolitik. Breve med bemærkninger til de 
strategiske planer vedrørende den fælles landbrugspolitik blev sendt til alle medlemsstater med 
anmodning om afklaring og større ambitioner med hensyn til dyrevelfærd. Kommissionen er i 
øjeblikket i færd med at vurdere svarene og deltager i intensive drøftelser med medlemsstaterne. 
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/126 af 7. december 2021 (EUT L 20) blev 
vedtaget som supplement til forordningen om strategiske planer med hensyn til dyrevelfærd. 

Understøttende link: 
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Overview CAP strategic plans – Commission observations (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-
farming-fisheries/key_policies/documents/overview-cap-plans-ol-220331.pdf) 

Breve med bemærkninger til de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik 
(https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-
plans/observation-letters_en) 

Særberetning 33/2018: Bekæmpelse af ørkendannelse i EU: En stigende trussel, 

der kræver en større indsats 

Svar på anbefaling 1 a), punkt 74: Kommissionen har taget vigtige skridt til at gennemføre denne 
anbefaling gennem vedtagelsen af EU's jordbundsstrategi for 2030 og forskning foretaget af JRC. 
Udarbejdelsen af en metode til vurdering af omfanget af ørkendannelse og jordforringelse i EU skal 
koordineres med loven om jordbundens sundhed, hvortil Kommissionen vil fremlægge et særligt 
lovforslag inden 2023. Metoden kan derfor ikke fastsættes før denne dato. 

Svar på anbefaling 1 b), punkt 74: Kommissionen har taget vigtige skridt til at gennemføre denne 
anbefaling gennem vedtagelsen af EU's jordbundsstrategi for 2030. EU's nye jordbundsstrategi for 
2030 omfatter, som beskrevet i afsnit 4.2, foranstaltningen "Supported by the European 
Environment Agency (EEA) and the Joint Research Centre (JRC), [the Commission will] publish 
information every five years about the state of land degradation and desertification in the EU." 

Svar på anbefaling 3 a), punkt 78: EU's nye jordbundsstrategi for 2030 fastsætter de overordnede 
rammer og konkrete tiltag, der i væsentlig grad kan bidrage til at opfylde de fastsatte forpligtelser 
og mål, som omfatter neutralitet i forbindelse med jordforringelse inden 2030. Når metoden (jf. 
anbefaling 1 a)) og loven om jordbundens sundhed er fastlagt, vil dette give mulighed for at 
formulere mere detaljeret, hvordan neutralitet i forbindelse med jordforringelse vil blive opnået, og 
rapportere om fremskridt. Gennemførelsen af denne anbefaling er således betinget af 
gennemførelsen af anbefaling 1 a) og vedtagelsen af loven om jordbundens sundhed. 

Særberetning 35/2018: Gennemsigtighed med hensyn til NGO'ers gennemførelse 

af EU-midler: behov for en større indsats 

Kommissionens fælles svar på anbefaling 1 a) og 1 b), punkt 66: Kommissionen bemærker, at 
denne delanbefaling i første omgang ikke blev accepteret af de årsager, der er forklaret i 
Kommissionens svar på Revisionsrettens særberetning nr. 35/2018, navnlig fordi de 
lovgivningsmæssige rammer ikke indeholdt en accepteret definition af NGO'er på internationalt 
eller europæisk plan. På tidspunktet for Revisionsrettens særberetning var finansforordningen 
netop blevet revideret. I april 2022 vedtog Kommissionen imidlertid et forslag til revision af 
finansforordningen, hvor en definition af en NGO og de relevante kriterier er indført. Det vil nu være 
op til medlovgiverne at beslutte sig for vejen frem og vedtage ændringen af finansforordningen. 
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Den Europæiske Centralbanks svar på Den Europæiske Revisionsrets beretning om EU-

budgettets performance – status ved udgangen af 2021 "Kapitel 3 – Opfølgning på anbefalinger"

Anbefaling 5b – Revisionsrettens særberetning 2/2018

Efter Revisionsrettens revision i 2018 ajourførte ECB rammen for sin nødhandlingsplan med henblik på

harmoniseret vejledning om processen, når en bank er blevet klassificeret på et trin i

nødhandlingsplanen. For alle trin omfatter dette, at fælles tilsynshold (JST'er) kan overveje at anmode

om en målrettet inspektion på stedet for at evaluere (fx) de faktorer, der medfører forringelse af

aktivernes kvalitet. Det betyder, at der er indført en proces på linje med anbefaling 5b. Endvidere kan

JST'erne anmode om inspektioner på stedet som led i signifikante bankers årlige tilsynsprogram, hvor

der anvendes systematiske kvantitative metoder på enkelte filer eller en banks historiske data (ved at

gennemgå kreditfiler og anvende kritiske modeller), en grundig gennemgang af sikkerhedsstillelsen

foretaget af eksterne eksperter eller ved at udvikle avancerede metoder til forsigtig værdiansættelse af

markedsrisikorelaterede eksponeringer. De senere års udvikling og anvendelse af disse metoder på

stedet har sat de fælles tilsynshold i stand til at anfægte aktivernes kvalitet alt efter de aktuelle

problemer – eftersom metoderne giver systematiske, kvantitative resultater, der afspejles i

kvantificerede hensættelser eller et værdiansættelsesgab – samt at anmode om omklassificering af

aktiver, hvor det er nødvendigt. Inspektioner på stedet er således en passende mulighed for løbende

gennemgang af aktivernes kvalitet. Skulle der opstå et akut behov for en inspektion på stedet inden for

rammerne af nødhandlingsplanen, kan ECB hurtigt udpege et dedikeret inspektionshold til at udføre

inspektionen ved at omprioritere programmet for inspektioner på stedet og omdirigere ressourcerne til

inspektioner på stedet.
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EUROPA-KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS 

BERETNING OM EU-BUDGETTETS PERFORMANCE — STATUS 

VED UDGANGEN AF 2021  

"Bilag": 

Opfølgning på anbefalinger fra kapitel 3 i årsberetningen for 
2018 

Med hensyn til anbefaling 3.2 a), 3.2 b), 3.2 c) og 3.4 i Revisionsrettens beretning om EU-
budgettets performance 2018 vil Kommissionen bemærke, at der for flere programmer endnu ikke 
er fastlagt referencescenarier, milepæle og mål (med tilhørende dokumentation) på grund af 
forsinkelser i iværksættelsen af operationelle ordninger som følge af den sene vedtagelse af de 
relevante forordninger. 
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Den Europæiske Revisionsret undersøgte 
udgiftsprogrammernes performance under 
EU-budgettet ved udgangen af 2021 på 
grundlag af performanceoplysninger fra 
Kommissionen og andre kilder, bl.a. 
Revisionsrettens eget nylige revisions- og 
analysearbejde. Hovedtemaet i dette års 
beretning om performance er mainstreamingen 
af horisontale politiske prioriteter i 
EU-budgettet. Beretningen giver en vurdering 
af, om disse prioriteter blev inddraget i 
udvalgte EU-udgiftsprogrammer, og om 
Kommissionen anvendte en hensigtsmæssig 
performanceramme til at måle EU-budgettets 
bidrag til sådanne prioriteter.


	Indhold
	Den Europæiske Revisionsrets beretning om EU-budgettets performance - status ved udgangen af 2021
	Indhold
	Kapitel 1
	Inddragelse af Kommissionens horisontale politiske prioriteter i EU-budgettet

	Kapitel 2
	Performancerammen for Kommissionens horisontale politiske prioriteter

	Kapitel 3
	Opfølgning på anbefalinger

	Institutionernes svar til Den Europæiske Revisionsrets beretning om EU-budgettets performance - status ved udgangen af 2021
	Indhold
	CH5135369DA06-22PP-DEC127-22APCFIN-RA-RP_Intro-TR.pdf
	Generel indledning

	CH5135369DA06-22AA-DEC127-22APCFIN-RA-RP_Chapter_1-TR.pdf
	Indhold
	Indledning
	Omfang og metode
	Inddragelse af horisontale politiske prioriteter i de udvalgte EU-budgetprogrammer
	I FFR for 2021-2027 er der indført en ramme for hensyntagen til de fleste horisontale politiske prioriteter
	De horisontale politiske prioriteter, vi gennemgik, er inddraget i de udvalgte EU-udgiftsprogrammer
	Kommissionen har udviklet metoder til sporing af udgifter knyttet til en række horisontale politiske prioriteter
	Klima
	Biodiversitet
	Kønsligestilling
	Digital omstilling
	SDG'erne


	Rapportering om opfyldelsen af de horisontale politiske prioriteter
	Den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport indeholder alt for positive konklusioner om de fremskridt, der er gjort med hensyn til at nå målene for mainstreaming
	Der foreligger kun begrænsede oplysninger om, hvorvidt udgifter bidrager meningsfuldt til flere prioriteter på samme tid
	Eksisterende indikatorer for programgennemførelse kan give relevante oplysninger om horisontale prioriteter
	Kommissionens performanceramme måler endnu ikke udfald
	Kommissionens gennemgang af rapporterede oplysninger er berørt af udfordringer

	Bilag
	Bilag 1.1 - Inddragelse af horisontale politiske prioriteter i konsekvensanalyser
	Bilag 1.2 - Inddragelse af horisontale politiske prioriteter i lovgivningen
	Bilag 1.3 - Fastsatte udgiftsmål for de horisontale politiske prioriteter


	CH5135369DA06-22BB-DEC127-22APCFIN-RA-RP_Chapter_2-TR.pdf
	Indledning
	Omfang og metode
	Prioriteterne klima og biodiversitet er inddraget i performancerammen
	Nylige revisioner fra Revisionsretten har vist, at EU-budgettets bidrag til klima og biodiversitet er sat for højt
	Kommissionen har i sin nye metode endnu ikke taget hånd om svaghederne i de rapporterede tal
	Kommissionen sporer udgifterne, men de rapporterede fremskridt er baseret på omfattende brug af skøn 
	Klima- og biodiversitetsrelevante indikatorer


	Der er sket fremskridt med hensyn til at inddrage kønsligestilling i performancerammen
	Revisionsrettens revisioner har påvist svagheder i integrationen af kønsaspektet
	Kommissionens første skøn over det samlede bidrag fra EU-budgettet til fremme af kønsligestilling var behæftet med svagheder
	Der er ingen udgiftsmål og kun få indikatorer for kønsligestilling
	Kønsrelevante indikatorer


	Der foreligger kun begrænsede oplysninger om EU-programmernes fremskridt vedrørende SDG'erne
	Tidligere arbejde fra Revisionsretten har vist, at Kommissionen ikke rapporterer om budgettets bidrag til SDG'erne
	Kommissionen er begyndt at rapportere om forbindelserne mellem EU-udgiftsprogrammerne og SDG'erne
	SDG-relevante indikatorer


	Den digitale omstilling er en ny prioritet
	Kommissionen har givet oplysninger om specifikke programmers bidrag til den digitale omstilling
	Indikatorer af relevans for den digitale omstilling


	Konklusioner og anbefalinger
	Bilag
	Bilag 2.1 - Revisionskriterier anvendt til at vurdere performancerammen for klima, biodiversitet, ligestilling, SDG'erne og digital omstilling
	Bilag 2.2 - Klimabidrag i 2021, foregående års skøn og mål i basisretsakter
	Bilag 2.3 - Klimabidrag i 2021 som procentdel af de samlede forpligtelser 
	Bilag 2.4 - Biodiversitetsbidrag i 2021 og fremtidige skøn (i milliarder euro)
	Bilag 2.5 - Ligestillingsbidrag i 2021 efter pointtal (i milliarder euro)


	CH5134101DA06-22PP-DEC105-22APCFIN-RA-RP_Chapter_3-TR.pdf
	Indledning
	Bemærkninger
	Andelen af fuldt accepterede anbefalinger er steget
	Andelen af anbefalinger, der er gennemført fuldt ud eller i de fleste henseender, er samlet set faldet lidt
	75 % af anbefalingerne til Europa-Kommissionen er gennemført fuldt ud eller i de fleste henseender
	70 % af anbefalingerne til de andre reviderede enheder er gennemført fuldt ud eller i de fleste henseender
	Andelen af rettidigt gennemførte anbefalinger er faldet
	Gennemførelsesgraden korrelerer med de reviderede enheders accept af revisionsanbefalingerne

	Konklusion
	Bilag
	Bilag 3.1 - Detaljeret status for gennemførelsen af anbefalingerne i vores 2018-beretninger - Europa-Kommissionen
	Bilag 3.2 - Detaljeret status for gennemførelsen af anbefalingerne i vores 2018-beretninger - andre reviderede enheder
	Bilag 3.3 - Særberetninger, hvor alle anbefalingerne til Kommissionen er gennemført fuldt ud eller i de fleste henseender


	CH5135369DA06-22CC-DEC127-22APCFIN-RA-RP_Annex-TR.pdf
	Bilag
	Opfølgning på anbefalinger fra kapitel 3 i årsberetningen for 2018


	1_DA_ACT_part1_v2.pdf
	EUROPA-KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS BERETNING OM EU-BUDGETTETS PERFORMANCE — STATUS VED UDGANGEN AF 2021
	"KAPITEL 1 — INDDRAGELSE AF KOMMISSIONENS HORISONTALE POLITISKE PRIORITETER I EU-BUDGETTET"
	INDLEDNING TIL KOMMISSIONENS SVAR
	INDDRAGELSE AF HORISONTALE POLITISKE PRIORITETER I DE UDVALGTE EU-BUDGETPROGRAMMER
	RAPPORTERING OM OPFYLDELSEN AF DE HORISONTALE POLITISKE PRIORITETER

	1_DA_ACT_part1_v2.pdf
	EUROPA-KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS BERETNING OM EU-BUDGETTETS PERFORMANCE — STATUS VED UDGANGEN AF 2021
	"KAPITEL 2 — PERFORMANCERAMMEN FOR KOMMISSIONENS HORISONTALE POLITISKE PRIORITETER"
	INDDRAGELSE AF KLIMA- OG BIODIVERSITETSPRIORITETERNE I PERFORMANCERAMMEN
	INDDRAGELSE AF LIGESTILLING MELLEM KØNNENE I PERFORMANCERAMMEN
	OPLYSNINGER OM EU-PROGRAMMERNES RESULTATER VEDRØRENDE VERDENSMÅLENE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING
	KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER

	1_DA_ACT_part1_v2.pdf
	KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS BERETNING OM EU-BUDGETTETS PERFORMANCE - STATUS VED UDGANGEN AF 2021
	"KAPITEL 3 — OPFØLGNING PÅ ANBEFALINGER"
	BEMÆRKNINGER    3.8, 3.9 og bilag 3.1 Kommissionen bemærker den betydelige stigning i antallet af anbefalinger, der skal følges op på, fra 149 hvad angår 2017 til 255 i 2018. Dette skal ses i forhold til stigningen i antallet af særberetninger med anb...
	Kommissionen bemærker, at Kommissionen anser fire af de 28 anbefalinger, som Revisionsretten betragter som ikke gennemført, for at have været fuldt gennemført siden 23. maj 2022, og at den i første omgang ikke havde accepteret 16 og delvist accepteret...
	Ligeledes blev fem af 68 anbefalinger, der fremstår som "forsinket", ikke accepteret. Af disse fem anser Revisionsretten en anbefaling som fuldt gennemført, to gennemført i de fleste henseender og to gennemført i nogle henseender. Det betyder, at Komm...
	3.13-3.15 Kommissionen mener, at det er yderst vigtigt at følge op på og gennemføre alle accepterede anbefalinger. Selv om overvågningssystemet afbryder overvågningsstien, når Kommissionen anser en given anbefaling for at være gennemført, berører de...
	3.20 Gennemførelsesniveauet og rettidigheden af de opfølgende foranstaltninger skal ses i sammenhæng med accepten af Revisionsrettens anbefalinger. Kommissionen er fast besluttet på at gennemføre alle accepterede anbefalinger inden for de tidsfrister,...
	KONKLUSION    3.22 Kommissionen henviser til sit svar på punkt 3.8, og navnlig til den betydelige stigning i antallet af anbefalinger, hvorpå der skal følges op med hensyn til særberetninger offentliggjort i 2018, i forhold til tidligere år, hvilket g...
	EUROPA-KOMMISSIONENS SVAR PÅ BILAG 3.1 "DETALJERET STATUS FOR 2018-ANBEFALINGERNE I DE RESPEKTIVE BERETNINGER –– EUROPA-KOMMISSIONEN"
	Særberetning 1/2018: Fælles assistance til projekter i de europæiske regioner (Jaspersinitiativet) –– tid til bedre målretning
	Særberetning 3/2018: Revision af proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (PMU)
	Særberetning 4/2018: EU's bistand til Myanmar/Burma
	Særberetning 6/2018: Arbejdskraftens frie bevægelighed — den grundlæggende frihed er sikret, men en bedre målretning af EU-midlerne ville støtte arbejdskraftens mobilitet
	Særberetning 10/2018: Grundbetalingsordningen for landbrugere — Ordningen er operationelt på rette spor, men dens effekt med hensyn til at forenkle, målrette og sikre konvergens i støtteniveauerne er begrænset
	Særberetning 13/2018: Bekæmpelse af radikalisering, der fører til terrorisme: Kommissionen adresserede medlemsstaternes behov, men der var nogle mangler i koordineringen og evalueringen
	Særberetning 16/2018: Efterfølgende revision af EU-lovgivning: et veletableret, men ufuldstændigt system.
	Særberetning 17/2018: Kommissionens og medlemsstaternes foranstaltninger i de sidste år programperioden 2007-2013 modvirkede lav absorption, men havde ikke tilstrækkeligt fokus på resultater
	Særberetning 18/2018: Er det vigtigste mål for stabilitets- og vækstpagtens forebyggende del realiseret?
	Særberetning 19/2018: Et europæisk højhastighedsjernbanenet: ikke en realitet, men et ineffektivt kludetæppe
	Særberetning 25/2018: Oversvømmelsesdirektivet: Fremskridt med vurderingen af risici, men planlægningen og gennemførelsen bør forbedres
	Særberetning 31/2018: Dyrevelfærd i EU: Bedre balance mellem ambitiøse mål og praktisk gennemførelse
	Særberetning 33/2018: Bekæmpelse af ørkendannelse i EU: En stigende trussel, der kræver en større indsats
	Særberetning 35/2018: Gennemsigtighed med hensyn til NGO'ers gennemførelse af EU-midler: behov for en større indsats


	1_DA_ACT_part1_v2.pdf
	EUROPA-KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS BERETNING OM EU-BUDGETTETS PERFORMANCE — STATUS VED UDGANGEN AF 2021
	"Bilag":




