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Revisorerne opfordrer til, at de overordnede 
politiske prioriteter forankres bedre i EU-
budgettet 
 
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret er der stor forskel på, i hvor høj grad 
Kommissionen har inddraget EU's overordnede politiske prioriteter - klimaændringer, 
bevarelse af biodiversitet, kønsligestilling, bæredygtig udvikling og digital omstilling - i EU's 
udgiftsprogrammer. Revisorerne konkluderer, at kønsligestilling er den prioritet, der er mindst 
integreret i EU-budgettet. Desuden varierer det betydeligt, hvordan Kommissionen måler EU-
budgettets bidrag til de fem centrale tværgående politikker, og hvordan den rapporterer om 
deres resultater.  
 
"Kommissionen bør inddrage EU's overordnede politiske prioriteter bedre i sin 
performanceramme, navnlig når det gælder kønsligestilling, digital omstilling og målene for 
bæredygtig udvikling, og samtidig tage hensyn til omkostningerne ved og gennemførligheden af 
sin metode," siger François-Roger Cazala, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for 
beretningen. "Kommissionen bør også forbedre rapporteringen om tværgående politiske 
prioriteter med henblik på at vise, hvordan den får mest muligt ud af hver eneste anvendt euro, 
og den bør i højere grad fremhæve de udgifter, der bidrager til flere horisontale politiske 
prioriteter på samme tid." 
 
Kommissionen rapporterede, at den havde inddraget EU's centrale overordnede politiske 
prioriteter fuldt ud i EU's budgetprogrammer, men revisorerne konstaterede betydelige 
forskelle mellem på den ene side klima og biodiversitet og på den anden kønsligestilling. De fem 
horisontale prioriteter blev inddraget i forskellig grad i EU's udgiftsprogrammer - f.eks. dem 
vedrørende forskning, landbrug og regionaludvikling - men revisorerne konstaterede, at 
Kommissionen havde draget alt for positive konklusioner om de fremskridt, der var gjort med at 
integrere deres mål. Prioriteterne klima og biodiversitet var for det meste blevet tilstrækkeligt 
inddraget, mens prioriteterne digital omstilling og FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG'er) 
kun var blevet delvis inddraget. Kønsligestilling var blevet inddraget i langt mindre omfang. 
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Kommissionen har i forbindelse med prioriteterne klima og biodiversitet udviklet metoder til at 
spore udgifterne på tværs af flere programmer, så den kan fastlægge og rapportere, hvor meget 
den bruger på dem; desuden har den indført en ramme for måling af EU-budgettets bidrag. 
Kommissionens rapportering er imidlertid ikke nøjagtig. Dette skyldes dels, at den anvendte 
skøn, dels en række svagheder, som revisorerne tidligere havde påpeget, og som vedrørte 
overvurdering af udgifterne. Kommissionen indberetter kun begrænsede oplysninger om EU-
programmernes bidrag til målene for bæredygtig udvikling og til den digitale omstilling. 
Ordningerne for måling af bidraget til kønsligestilling er blevet forbedret, men har fortsat 
begrænsninger.  
 
Kommissionen sporer udgifterne vedrørende klima og biodiversitet og er også begyndt at gøre 
det med hensyn til kønsligestilling. Den giver dog kun få oplysninger om, hvorvidt EU's udgifter 
bidrager til flere prioriteter på samme tid. Desuden måler den ikke udfaldene af EU's udgifter i 
form af deres faktiske effekt på de horisontale prioriteter, men den arbejder på et relateret 
pilotprojekt vedrørende måling af sådanne udfald.  
 
Baggrundsoplysninger 
 
Kommissionen gennemfører horisontale politiske prioriteter på tværs af EU's 
udgiftsprogrammer. Den sigter mod gradvist at inddrage dem i EU-budgettets udformning og 
udgifter for at sikre, at udgiftsprogrammerne tager højde for dem ved siden af deres egne 
programmål. Det er vigtigt, at tværgående politikker er en integreret del af den måde, hvorpå 
EU's udgiftsprogrammer udformes, gennemføres og vurderes, for at skabe størst mulig 
gennemsigtighed med hensyn til, hvordan midler, der er relevante for de forskellige prioriteter, 
fordeles og for give et bredt overblik over EU-budgettets performance. 
 
Det er første gang, at revisorerne har rapporteret om EU's horisontale politiske prioriteter som 
helhed. De undersøgte et udvalg af 11 programmer, der dækker 90 % af de betalinger, der blev 
foretaget frem til udgangen af 2021 under fire udgiftsområder i det flerårige budget. De fem 
prioriteter er relevante for EU's aktuelle flerårige udgifter frem til 2027.  
 
Revisionsrettens årsberetning om EU-budgettets performance - status ved udgangen af 2021 
kan fås på Revisionsrettens websted. Jf. også Revisionsrettens tidligere beretninger om 
klimarapportering og integration af kønsaspektet og dens analyse om 
bæredygtighedsrapportering. 
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