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Nyt EU-budget: Øget fleksibilitet hilses velkommen, men 
det er fortsat nødvendigt at lægge større vægt på 
merværdi, siger revisorerne 
Ifølge et nyt briefingpapir fra Den Europæiske Revisionsret er det fortsat nødvendigt, at 
Europa-Kommissionens forslag til EU-budgettet for perioden 2021-2027 lægger større vægt på 
merværdi. Revisorerne glæder sig over, at den flerårige finansielle ramme har større 
fleksibilitet til at håndtere uforudsete begivenheder. De advarer imidlertid om, at ændringer i 
prioriteterne for udgiftsområderne ikke er tydeligt forklaret i forslaget eller underbygget af de 
offentliggjorte resultater af Kommissionens vurdering af EU-udgiftsprogrammernes merværdi.  

"EU-merværdien blev identificeret som en af retningslinjerne for Kommissionens reform af 
udgifterne," siger Jan Gregor, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for 
briefingpapiret. "Men Kommissionens forslag er ikke tydeligt forklaret eller begrundet med 
Kommissionens vurdering af EU-merværdien af udgiftsprogrammerne." 

Kommissionen foreslår ændringer af både prioriteterne og budgettets struktur. Finansieringen 
reduceres med 63 milliarder euro for blot ét udgiftsområde - "Naturressourcer og miljø". Dette 
omfatter en nedskæring på 15 % i EU-finansieringen til den fælles landbrugspolitik. 
Kommissionen foreslår samtidig at hæve niveauet for medlemsstaternes samfinansiering af 
programmer for udvikling af landdistrikter. 

Et andet sted foreslår Kommissionen at øge den samlede finansiering med 115 milliarder euro, 
herunder 52 milliarder euro fra nye midler. Forøgelser på mere end 10 % foreslås for "Naboskab 
og verden" (+13 %), "Det indre marked, innovation og det digitale område" - det udgiftsområde, 
der dækker forskningsudgifter (+43 %) - og "Migration og grænseforvaltning" sammen med 
"Sikkerhed og forsvar (+359 %).  

Revisorerne gør også opmærksom på spørgsmål i forbindelse med tidsplanen for det foreslåede 
budget. De strategiske rammer og mål for EU's indsats overlapper hinanden og er 
usynkroniserede, siger revisorerne. Europa 2020-strategien ender, før den nye FFR-periode 
starter, og der er endnu ikke fastsat et nyt sæt strategiske EU-mål. Faktisk er forslaget til det 
langsigtede EU-budget blevet et instrument til udformning af EU's politiske målsætninger efter 
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2020 i stedet for blot at afspejle dem. Dette er ikke den sædvanlige eller logiske rækkefølge for 
begivenhederne, siger revisorerne.  

Kommissionen ønsker at have lovgivningen på plads i foråret 2019. Dette hilses velkommen, da 
det vil hjælpe Kommissionen og medlemsstaterne med at lancere nye programmer uden 
forsinkelser. 

Revisorerne glæder sig over den betydelige forøgelse af budgettets fleksibilitet til at håndtere 
uforudsete begivenheder, men de identificerer også en række udfordringer, som skal tackles, 
inden den nye FFR begynder: 

• der bør udvikles en omfattende finansiel plan i forbindelse med forslaget til FFR 2021-
2027  

• drøftelsen om FFR-forslaget er begyndt, inden EU klart har fastsat sine strategiske mål for 
perioden efter 2020  

• EU's udgiftsprogrammer får brug for stærke og indbyrdes forenelige resultatrammer, 
som er i overensstemmelse med EU's strategiske mål og FFR-2021-2027  

• Kommissionens foreslåede nye og reviderede finansieringsordninger skal sikre et 
konstant højt niveau af offentlig ansvarlighed og gennemsigtighed  

• Den Europæiske Revisionsret bør have mandat til at revidere alle EU-organer, herunder 
også Det Europæiske Forsvarsagentur og den foreslåede europæiske monetære fond, og bør 
anmodes om at revidere alle organer, der oprettes uden for EU's retsorden med henblik på at 
gennemføre EU-politikker. 

Bemærkninger til redaktører 

Revisorerne har beregnet, at Kommissionens foreslåede FFR for 2021-2027 i løbende priser udgør 
en forøgelse på 18 % sammenlignet med 2014-2020 - fra 1,08 billioner euro til 1,28 billioner euro. 
Der skal imidlertid også tages hensyn til inflation, indvirkningen af Brexit (reducerede bidrag fra 
og betalinger til Det Forenede Kongerige) og integrationen af Den Europæiske Udviklingsfond i 
EU-budgettet. På dette grundlag er den reelle forøgelse på 5 % - fra 1,08 billioner til 1,13 
billioner, siger revisorerne. Målt i forhold til BNI skønner Kommissionen imidlertid, at der er tale 
om et fald fra 1,16 % til 1,11 %. 

Et briefingpapir er ikke en revisionsberetning, men en analyse baseret på offentligt tilgængelige 
oplysninger og revisorernes arbejde med politikområdet. 

Revisionsrettens briefingpapir "The Commission’s proposal for the 2021-2027 Multiannual 
Financial Framework" kan fås på engelsk på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu).  
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