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Luxemburg den 14 november 2022 

EU:s revisorer vill se en bättre förankring av 
övergripande politiska prioriteringar i EU-
budgeten 
 
Skillnaderna är stora när det gäller i vilken utsträckning Europeiska kommissionen har 
införlivat EU:s övergripande politiska prioriteringar – klimatförändringar, biologisk mångfald, 
jämställdhet, hållbar utveckling och digital omställning – i EU:s utgiftsprogram, enligt en ny 
rapport från Europeiska revisionsrätten. Jämställdhet är den prioritering som har införlivats 
minst väl i EU-budgeten, konstaterar revisorerna. Stora skillnader förekommer också i hur 
kommissionen mäter EU-budgetens bidrag till de fem viktigaste övergripande politiska 
prioriteringarna och rapporterar om uppnådda resultat.  
 
”Kommissionen bör införliva EU:s övergripande politiska prioriteringar i sin prestationsram på ett 
bättre sätt, särskilt vad gäller jämställdhet, digital omställning och målen för hållbar utveckling, 
och samtidigt ta hänsyn till kostnaderna för och genomförbarheten av sin strategi”, säger 
François-Roger Cazala, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. 
”Kommissionen bör även förbättra rapporteringen om övergripande politiska prioriteringar för 
att visa hur den utnyttjar varenda euro på bästa sätt och också bättre belysa utgifter som bidrar 
till flera övergripande politiska prioriteringar samtidigt.” 
 
Kommissionen rapporterade att den hade införlivat EU:s viktigaste övergripande politiska 
prioriteringar fullt ut i EU:s budgetprogram, men revisorerna fann betydande skillnader mellan 
klimat och biologisk mångfald jämfört med jämställdhet. De fem övergripande prioriteringarna 
hade införlivats i olika grad i EU:s utgiftsprogram, till exempel programmen om forskning, 
jordbruk och regional utveckling, men revisorerna konstaterade att kommissionen hade dragit 
alltför positiva slutsatser om framstegen mot integreringsmålen. Prioriteringarna avseende 
klimat och biologisk mångfald hade för det mesta införlivats på lämpligt sätt, medan 
prioriteringarna avseende FN:s mål för hållbar utveckling och digital omställning hade införlivats 
delvis. Jämställdhet, däremot, hade införlivats i mycket mindre utsträckning. 
 
När det gäller klimat och biologisk mångfald har kommissionen tagit fram metoder för att spåra 
utgifter i många olika program i syfte att identifiera och rapportera hur stora belopp som går till 
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dem, och den har infört en ram för att mäta EU-budgetens bidrag. Men kommissionens 
rapportering är inte exakt. Det beror på att den använde approximationer och att det fanns 
brister i form av alltför högt redovisade utgifter, något som revisorerna tidigare har påpekat. 
Kommissionen rapporterar begränsad information om EU-programmens bidrag till målen för 
hållbar utveckling och den digitala omställningen. Arrangemangen för att mäta EU-
programmens bidrag till jämställdhet har förbättrats men har fortfarande begränsningar.  
 
Kommissionen spårar utgifter avseende klimatet och biologisk mångfald och har även börjat 
göra det när det gäller jämställdhet. Den tillhandahåller dock inte mycket information om 
huruvida EU:s utgifter bidrar till flera prioriteringar samtidigt. Den mäter inte heller utfallen av 
EU:s utgifter i form av de faktiska effekterna på övergripande prioriteringar, men den arbetar för 
närvarande med ett pilotprojekt för att mäta sådana utfall.  
 
Bakgrundsinformation 
 
Kommissionen försöker uppnå övergripande politiska prioriteringar inom utgiftsprogram. Den 
avser att successivt införliva dem i utformningen och genomförandet av EU-budgeten och se till 
att utgiftsprogrammen griper sig an dem vid sidan av de programspecifika målen. Att göra 
övergripande politik till en integrerad del av utformningen, genomförandet och bedömningen av 
EU:s utgiftsprogram är viktigt för att få största möjliga insyn i hur medel med koppling till olika 
prioriteringar fördelas och en bred överblick över EU-budgetens prestation. 
 
I år är det första gången som revisorerna rapporterar om EU:s övergripande politiska 
prioriteringar som helhet. De granskade ett urval av elva program som stod för 90 % av de 
betalningar som hade gjorts fram till slutet av 2021 inom fyra rubriker i EU:s fleråriga budget. De 
fem prioriteringarna är relevanta för EU:s nuvarande fleråriga utgifter fram till 2027.  
 
Hela Rapport om EU-budgetens prestation – situationen vid utgången av 2021 finns på 
revisionsrättens webbplats. Se även revisionsrättens tidigare rapporter om klimatrapportering, 
jämställdhetsintegrering och hållbarhetsredovisning. 
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