
 

AD\1087256DA.doc  PE573.149v02-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Europa-Parlamentet 
2014-2019  

 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
 

2015/2156(DEC) 

23.2.2016 

UDTALELSE 

fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 

til Budgetkontroludvalget 

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige 

budget for regnskabsåret 2014, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet 

(2015/2156(DEC)) 

Ordfører for udtalelse: Pascal Durand 



 

PE573.149v02-00 2/5 AD\1087256DA.doc 

DA 

PA_NonLeg 



 

AD\1087256DA.doc 3/5 PE573.149v02-00 

 DA 

FORSLAG 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at gennemsigtighed i og kontrol med de offentlige regnskaber er 

generelle demokratiske principper, som også gælder for EU; 

B. der henviser til, at dechargeproceduren er en del af det repræsentative demokrati; 

C. der henviser til, at Europa-Parlamentet i medfør af artikel 319 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde har eneansvaret for at meddele decharge for 

gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget; 

D. der henviser til, at Rådets budget udgør en sektion i EU-budgettet; 

E.  der henviser til, at Kommissionen i medfør af traktatens artikel 319, stk. 2, på 

Parlamentets begæring har pligt til at forelægge Parlamentet alle fornødne oplysninger 

vedrørende anvendelsen af udgiftsbevillingerne og de finansielle kontrolsystemers 

funktionsmåde; 

F. der henviser til, at de juridiske og akademiske eksperter, som deltog i Europa-

Parlamentets workshop den 27. september 2012 om Parlamentets ret til at meddele 

decharge til Rådet, var enige om, at Parlamentet har ret til information; 

G. der henviser til, at hver af institutionerne i henhold til artikel 335 i TEUF har 

administrativ autonomi, og at institutionerne efter artikel 55 i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20121 (finansforordningen) er individuelt 

ansvarlige for at gennemføre de sektioner af budgettet, som vedrører dem; 

H. der henviser til, at Parlamentet uden de nødvendige oplysninger ikke kan træffe en 

velfunderet afgørelse om meddelelse af decharge; 

1.  bemærker, at proceduren med at meddele decharge individuelt til de enkelte EU-

institutioner og -organer er en mangeårig praksis, som Unionen har udviklet med 

henblik på at sikre gennemsigtighed og demokratisk ansvarlighed over for Unionens 

skatteydere; understreger, at dette på effektiv vis bør kunne garantere dens ret og pligt 

til at kontrollere hele Unionens budget; 

2.  noterer sig endvidere, at Kommissionen i sin skrivelse af 23. januar 2014 gav udtryk for 

det synspunkt, at alle institutioner fuldt ud skal tage del i opfølgningsprocessen i 

forbindelse med de bemærkninger, som Parlamentet har fremsat under 

dechargeproceduren, og at alle institutioner bør samarbejde om at sikre en 

velfungerende dechargeprocedure under fuld overholdelse af de relevante bestemmelser 

i TEUF og i den relevante sekundære lovgivning;  

                                                 
1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle 

regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 

1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1). 
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3.  understreger, at Kommissionen i sin skrivelse ligeledes anfører, at den ikke vil overvåge 

gennemførelsen af budgetterne for de andre institutioner, og at det ville krænke 

institutionernes autonomi til at gennemføre deres egen budgetsektion, hvis den 

besvarede spørgsmål rettet til dem; 

4. understreger, at Rådet siden 2009 ikke har ønsket at samarbejde med Parlamentet i 

dettes dechargeprocedure, idet det har afvist at give de fornødne oplysninger, besvare 

skriftlige forespørgsler samt deltage i høringerne og drøftelserne om gennemførelsen af 

dets eget budget, og at mere end 3 mia. EUR af de offentlige midler som en konsekvens 

deraf er blevet anvendt uden behørig kontrol;  

5.  beklager, at Parlamentet og Rådet i de seneste år har haft et dårligt samarbejde om 

kontrollen med gennemførelsen af budgettet og mener, at det sender et negativt signal 

til EU-borgerne; 

6. mener, at denne situation udgør en grov tilsidesættelse af de pligter, der hidrører fra 

traktaten, navnlig af princippet om loyalt samarbejde mellem institutionerne, og at der 

hurtigt bør findes en løsning, således at hele EU-budgettet kan kontrolleres; henviser i 

denne forbindelse også til artikel 15 i TEUF, der understreger, at Unionens institutioner, 

organer, kontorer og agenturer skal arbejde så åbent som muligt;  

7.  opfordrer Rådet til at udvise åbenhed og fuld ansvarlighed over for EU-borgerne ved at 

deltage i den årlige dechargeprocedure på lige fod med de øvrige EU-institutioner; 

8.  mener, at artikel 319, stk. 1, sammenholdt med artikel 317, stk. 2, i TEUF og 

finansforordningens artikel 55, 165 og 166 udgør et tilstrækkeligt retsgrundlag til at 

udøve Parlamentets implicitte ret til at træffe en særskilt dechargeafgørelse i forhold til 

Rådet ved siden af Parlamentets udtrykkelige ret til at meddele decharge til 

Kommissionen; 

9. opfordrer Rådet til at indlede forhandlinger med Parlamentet med henblik på at sikre 

sidstnævntes ret til at få adgang til oplysninger om gennemførelsen af Rådets budget ; 

mener, at dette indebærer en forpligtelse for Rådet til at levere de ønskede oplysninger; 

10.  minder Rådet om, at Kommissionen i sin skrivelse af 23. januar 2014 anførte, at den 

ikke vil overvåge gennemførelsen af budgetterne for de andre institutioner, og at det 

ville krænke institutionernes autonomi til at gennemføre deres egen budgetsektion, hvis 

den besvarede spørgsmål rettet til dem; 

11. mener, samtidig med at situationen kan forbedres ved hjælp af et bedre samarbejde 

mellem Unionens institutioner inden for traktaternes rammer, at det i sidste ende kan 

blive nødvendigt at revidere traktaterne med henblik på at sikre, at dechargeproceduren 

bliver mere klar, således at Europa-Parlamentet får udtrykkelig beføjelse til at meddele 

decharge individuelt til alle EU-institutioner og -organer.  
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