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FÖRSLAG 

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt 

utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

A. Öppenhet, ansvarstagande och integritet utgör viktiga och kompletterande delar som 

främjar god förvaltning inom EU:s institutioner och som säkerställer en större öppenhet i 

EU:s funktionssätt och beslutsprocess. 

B. Medborgarnas förtroende för EU:s institutioner är av grundläggande betydelse för 

demokratin, en god förvaltning och ett effektivt beslutsfattande. 

C. De brister som rör ansvarstagande inom EU måste minska och man måste närma sig mer 

samarbetsvänliga kontrollmetoder som kombinerar demokratisk tillsyn, kontroll och 

granskning samtidigt som de även tillhandahåller mer öppenhet. 

D. Korruption har betydande ekonomiska konsekvenser och utgör ett allvarligt hot mot 

demokratin, rättsstatsprincipen och de offentliga investeringarna. 

E. Öppenhet, ansvarstagande och integritet bör vara vägledande för den rådande kulturen 

inom EU:s institutioner. 

1. Europaparlamentet efterlyser en övergripande förbättring av arbetet med att förebygga och 

bekämpa korruption inom den offentliga sektorn, och i synnerhet inom EU:s institutioner. 

För att åstadkomma detta bör man anta ett helhetsgrepp som inleds med att man förbättrar 

allmänhetens tillgång till handlingar och inför mer strikta bestämmelser vad gäller 

intressekonflikter, stöd till undersökande journalistik och till övervakare av korruption, 

upprättande eller stärkande av öppenhetsregister och tillhandahållande av tillräckliga 

resurser för brottsbekämpande åtgärder, och även genom ett bättre samarbete mellan 

medlemsstaterna och med relevanta tredjeländer. 

2. Europaparlamentet uppmanar EU:s alla institutioner att stärka sina förfaranden och sin 

praxis som syftar till att skydda unionens ekonomiska intressen. Dessutom uppmanas de 

att aktivt bidra till ett resultatinriktat förfarande vid beviljande av ansvarsfrihet. 

3. Europaparlamentet betonar att det finns ett behov av att stärka integriteten och förbättra 

det etiska ramverket genom bättre genomförande av uppförandekoder och etiska principer 

för att förstärka en gemensam och effektiv integritetskultur vid EU:s alla institutioner och 

byråer. 

4. Europaparlamentet förespråkar inrättandet av en oberoende struktur som ska övervaka 

tillämpningen av olika uppförandekoder och åtgärder som skyddar visselblåsare, då 

hänsyn tas till högsta möjliga yrkesetiska normer för att stärka ramen för den offentliga 

sektorns ansvar och förvaltningseffektiviteten tack vare bättre förvaltningsprinciper och 

förvaltningsstrukturer på alla nivåer. 

5. Europaparlamentet anser att det är beklagligt att rådet fortfarande inte har antagit en 

uppförandekod. Parlamentet anser att EU:s alla institutioner bör enas om en gemensam 

uppförandekod som är nödvändig för dessa institutioners öppenhet, ansvarstagande och 
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integritet. De EU-institutioner och EU-organ som fortfarande inte har en uppförandekod 

uppmanas att utarbeta ett sådant dokument snarast möjligt. 

6. Europaparlamentet kräver att de EU-institutioner som har infört uppförandekoder, 

däribland parlamentet, stärker sina genomförandeåtgärder som t.ex. kontroller av 

redogörelser av ekonomiska intressen. 

7. Europaparlamentet begär att EU:s alla institutioner genomför artikel 16 i 

tjänsteföreskrifterna genom att årligen offentliggöra uppgifter om vilka höga tjänstemän 

som har lämnat EU-administrationen samt en förteckning över intressekonflikter. 

Parlamentet begär att den ovannämnda oberoende strukturen bedömer förenligheten hos 

anställningar som tillträds efter att tjänstemän och tidigare ledamöter av 

Europaparlamentet lämnar EU-befattningar eller övergår från den offentliga till den 

privata sektorn (”svängdörrsproblematiken”). Strukturen bör även bedöma risken för att 

det uppstår intressekonflikter samt fastställa tydliga karensperioder, vilka bör omfatta 

åtminstone den period för vilken avgångsersättningar beviljas, under vilka tjänstemännen 

och ledamöterna måste uppträda med integritet och diskretion eller uppfylla vissa villkor 

när de tillträder nya uppdrag. Parlamentet kräver att den ovannämnda strukturen ska 

utformas av oberoende experter utanför institutionen så att man säkerställer att den kan 

utföra sina uppdrag i fullständigt oberoende.  

8. Europaparlamentet påminner om den allmänna principen om att alla människor ska 

betraktas som oskyldiga till dess att deras skuld har fastställts enligt lag. 

9. Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner och organ att förbättra medvetenheten om 

policyer som rör intressekonflikter bland sina tjänstemän, parallellt med den pågående 

upplysningsverksamheten och inkluderingen av integritet och öppenhet som en 

obligatorisk fråga som måste diskuteras under rekryteringsförfaranden och 

resultatöversyner. I den lagstiftning som rör intressekonflikter bör en tydlig åtskillnad 

göras mellan valda företrädare och offentliga tjänstemän. Parlamentet anser att det även i 

medlemsstaterna bör finnas sådana föreskrifter för offentliga tjänstemän och tjänstemän 

som arbetar med förvaltningen och övervakningen av EU-stöd. Kommissionen uppmanas 

att lägga fram ett utkast till rättslig grund i denna fråga.  

10. Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut om att öka öppenheten genom att 

förbättra sitt system med expertgrupper, i synnerhet i samband med förfarandet när 

experter väljs ut, genom att utarbeta en ny policy som rör intressekonflikter bland experter 

som utnämnts på personliga meriter, vilket gör det möjligt för parlamentet att utöva en 

direkt kontroll över sådana utnämningar. Parlamentet noterar kravet om att experter ska 

registreras i öppenhetsregistret vid behov. Parlamentet uppmanar emellertid med kraft 

kommissionen att beakta såväl rekommendationerna från Europeiska ombudsmannen om 

sammansättningen av expertgrupperna som rekommendationerna i studien om 

kommissionens expertgruppers sammansättning och expertgruppsregistrens status när man 

formulerar ändringar till de nuvarande övergripande regler som gäller för expertgrupper 

för att skapa en mer systematisk och öppen strategi. Kommissionen uppmanas att föra en 

dialog med parlamentet innan reglerna formellt antas, särskilt i samband med den 

kommande rapporten från budgetkontrollutskottet och utskottet för rättsliga frågor i denna 

fråga. Parlamentet uppmanar de europeiska byråerna att överväga liknande reformer. 



 

AD\1080280SV.doc 5/8 PE560.864v02-00 

 SV 

11. Europaparlamentet anser att ytterligare åtgärder måste vidtas för att ta itu med etiska 

frågor som rör lobbyisternas politiska roll, deras metoder och deras inflytande och att 

främja arbetet för att säkra en stärkt integritet och därigenom öka nivån på öppenheten i 

lobbyverksamheten. Parlamentet föreslår att gemensamma regler för hur lobbyverksamhet 

inom EU:s institutioner genomförs bör införas. 

12. Europaparlamentet anser att öppenhetsnivån bör höjas genom att det skapas en vägledande 

förteckning för EU-lobbyingen. Parlamentet kräver att det läggs fram ett förslag som gör 

det möjligt att offentliggöra alla handlingar som rör varje fas i förfarandet för 

lagstiftningens utformning och som markerar ett definitivt skifte från ett frivilligt till ett 

obligatoriskt EU-register för all lobbyverksamhet för EU:s alla institutioner senast 2016. 

13. Europaparlamentet uppmanar rådet att delta i EU:s öppenhetsregister. 

14. Europaparlamentet anser i detta sammanhang att ett obligatoriskt EU-register måste 

innehålla tydliga bestämmelser om vilken typ av information som ska registreras, dvs. 

korrekt och regelbundet uppdaterad information om lobbyverksamhetens och 

lagstiftningsverksamhetens art samt detaljerade register över kontakter och bidrag till 

EU:s lagstiftning och politiska beslutsfattande. I händelse av missbruk måste ett 

sanktionssystem övervägas under parlamentets överinseende. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att så snart som möjligt lägga fram sina förslag till ett obligatoriskt register. 

15. Europaparlamentet kräver att alla de EU-institutioner som ännu inte har gjort det snarast 

antar interna bestämmelser om rapportering av missförhållanden och vidtar en gemensam 

strategi för sina åtaganden med fokus på att skydda visselblåsare. Parlamentet kräver att 

särskild uppmärksamhet ägnas åt att skydda visselblåsare inom ramen för direktivet om 

skydd av företagshemligheter. Kommissionen uppmanas att främja lagstiftning om en 

minimiskyddsnivå för visselblåsare i EU. Institutionerna uppmanas att ändra 

tjänsteföreskrifterna så att de inte bara formellt kräver att anställda ska rapportera om alla 

former av oriktigheter, utan också innehåller adekvat skydd för visselblåsare. 

Institutionerna uppmanas att snarast genomföra artikel 22 c i tjänsteföreskrifterna. 

16. Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner och organ att strikt vidta de åtgärder som 

rör skönsmässiga befogenheter och uteslutning i samband med offentliga upphandlingar, 

med lämpliga bakgrundskontroller som utförs i varje enskilt fall, och att tillämpa 

uteslutningskriterier för att utestänga företag om det föreligger någon intressekonflikt, 

något som är ytterst viktigt för att skydda EU:s ekonomiska intressen. 

17. Europaparlamentet anser att ansvarsfrihetsförfarandet är ett viktigt verktyg för 

demokratisk ansvarighet gentemot unionsmedborgarna. Parlamentet påminner om de 

ständigt återkommande svårigheter som man hittills stött på i samband med 

ansvarsfrihetsförfarandena och som orsakats av rådets bristande samarbetsvilja. 

Parlamentet håller fast vid att en effektiv budgetkontroll och institutionens demokratiska 

ansvarighet ställer krav på ett samarbete parlamentet och rådet emellan. 

18. Europaparlamentet betonar att rådet måste vara lika ansvarsskyldigt och öppet som de 

andra institutionerna. 

19. Europaparlamentet konstaterar att EU-institutionernas årsrapporter skulle kunna spela en 

viktig roll för efterlevnaden när det gäller öppenhet, ansvarstagande och integritet. 
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Parlamentet uppmanar EU:s institutioner att i sina årsrapporter lägga till ett 

standardkapitel som tar upp dessa principer. 

20. Europaparlamentet anser att kommissionens första tvååriga rapport om insatserna mot 

korruption utgör ett lovande försök att bättre förstå korruption i alla dess former, att 

utarbeta effektiva åtgärder för att hantera den och att bana väg för ett förbättrat 

ansvarstagande inom det offentliga rummet gentemot EU:s medborgare. Parlamentet 

bekräftar i detta sammanhang betydelsen av EU:s nolltoleranspolitik i fråga om bedrägeri, 

korruption och otillbörligt samarbete. Det är dock beklagligt att denna rapport inte 

innehöll EU-institutionernas egna policyer mot korruption. 

21. Europaparlamentet noterar att korruptionens komplexa och mångfasetterade natur 

underminerar demokratin och rättsstatsprincipen, samt hindrar och skadar EU:s ekonomi, 

trovärdighet och rykte (i synnerhet genom metoder för hemlighållande och påtryckningar 

för att frångå ursprungliga politiska målsättningar eller för att arbeta på ett särskilt sätt). 

22. Europaparlamentet kräver att kommissionen senast i sin andra rapport om insatserna mot 

korruption utför ytterligare analyser på både EU-institutions- och medlemsstatsnivå av 

den miljö där politiken genomförs för att identifiera inneboende kritiska faktorer, sårbara 

områden och riskfaktorer som gynnar korruption. 

23. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att ägna särskild 

uppmärksamhet åt att förebygga intressekonflikter och korrupta beteenden vid 

decentraliserade byråer, som är särskilt sårbara med tanke på att de är relativt okända för 

allmänheten och att de även är spridda över hela EU. 

24. Europaparlamentet upprepar sin begäran1 att kommissionen vartannat år ska rapportera till 

parlamentet och rådet om EU-institutionernas genomförande av sina interna policyer mot 

korruption, och ser fram emot att läsa nästa rapport i början av 2016. Parlamentet begär att 

kommissionen lägger till ett kapitel om EU-institutionernas resultat vad gäller att bekämpa 

korruption, och anser att kommissionens kommande antikorruptionsrapporter alltid bör 

omfatta EU:s alla institutioner och organ. 

25. Europaparlamentet anser att Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) är en 

central aktör i kampen mot korruption och tror därför att det är av yttersta vikt att denna 

institution arbetar på ett effektivt och oberoende sätt. Parlamentet rekommenderar, i 

enlighet med Olaf-förordningen, att Olafs övervakningskommitté får tillgång till de 

uppgifter som behövs för att effektivt kunna genomföra sitt mandat vad gäller tillsynen av 

Olafs verksamhet samt att den blir budgetmässigt oberoende. 

26. Europaparlamentet uppmanar EU att ansöka om medlemskap i Europarådets grupp av 

stater mot korruption (Greco) så snart som möjligt och begär att parlamentet ska få 

uppdateringar om hur denna ansökan fortskrider. 

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast uppfylla sina 

rapporteringsskyldigheter enligt Förenta nationernas konvention mot korruption. 

                                                 
1  Europaparlamentets resolution av den 11 mars 2015 om årsrapporten för 2013 om skyddet av EU:s 

ekonomiska intressen (Antagna texter, P8_TA(2015)0062). 
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28. Europaparlamentet uppmanar till ett ökat samarbete medlemsstaterna emellan med syfte 

att utbyta know-how och bra metoder, förstärka internationella avtal om rättsligt 

samarbete och polissamarbete samt sammanföra EU, Förenta nationerna, Organisationen 

för ekonomiskt samarbete och utveckling och Europarådet för att formulera samordnade 

åtgärder för att bekämpa korruption. 

29. Europaparlamentet bekräftar Europols och Eurojusts viktiga roll för att bekämpa 

organiserad brottslighet, däribland korruption. Parlamentet anser att dessa byråer bör ges 

ytterligare befogenheter att agera på detta område, särskilt i transnationella fall. 

Parlamentet rekommenderar att Europeiska åklagarmyndigheten ges ett mandat som 

omfattar organiserad brottslighet, däribland bekämpning av korruption. Europeiska 

åklagarmyndighetens uppgifter och ansvarsområden bör tydliggöras ytterligare för att 

undvika en eventuell överlappning med de nationella myndigheternas arbete. 
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