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FORSLAG 

Budgetkontroludvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 

optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at forslaget til Unionens budget for 2019 udgør 166 mia. EUR i 

forpligtelsesbevillinger, hvilket svarer til en stigning på 3 % i forhold til 2018, med 

henblik på at investere i en stærkere og mere robust europæisk økonomi og fremme af 

solidaritet og sikkerhed på begge sider af Unionens grænser; 

B. der henviser til, at dette budgetforslag ud over den hidtidige konsolideringsindsats også 

indeholder støtte til nye initiativer: Det Europæiske Solidaritetskorps, Den Europæiske 

Arbejdsmarkedsmyndighed, udvidelsen af støtteprogrammet for strukturreformer; 

oprettelsen af programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri, en reserve 

af civilbeskyttelseskapacitet på EU-plan og oprettelsen af den nye europæiske 

anklagemyndighed (EPPO); 

Udformning af Unionens budget 

1. bemærker, at Unionens budget er opdelt i sektioner, som svarer til de aktiviteter, der 

gennemføres af institutionerne (aktivitetsbaseret budgettering); mener, at denne 

udformning ikke sikrer en klar og hurtig forståelse af de mål, som forfølges; bemærker 

derimod, at den flerårige finansielle ramme (FFR) er opdelt efter udgiftsområder, der 

svarer til politikområder; 

2. bemærker, at programerklæringerne for aktionsudgifter, der ledsager budgetforslaget, 

udgør forbindelsen mellem hver budgetpost og de politiske mål, som forfølges; 

3. anmoder Kommissionen om at præsentere Unionens budget i overensstemmelse med 

FFR's politiske mål; 

Programerklæringer for aktionsudgifter, som ledsager budgettet for 2019 

4. glæder sig over programerklæringerne for aktionsudgifter, som ledsager budgettet for 

2019, og som i henhold til finansforordningens artikel 38 for de enkelte 

udgiftsprogrammer indeholder oplysninger om: 

– rationalet bag og EU-merværdien af de enkelte programmer 

– en oversigt over (nuværende og kommende) gennemførelse 

– fremskridt med hensyn til programmets performance (mål, indikatorer, milepæle 

og målsætninger) og bidrag til Unionens vigtigste politikker og -mål; 

5. bemærker med bekymring, at Kommissionen anvender to sæt mål og indikatorer til at 

måle den finansielle forvaltnings performance; mener, at Europa-Kommissionens 

generaldirektører på den ene side i deres årlige aktivitetsrapporter (AAR'er) evaluerer 

opnåelsen af målene i deres forvaltningsplaner, og at Kommissionens på den anden side 

måler udgiftsprogrammernes performance via programerklæringerne for aktionsudgifter 

med næsten ingen krydshenvisninger; mener, at dette vanskeliggør 
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sammenligneligheden mellem de forskellige typer af resultatdokumenter; 

6. påpeger navnlig, at generaldirektørerne i deres årlige aktivitetsrapporter rapporterer om 

opfyldelsen af generelle og specifikke mål, men ikke angiver de tilsvarende udgifter; 

opfordrer derfor Kommissionen til fuldt ud at gennemføre princippet om resultatbaseret 

budgettering i budgetplanlægningen, -gennemførelsen og -rapporteringen, hvilket vil 

muliggøre efterfølgende rapportering om de midler, der anvendes til at opfylde målene; 

7. minder om, at den nuværende resultatramme for programmerne, som indgår i 

programredegørelserne, omfatter 716 indikatorer af forskellig art, der måler resultaterne 

i forhold til 61 generelle og 228 specifikke mål; 

8. glæder sig over, at der på dette stadium af gennemførelsen allerede er indberettet (eller 

delvist er indberettet) faktiske resultater for næsten 90 % af indikatorerne; mener, at 

dette er en støt stigning i forhold til de foregående år (60 % i programerklæringerne for 

2017 og 80 % i programerklæringerne for 2018); påpeger, at programerklæringerne 

indeholder data om de faktiske resultater for 2014-2016 eller 2017; 

9. anmoder Kommissionen om at: 

a) strømline resultatrapporteringen ved 

– yderligere at reducere antallet af mål og indikatorer, som den anvender til 

sine forskellige resultatrapporter, og koncentrere sig om dem, der bedst kan 

måle EU-budgettets sociale, miljømæssige og økonomiske resultater, men 

samtidig undgå en one-size-fits-all-tilgang 

– at fremlægge de finansielle oplysninger på en måde, der gør dem 

sammenlignelige med resultatoplysninger, således at der er en klar 

forbindelse mellem udgifter og resultater 

– at forklare og forbedre den overordnede sammenhæng mellem sine to sæt af 

mål og indikatorer for henholdsvis programmerne og generaldirektoraterne; 

b) sikre bedre balance i resultatrapporteringen ved klart at fremlægge oplysninger 

om de vigtigste udfordringer, der stadig mangler at blive opfyldt; 

10. glæder sig over, at programerklæringerne for 2019 vedrører opnåelsen af tværgående 

politiske målsætninger såsom bekæmpelse af klimaændringer, den biologiske 

mangfoldighed og kønsspørgsmål; påskønner, at Kommissionen også forelægger de 

relevante udgiftsprogrammer, der bidrager til opnåelsen af Juncker-Kommissionens ti 

prioriteter, og fremhæver de nyeste og mest relevante initiativer, som bidrager til 

målene for bæredygtig udvikling, men ofte på en indirekte og ikke-kvantificerbar måde; 

11. opfordrer sit Budgetudvalg til i samarbejde med de sektorspecifikke EP-udvalg at 

fremme en reel resultatbaseret kultur med sigte på optimering af udnyttelsen af midlerne 

og overveje at fjerne udgifter fra programmer med svage præstationer; 

Europa 2020-strategien 

12. understreger, at Europa 2020-strategien indeholder prioriterede mål og mål for den 
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nuværende programmeringsperiode, og at Unionens budget derfor er et afgørende 

instrument for gennemførelsen af strategiens mål og forventede resultater; er imidlertid 

bekymret over, at Unionen ifølge de vigtigste økonomiske og sociale indikatorer stadig 

ikke har nået disse mål og resultater, mens der fortsat er uligheder og forskelle inden for 

Unionen og dens medlemsstater, hvilket udgør en risiko for det europæiske projekt; 

13. bemærker, at det samlede bidrag i budgetforslaget for 2019 til Europa 2020-strategien 

ifølge Kommissionen anslås til 66,2 % (106 958,3 mio. EUR) og således fortsat er på 

niveau med de foregående år; fastholder i lyset af de ressourcemæssige begrænsninger, 

at Kommissionen bør gøre sit yderste for at målrette de disponible ressourcer bedre og 

for at opnå en mere effektiv udnyttelse af midlerne med henblik på i væsentlig grad at 

forbedre gennemførelsen af de vigtigste mål i Europa 2020-strategien, hvor manglende 

fremskridt er mest bekymrende — nedbringelse af fattigdomsniveauet og fremme af 

social inklusion; 

Den fælles landbrugspolitik 

14. fremhæver den nuværende fordeling i den fælles landbrugspolitiks udgifter: 44,7 % af 

alle Unionens landbrugsbedrifter havde en årlig indkomst på under 4 000 EUR, og at 

omtrent 60 % af betalingerne i 2016 gik til de 10 % af modtagerne, som modtog mest i 

direkte støtte under den fælles landbrugspolitik; bemærker, at fordelingen af direkte 

betalinger i høj grad afspejler koncentrationen af jord, idet 20 % af landbrugerne også 

ejer 80 % af jorden, idet der tages hensyn til forskellene mellem de enkelte 

medlemsstater; 

15. opfordrer Kommissionen til nøje at analysere årsagerne til det samlede fald i 

landbrugernes indkomst siden 2013, navnlig i forhold til omkostningerne i forhold til 

fortjeneste for de forskellige elementer i fødevarekæden (producenter, 

forarbejdningsvirksomheder, transport, detailhandlere osv. — dette burde vise, hvor 

størstedelen af fortjenesten går til), og til at foretage en behovsvurdering og fastlægge et 

nyt centralt resultatmål ledsaget af resultat- og virkningsindikatorer, der tager sigte på at 

afbøde de indkomstuligheder, der er mellem landbrugere; 

Fremskyndelse af samhørighedspolitikken 

16. er bekymret over, at medlemsstaterne mere tre år efter starten på perioden 2014-2020 

kun har udpeget 77 % af de programmyndigheder, der skal være ansvarlige for 

samhørighedspolitikkens fonde; minder om, at udgifterne i de endelige regnskaber, som 

Kommissionen modtog den 1. marts 2017, kun dækkede 0,7 % af det budget, der er 

afsat for hele programmeringsperioden, og at i midten af 2017 var forsinkelserne i 

budgetgennemførelsen større, end de var på samme tidspunkt i perioden 2007-2013; 

bemærker, at uindfriede forpligtelser ved udgangen af den nuværende 

finansieringsperiode derfor kunne være endnu højere end i den foregående; 

17. opfordrer Kommissionen til at fremskynde gennemførelsen af samhørighedspolitiske 

programmer og dertil knyttede betalinger og til at anvende de ressourcer, den har til 

rådighed, til at bistå medlemsstaterne med at styrke deres administrative kapacitet med 

henblik på at reducere gennemførelsestiden i de næste flerårige finansielle rammer til år 

n+2; 
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Det europæiske semester 

18. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke samordningen mellem 

samhørighed, økonomisk styring og det europæiske semester med henblik på at 

genskabe balancen i det europæiske semester ved at sikre, at politikker, der fremmer 

større social lighed og social samhørighed, prioriteres; 

Migration 

19. bemærker, at Kommissionen anslår, at der vil blive behov for i alt 2,3 mia. EUR i 2019 

under udgiftsområde 3 Sikkerhed og medborgerskab for at klare udfordringerne i 

forbindelse med migration og sikkerhed, men beklager, at Den Europæiske Revisionsret 

i sin sidste årsberetning konstaterede, at "det samlede beløb for alle midler, der er 

mobiliseret i forbindelse med flygtninge- og migrationskrisen, ikke blev oplyst af 

Kommissionen, og det er vanskeligt at foretage et skøn af dette" (Revisionsrettens 

årsberetning 2016, punkt 2.28); frygter, at dette stadig er tilfældet i budgetforslaget for 

2019 og derfor kan vanskeliggøre kortlægningen af behov, der måtte opstå; glæder sig 

over, at Kommissionen er ved at lægge sidste hånd på en omfattende oversigt over 

oplysninger om indvandring; 

20. minder om, at Kommissionen mente, at det er vanskeligt, om ikke helt umuligt, at 

fremkomme med de anslåede omkostninger, der betales for migranter/ansøgere, pr. 

land, eftersom forvaltningen af migrationsstrømme omfatter en lang række aktiviteter1; 

Finansielle instrumenter og trustfonde 

21. beklager, at 6,7 % af de samlede betalinger til finansieringstekniske instrumenter 

(900 mio. EUR) i 2016 gik til forvaltningsomkostninger og -gebyrer; anser dette beløb 

for at være uacceptabelt højt; opfordrer igen indtrængende Kommissionen til at forbedre 

gennemsigtigheden for så vidt angår anvendelsen af finansieringstekniske instrumenter 

og til regelmæssigt at rapportere om løftestangseffekter, tab og risici samt til at 

fremlægge en cost-benefit-analyse af de finansieringstekniske instrumenter 

sammenlignet med mere direkte former for projektfinansiering; 

22. understreger, at trustfonde kun bør oprettes, når deres anvendelse er berettiget, og de 

krævede foranstaltninger ikke er mulige ved hjælp af andre eksisterende 

finansieringskanaler; opfordrer endvidere Kommissionen til at overveje at sætte en 

stopper for trustfonde, der ikke er i stand til at tiltrække et væsentligt bidrag fra andre 

donorer, eller som ikke giver en merværdi i forhold til Unionens "traditionelle" eksterne 

instrumenter; finder det uacceptabelt, at inddragelsen af EUF i trustfonde yderligere 

begrænser Parlamentets mulighed for at kontrollere Unionens udgifter; 

Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) 

23. insisterer på, at der tildeles tilstrækkelige midler og personale til EPPO; bemærker, at 

EU's bidrag i budgetforslaget for 2019 udgør i alt 4 911 000 EUR; påpeger, at denne 

bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med EPPO's personale, 

                                                 
1 Svar på forespørgsel til skriftlig besvarelse 23 – CONT's høring af kommissionsmedlem Avramopoulos af 29. 

november 2016. 
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infrastruktur og driftsudgifter og aktionsudgifter til at indlede udviklingen af EPPO's 

sagsstyringssystem; 

24. beklager, at der kun foreslås 35 stillinger, hvilket indebærer, at efter fradrag af 23 

stillinger som viceanklagere, er der kun 12 stillinger til varetagelse af administrative 

opgaver; mener ikke, at dette er realistisk. 
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