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FÖRSLAG 

Budgetkontrollutskottet uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande 

förslag i det förslag till resolution som antas: 

A. Förslaget till unionens budget för 2019 uppgår till 166 miljarder EUR i 

åtagandebemyndiganden, vilket motsvarar en ökning med 3 % jämfört med 2018, i syfte 

att investera i en starkare och mer motståndskraftig europeisk ekonomi och främja 

solidaritet och säkerhet på båda sidor av unionens gränser. 

B. Utöver att konsolidera tidigare insatser innehåller detta budgetförslag också stöd till nya 

initiativ: den europeiska solidaritetskåren, den europeiska arbetsmyndigheten, 

utvidgningen av stödprogrammet för strukturreformer, inrättandet av det europeiska 

försvarsindustriella utvecklingsprogrammet, en reserv av räddningstjänstskapacitet på 

unionsnivå och inrättandet av den nya europeiska åklagarmyndigheten (EPPO). 

Unionsbudgetens utformning 

1. Europaparlamentet konstaterar att unionens budget är utformad i avsnitt som motsvarar 

verksamheter som leds av institutionerna (verksamhetsbaserad budgetering). 

Parlamentet anser att denna utformning inte är någon garanti för att man får en tydlig 

och snabb förståelse av de eftersträvade målen. Parlamentet konstaterar däremot att den 

fleråriga budgetramen utformas med rubriker som motsvarar politikområden. 

2. Europaparlamentet konstaterar att de operativa program som åtföljer budgetförslaget 

utgör en länk mellan varje budgetpost och de politiska mål som eftersträvas. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utforma unionens budget i enlighet med 

de politiska målen i den fleråriga budgetramen. 

Programförklaringar om driftsutgifter som åtföljer budgetförslaget för 2019 

4. Europaparlamentet välkomnar de programförklaringar om driftsutgifter som åtföljer 

2019 års budget och som enligt artikel 38 i budgetförordningen ska tillhandahålla 

följande information för varje utgiftsprogram: 

– motivering och mervärde för EU av varje program, 

– översikt av genomförandet (faktiskt och framtida), 

– framstegen med programmens resultat (mål, indikatorer, delmål och mål) och 

bidrag till unionens politik och målsättningar. 

5. Europaparlamentet konstaterar bekymrat att kommissionen använder två uppsättningar 

mål och indikatorer för att mäta resultaten av den ekonomiska förvaltningen. Å ena 

sidan utvärderar kommissionens generaldirektörer i sina årliga verksamhetsrapporter 

hur mål som fastställs i förvaltningsplanen uppnåtts, och å andra sidan mäter 

kommissionen resultaten av utgiftsprogrammen genom programförklaringar om 

driftsutgifter, nästan helt utan korshänvisningar. Denna omständighet hindrar 

jämförbarheten mellan olika typer av resultatdokument. 



 

PE622.320v02-00 4/9 AD\1163949SV.docx 

SV 

6. Europaparlamentet påpekar särskilt att generaldirektörerna i sina årliga 

verksamhetsrapporter rapporterar om uppnåendet av allmänna och specifika mål utan att 

ange motsvarande utgifter. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att fullt ut 

genomföra principen om resultatbaserad budgetering för planering, genomförande och 

rapportering av budgeten, vilket kommer att göra det möjligt att i efterhand rapportera 

om de medel som används för att uppnå målen. 

7. Europaparlamentet konstaterar att programmens nuvarande resultatramar som 

rapporteras i programförklaringarna omfattar mer än 716 olika typer av indikatorer som 

mäter resultat i förhållande till 61 allmänna och 228 specifika mål. 

8. Europaparlamentet välkomnar att på detta stadium av genomförandet har faktiska 

resultat för nästan 90 % av indikatorerna redan rapporterats (eller delvis rapporterats). 

Detta är en stadig ökning jämfört med tidigare år (60 % i programförklaringarna 2017 

och 80 % i programförklaringarna för 2018). Parlamentet noterar att 

programförklaringarna omfattar uppgifter om de faktiska resultaten för 2014–2016 eller 

2017. 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att 

(a) rationalisera resultatrapporteringen genom att 

– ytterligare minska det antal mål och indikatorer som den använder för sina 

olika resultatrapporter och koncentrera sig på dem som bäst mäter EU-

budgetens resultat, samtidigt som en standardansats undviks, 

– presentera finansiell information på ett sätt som gör att den kan jämföras 

med resultatinformation så att kopplingen mellan utgifter och resultat blir 

tydlig, 

– förklara och förbättra den övergripande enhetligheten mellan sina två 

uppsättningar mål och indikatorer för å ena sidan program och å andra sidan 

generaldirektorat, 

(b) balansera resultatrapporteringen bättre genom att tydligt informera om de största 

utmaningar som kvarstår. 

10. Europaparlamentet välkomnar att programförklaringarna för 2019 hänvisar till 

övergripande politiska mål som kampen mot klimatförändringarna, biologisk mångfald 

och jämställdhetsfrågor. Parlamentet uppskattar att kommissionen också presenterar de 

relevanta utgiftsprogram som bidrar till att förverkliga Junckerkommissionens tio 

prioriteringar, och framhåller de senaste och mest relevanta initiativ som bidrar till 

målen för hållbar utveckling, även om det ofta är på ett indirekt och icke kvantifierbart 

sätt. 

11. Europaparlamentet uppmanar sitt budgetutskott att i samarbete med parlamentets 

fackutskott främja en verklig resultatkultur som syftar till att optimera utnyttjandet av 

medlen samt överväga att omfördela medel från program som uppvisar svaga resultat. 

Europa 2020-strategin, 
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12. Europaparlamentet understryker att Europa 2020-strategin innehåller prioriterade mål 

och målsättningar för den nuvarande programperioden, och att unionens budget därför 

är ett mycket viktigt instrument för genomförandet av strategins mål och resultat. 

Parlamentet är dock bekymrat över att unionen, enligt centrala ekonomiska och sociala 

indikatorer, ännu inte har uppnått dessa mål och resultat, samtidigt som ojämlikhet och 

skillnader inom unionen och dess medlemsstater har fortsatt, vilket äventyrar det 

europeiska projektet i sig. 

13. Europaparlamentet konstaterar att enligt kommissionen uppskattas bidraget i det totala 

budgetförslaget för 2019 till Europa 2020-strategin till 66,2 % (106 958,3 miljoner 

EUR), vilket innebär att det ligger kvar på samma nivå som under tidigare år. 

Parlamentet insisterar på, mot bakgrund av resursbegränsningarna, att kommissionen 

gör sitt yttersta för att uppnå en bättre fokusering av tillgängliga resurser och en 

effektivare användning av anslagna medel för att avsevärt förbättra genomförandet av 

de huvudmål enligt Europa 2020-strategin där bristen på framsteg är mest oroande, 

nämligen  minskningen av fattigdomsnivåerna och främjandet av social integration. 

Den gemensamma jordbrukspolitiken 

14. Europaparlamentet erinrar om dagens fördelning av utgifterna inom den gemensamma 

jordbrukspolitiken: 44,7 % av alla unionens jordbruksföretag hade en årlig inkomst på 

mindre än 4 000 EUR, och i genomsnitt erhöll 10 % av mottagarna av den 

gemensamma jordbrukspolitikens direktstöd cirka 60 % av betalningarna under 2016. 

Parlamentet konstaterar att fördelningen av direktstöd till stor del återspeglar 

koncentrationen av jordbruksmark, då 20 % av jordbrukarna också äger 80 % av 

marken, men erinrar samtidigt om att det finns stora skillnader mellan enskilda 

medlemsstater. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant analysera orsakerna till den 

allmänna nedgången i jordbrukarnas inkomster sedan 2013, särskilt när det gäller 

kostnaderna i förhållande till vinsterna i de olika delarna i livsmedelskedjan 

(producenter, bearbetningsföretag, transporter, detaljhandlare osv. - detta bör sedan visa 

vart de största vinsterna går), och att göra en bedömning av behoven och att fastställa ett 

nytt nyckelmål tillsammans med indikatorer för resultat och effekter som syftar till att 

minska inkomstskillnaderna mellan jordbrukare. 

En snabbare sammanhållningspolitik 

16. Europaparlamentet är bekymrat över att medlemsstaterna mer än tre år efter början på 

perioden 2014–2020 endast har utsett 77 % av de nationella programmyndigheter som 

ska ansvara för sammanhållningsmedel. Den 1 mars 2017 tog kommissionen emot 

slutliga räkenskaper med kostnader som endast motsvarade 0,7 % av budgeten för hela 

programperioden. I mitten av 2017 var förseningarna i budgetgenomförandet större än 

vad de var vid samma tidpunkt under perioden 2007–2013. Parlamentet noterar 

följaktligen att de utestående åtagandena i slutet av den nuvarande 

finansieringsperioden kan vara högre än under den föregående. 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att påskynda genomförandet av de 

sammanhållningspolitiska programmen och därmed sammanhängande betalningar samt 

att använda de resurser som står till dess förfogande för att hjälpa medlemsstaterna att 
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stärka sin administrativa kapacitet, i syfte att minska genomförandetiden i nästa 

fleråriga budgetram till år n + 2. 

Den europeiska planeringsterminen 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bygga upp en 

starkare samordning mellan sammanhållning, ekonomisk styrning och den europeiska 

planeringsterminen i syfte att ombalansera  planeringsterminen så att större prioritet 

läggs på att främja mer social rättvisa och social sammanhållning. 

Migration 

19. Europaparlamentet noterar att kommissionen uppskattar att sammanlagt 2,3 miljarder 

EUR kommer att krävas under 2019 under rubrik 3 Säkerhet och medborgarskap för att 

möta utmaningarna i samband med migration och säkerhet, men beklagar att Europeiska 

revisionsrätten i sin senaste årsrapport noterat att kommissionen inte rapporterat ”det 

totala beloppet för medel för flykting- och migrationskrisen, och det är svårt att 

uppskatta” (revisionsrättens årsrapport för 2016, punkt 2.28). Parlamentet befarar att 

detta fortfarande är fallet i budgetförslaget för 2019 och att det därför kan göra det 

svårare att identifiera behov som kan uppstå. Parlamentet välkomnar att kommissionen 

håller på att färdigställa en fullständig översikt över uppgifter om invandring. 

20. Europaparlamentet påminner om att kommissionen anser att det är ”svårt, om inte 

omöjligt, att tillhandahålla en beräknad kostnad för migranter/asylsökanden land för 

land eftersom förvaltningen av migrationsströmmarna omfattar ett brett spektrum av 

verksamheter1” . 

Finansiella instrument och förvaltningsfonder 

21. Europaparlamentet beklagar att 6,7 % av de totala betalningarna till de berörda 

finansieringstekniska instrumenten (900 miljoner EUR) gick till förvaltningskostnader 

och förvaltningsavgifter. Parlamentet anser att detta belopp är orimligt högt. 

Parlamentet uppmanar ännu en gång kommissionen att förbättra transparensen i 

användningen av finansieringstekniska instrument, att regelbundet rapportera om 

belåning, förluster och risker samt att lägga fram en kostnads-nyttoanalys för 

finansieringstekniska instrument jämfört med mer direkta former av projektfinansiering. 

22. Europaparlamentet betonar att förvaltningsfonder endast bör upprättas när deras 

användning är berättigad och de nödvändiga åtgärderna inte är möjliga med hjälp av 

andra befintliga finansieringskanaler. Parlamentet uppmanar vidare kommissionen att 

överväga att lägga ned förvaltningsfonder som inte kan locka till sig ett betydande 

bidrag från andra givare eller som inte skapar ett mervärde jämfört med EU:s 

traditionella externa instrument. Parlamentet anser att det är oacceptabelt att medverkan 

av EUF i förvaltningsfonderna ytterligare begränsar möjligheten för parlamentet att 

kontrollera EU:s utgifter. 

                                                 
1 Svar på skriftlig fråga nr 23 – CONT-utskottets utfrågning av kommissionsledamot Avramopoulos den 

29 november 2016. 
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Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) 

23. Europaparlamentet insisterar på att Europeiska åklagarmyndigheten ges tillräcklig 

finansiering och personal. Parlamentet noterar att i förslaget till budget för 2019 uppgår 

unionens bidrag till totalt 4 911 000 EUR. Detta anslag är avsett att täcka Europeiska 

åklagarmyndighetens utgifter för personal, infrastruktur och driftsutgifter samt operativa 

utgifter för att påbörja utvecklingen av Europeiska åklagarmyndighetens 

ärendehanteringssystem. 

24. Europaparlamentet beklagar att endast 35 tjänster föreslås, vilket innebär att när 

tjänsterna som biträdande åklagare (23) har dragits bort återstår endast 12 tjänster för 

administrativa uppgifter. Parlamentet anser att detta inte är realistiskt. 
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