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FORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at Europa står ved en korsvej med en vis legitimitetskrise for så vidt 
angår europæiske beslutninger;

B. der henviser til, at det er nødvendigt at bringe det europæiske projekt tættere på EU-
borgerne og lægge særlig vægt på deres behov, liv og forventninger med henblik på 
først og fremmest at styrke EU's legitimitet og genoprette tilliden til og begejstringen 
for det europæiske projekt gennem en fornyet EU-forvaltning;

C. der henviser til, at den parlamentariske kontrol med de offentlige udgifter er en 
afgørende komponent i et moderne demokratisk system;

D. der henviser til, at mere demokrati i EU går hånd i hånd med større gennemsigtighed, 
ansvarlighed og integritet, og at sidstnævnte bør være de ledende principper for kulturen 
inden for EU's institutioner for at fremme en effektiv forvaltning og sikre større åbenhed 
i EU's funktionsmåde og dets beslutningsproces;

E. der henviser til, at alle EU-institutioner burde være gennemsigtige og fuldt ansvarlige 
over for EU-borgerne for så vidt angår de midler, de som EU-institutioner er blevet 
betroet;

F. der henviser til, at EU-27-lederne gav et klart signal om "enhed og solidaritet" med 
vedtagelsen af Romerklæringen den 25. marts 2017;

G. der henviser til, at inerti på europæisk plan ikke længere er en mulighed i betragtning af 
de store udfordringer, som Unionen står over for, navnlig i forbindelse med 
globalisering, migration, forsvar på grundlag af styrket samarbejde, sociale spørgsmål, 
fuldførelsen af Den Europæiske Monetære Union og valget af EU's nye egne indtægter;

H. der henviser til, at EU-budgettet fortsat er en værdifuld finansieringskilde for 
medlemsstaterne;

1. mener, at borgernes tillid til EU's institutioner er en grundlæggende forudsætning for 
demokrati, god forvaltningspraksis og effektiv beslutningstagning;

2. understreger, at det er vigtigt at overgå modstridende visioner for Europa og forlige 
konkurrerende prioriteter for at undgå risikoen for, at EU splittes eller svækkes;

3. erkender, at brexit har skabt et mere presserende behov for yderligere overvejelser om 
EU's institutionelle og bevillingsmæssige struktur og for udformningen af en ny 
dynamisk EU-politik;

4. påpeger, at Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Unionen vil få 
komplekse budgetmæssige konsekvenser og vil påvirke EU-budgettet negativt; 
insisterer på, at de resterende 27 EU-medlemsstater bør være mere ambitiøse med 
hensyn til en budgetreform som følge af EU's aktuelle og fremtidige udfordringer;
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5. er overbevist om, at der stadig er mulighed for bedre at forankre demokratisk 
ansvarlighed inden for Unionens rammer, navnlig ved at udvikle stærke mekanismer til 
at sikre politisk legitimitet og institutionel ansvarlighed og ved at strømline de stadig 
mere komplekse EU-forvaltningsstrukturer;

6. minder om behovet for en hurtig budgetmæssig og administrativ reform af EU, som vil 
strømline dets interne processer og gøre EU mere forståeligt og tilgængeligt for 
borgerne;

7. minder om, at enhver yderligere udvikling inden for Unionens struktur hvad angår 
eksisterende organer eller oprettelsen af nye juridiske enheder altid bør tage hensyn til 
EU's demokratiske ansvarlighed, ordninger for offentlig revision og aktiviteternes 
effektivitet;

8. mener, at der er et behov for at mindske ansvarlighedsmanglerne inden for EU og for at 
bevæge sig i retning af mere fælles former for kontrol, som kombinerer demokratisk 
tilsyn og revision, samtidig med at gennemsigtigheden øges; opfordrer hertil for at sikre 
fuld ansvarlighed og et effektivt demokratisk tilsyn med Den Europæiske 
Investeringsbank, Den Europæiske Centralbank og fremtidige organer, der oprettes, 
såsom en europæisk monetær fond;

9. understreger endvidere, at tiden er kommet til at reflektere pragmatisk over EU's 
gennemførelsesmetoder ved at besvare centrale spørgsmål om, hvordan Unionens 
politikker bedst gennemføres, og hvilke forvaltningsmodeller der bør anvendes for at 
bane vejen for et Europa, som skaber konkrete resultater;

10. minder om behovet for en langsigtet strategisk vision for EU; mener, at det er på tide 
både at fremføre nye europæiske fortællinger og gennemføre EU's politikker mere
strategisk på grundlag af et bestemt antal klart definerede og forståelige EU-prioriteter, 
kollektive mål og kompetencer for at øge læsbarheden og effektiviteten;

11. understreger, at omdannelsen af de overordnede politiske mål til konkrete og synlige 
foranstaltninger og resultater for EU's borgere skal være omfattet af regelmæssig 
kontrol, hvorfor det er strengt nødvendigt at bevare budgetkontrollen som et 
grundlæggende element i den demokratiske kontrol;

12. understreger, at styrkelsen af det demokratiske tilsyn og Parlamentets kontrol ikke blot 
bør baseres på den traditionelle overvågning af beholdninger og finansielle strømme, 
men også på en grundig vurdering af omkostningseffektiviteten, den værdifulde og 
bæredygtige virkning for borgerne og respekten for Unionens værdier og 
retsstatsprincippet;

13. mener, at respekt for grundlæggende værdier, sikring af beskyttelsen af 
retsstatsprincippet i medlemsstaterne eller indførelsen af en grøn konditionalitet er 
nødvendige demokratiske forudsætninger for definitionen af eventuelle nye EU-
finansielle solidariteter; er bekymret over den seneste udvikling med hensyn til den 
manglende overholdelse af retsstatsprincippet i visse medlemsstater; påskønner i denne 
forbindelse Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet (COM(2018)0324); understreger, at EU-
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institutionerne bør træffe foranstaltninger til at beskytte retsstatsprincippet;

14. kræver, at den nuværende ramme for beskyttelse af Unionens finansielle interesser 
styrkes ved hjælp af et system med sanktioner, som står i et rimeligt forhold til 
omfanget af manglerne eller forsøgene på at underminere retsstatsprincippet ud fra en 
uafhængig vurdering, og som strækker sig lige fra en nedsættelse af EU-finansieringen 
til en suspension af betalinger og forpligtelser vedrørende tilbagevendende mangler; 
mener, at Parlamentet under alle sådanne omstændigheder bør være en del af og på lige 
fod med Rådet i beslutningsprocessen vedrørende sådanne procedurer og ophævelsen af 
sådanne foranstaltninger;

15. minder om, at det er nødvendigt at fremme målsætningen om at skabe europæisk 
merværdi, dvs. at samlingen af ressourcer på europæisk plan bør give resultater 
sammenlignet med brugen af udgifter på nationalt plan, som ikke kan gå målrettet til 
leveringen af europæiske offentlige goder;

16. finder det nødvendigt, at der udformes bedre værktøjer til strukturreformer i hele EU 
ved at tilvejebringe betydelige europæiske offentlige goder, og at dette bør gøres under 
behørig hensyntagen til anvendelsen af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet;

17. er af den opfattelse, at forhåndsbetingelsen i politikkerne skal styrkes, hvor det er 
nødvendigt og uden at bringe programmernes funktion i fare, for at sikre en effektiv 
forsvarlig økonomisk forvaltning i forbindelse med gennemførelsen af Unionens 
udgifter;

18. gentager, at det i forbindelse med drøftelserne om Europas fremtid skal overvejes, 
hvordan Unionens budgetsystem kan reformeres med henblik på at tilvejebringe et 
passende budget for at sikre finansieringen af planlagte politikker, finde en bedre 
balance mellem forudsigelighed og reaktionsevne samt overveje, hvordan det kan 
sikres, at de overordnede finansieringsordninger ikke er mere komplicerede end 
nødvendigt for at opfylde Unionens politiske mål og garantere ansvarlighed;

19. mener, at det er hensigtsmæssigt at sikre, at budgettet giver borgerne en reel merværdi;

20. understreger, at det er afgørende at sikre tilstrækkelige finansielle midler kombineret 
med moderniseringen af ordningen for egne indtægter, navnlig ved at sikre stabile, 
effektive og ægte europæiske egne indtægter, for at opretholde et højt 
investeringsniveau samt Unionens ambitioner og indflydelse på den internationale 
scene;

21. understreger, at de europæiske agenturer spiller en uerstattelig rolle med hensyn til at 
tilvejebringe ekspertise inden for deres respektive områder og samtidig med hensyn til 
at repræsentere EU i medlemsstaterne; understreger, at det derfor er afgørende at sikre, 
at agenturernes arbejde fremover er velstruktureret og velorganiseret, at agenturernes 
aktiviteter er levedygtige, og at deres synlighed til enhver tid sikres; 

22. understreger endvidere, at Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) bør integreres i EU's 
budget, således som det allerede er nævnt i det nye forslag til den flerårige finansielle 
ramme (FFR) for 2021-2027 for at undgå en fragmentering af budgettet; påpeger, at 
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medtagelsen af EUF i EU-budgettet øger dechargemyndighedens muligheder for at 
kontrollere udgifterne i EU;

23. opfordrer alle EU's institutioner til at forbedre deres procedurer og praksisser, der tager 
sigte på at beskytte Unionens finansielle interesser, og til aktivt at bidrage til en 
resultatorienteret dechargeprocedure; mener i denne forbindelse, at dechargeproceduren 
er et uundværligt instrument for demokratisk ansvarlighed over for Unionens borgere;

24. påpeger, at det er vigtigt at beskytte EU-skatteborgernes penge mod svig og andre 
ulovlige aktiviteter, der skader Unionens finansielle interesser;

25. minder om de vanskeligheder, der gentagne gange er opstået under de hidtidige 
dechargeprocedurer som følge af manglende samarbejde fra Rådets side; insisterer på, 
at Rådet skal være lige så ansvarligt og gennemsigtigt, som de øvrige institutioner er; 
understreger, at der ikke bør være nogen undtagelser herfra;

26. mener, at oprettelsen af Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) er en vigtig 
milepæl i virkeliggørelsen af et europæisk offentligt rum; opfordrer Kommissionen til at 
arbejde hen imod en hurtig oprettelse af EPPO ved at stille tilstrækkelige ressourcer til 
rådighed;

27. henleder opmærksomheden på problemet med korruption, som har betydelige 
finansielle konsekvenser og udgør en alvorlig trussel mod demokratiet, retsstaten og de 
offentlige investeringer; gentager sin opfordring til Kommissionen om at genoptage 
offentliggørelsen af en årlig rapport om korruption;

28. opfordrer Kommissionen til at foreslå muligheder for fremtidige metoder for 
samarbejde med Europarådets Sammenslutning af Stater mod Korruption (GRECO), 
herunder muligheder for, at EU kan ansøge om medlemskab, og for, at Parlamentet 
holdes underrettet om udviklingen for denne ansøgning;

29. opfordrer til, at integritetspolitikken og de etiske retningslinjer for alle EU's institutioner 
og agenturer forbedres gennem en bedre gennemførelse af adfærdskodekser, beskyttelse 
af whistleblowere, etiske principper, gennemsigtighed og ansvarlighed;

30. tilskynder til, at der ved hjælp af et vejledende princip gøres rede for konturerne af EU's 
fremtid, idet der sikres en balance mellem ansvar og ny solidaritet, og at 
fællesskabsmetoden prioriteres over anvendelsen af mellemstatslig forvaltning som en 
måde at forvalte EU på;

31. mener, at det er nødvendigt at fortsætte debatten om Europas fremtid på det højeste 
institutionelle niveau med et særligt fokus på en mere effektiv anvendelse af midler og 
på demokratiske EU-budgetkontrolmekanismer.
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