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FÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

A. Europa står vid ett vägskäl, och beslutsfattandet i EU lider i viss mån av en 
legitimitetskris.

B. Det är angeläget att föra det europeiska projektet närmare EU-medborgarna och ta 
särskild hänsyn till deras behov, liv och förväntningar, framför allt för att stärka EU:s 
legitimitet och återupprätta förtroendet och entusiasmen för det europeiska projektet 
tack vare ett förnyat EU-styre.

C. En parlamentarisk kontroll av de offentliga utgifterna är en mycket viktig del av ett 
modernt demokratiskt system.

D. Mer demokrati i EU går hand i hand med större öppenhet, ansvarstagande och integritet, 
som bör vara de ledande principerna för kulturen inom EU-institutionerna, i syfte att 
främja en effektiv förvaltning och säkerställa större öppenhet i EU:s funktionssätt och 
beslutsprocesser.

E. Samtliga EU-institutioner bör vara transparenta och fullt ansvariga inför unionens 
medborgare för de medel de anförtros i sin egenskap av EU-institutioner.

F. EU-27-ledarna gav en tydlig signal om ”enighet och solidaritet” i och med antagandet 
av Romförklaringen den 25 mars 2017.

G. Att inte göra någonting på EU-nivå är inte längre ett alternativ med tanke på de stora 
utmaningar som unionen står inför, särskilt i samband med globaliseringen, 
migrationen, försvaret på grundval av ett förstärkt samarbete, de sociala problemen, 
fullbordandet av den europeiska monetära unionen samt valet av nya egna medel inom 
EU.

H. EU:s budget är alltjämt en värdefull finansieringskälla för medlemsstaterna.

1. Europaparlamentet anser att medborgarnas förtroende för EU:s institutioner är av 
grundläggande betydelse för demokratin, en god förvaltning och ett effektivt 
beslutsfattande.

2. Europaparlamentet betonar att det är mycket viktigt att se bortom de motstridiga 
visionerna för Europa och att jämka samman konkurrerande prioriteringar för att 
undvika risken för att unionen går itu eller försvagas.

3. Europaparlamentet konstaterar att det på grund av brexit har blivit mer brådskande att i 
större utsträckning reflektera över EU:s institutionella struktur och utgiftsstruktur och 
att utforma en ny EU-politisk dynamik.

4. Europaparlamentet påpekar att Förenade kungarikets beslut att utträda ur unionen 
kommer att få komplexa budgetkonsekvenser och inverka negativt på EU:s budget. 
Parlamentet vidhåller att de återstående 27 medlemsstaterna bör bli mer ambitiösa i 
fråga om budgetreformer med tanke på EU:s nuvarande och framtida utmaningar.
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5. Europaparlamentet är övertygat om att det fortfarande finns utrymme för att bättre 
förankra det demokratiska ansvarstagandet inom ramen för unionen, bland annat genom 
att utveckla starka mekanismer för att säkerställa politisk legitimitet och institutionellt 
ansvarstagande och genom att rationalisera EU:s alltmer komplexa 
förvaltningsstrukturer.

6. Europaparlamentet påminner om att det i EU finns ett akut behov av en budget- och 
förvaltningsreform som effektiviserar de interna processerna och gör EU mer 
lättförståeligt och tillgängligt för medborgarna.

7. Europaparlamentet påminner om att all vidareutveckling av unionens struktur när det 
gäller befintliga organ eller skapandet av nya juridiska enheter alltid bör ta hänsyn till 
EU:s demokratiska ansvarstagande, förfarandena för offentlig granskning och 
effektiviteten i verksamheten.

8. Europaparlamentet anser att de brister som rör ansvarstagandet inom EU måste minska, 
och att man måste närma sig mer samarbetspräglade kontrollmetoder som kombinerar 
demokratisk tillsyn och granskning och som samtidigt erbjuder mer öppenhet. 
Parlamentet kräver detta för att säkerställa fullt ansvarstagande och en effektiv 
demokratisk övervakning av Europeiska investeringsbanken och Europeiska 
centralbanken och de framtida organ som kan bildas, såsom en europeisk monetär fond.

9. Europaparlamentet betonar vidare att det är dags att på ett pragmatiskt sätt reflektera 
över EU:s genomförandemetoder genom att besvara de grundläggande frågorna om hur 
unionens politik på bästa sätt kan genomföras och vilka styrningsmodeller som bör 
tillämpas för att bana väg för ett Europa med konkreta resultat.

10. Europaparlamentet påminner om behovet av en långsiktig strategisk EU-vision. 
Parlamentet anser att det är dags både att lägga fram nya europeiska narrativ och att på 
ett mer strategiskt sätt leverera EU-politik på grundval av ett antal tydligt definierade 
och begripliga unionsprioriteringar, gemensamma mål och kompetenser för att öka 
läsbarheten och effektiviteten.

11. Europaparlamentet understryker att insatserna för att omsätta övergripande politiska mål 
i konkreta och synliga åtgärder och resultat för EU-medborgarna måste kontrolleras 
regelbundet. Det måste därför bli helt nödvändigt att upprätthålla budgetkontrollen som 
ett grundläggande inslag i den demokratiska kontrollen.

12. Europaparlamentet påpekar att en förstärkning av den demokratiska tillsynen och 
parlamentets granskning bör bygga på inte bara traditionell kontroll av reserver och 
finansiella flöden, utan också en grundlig bedömning av om man får valuta för 
pengarna, om det skapas värdefulla och varaktiga effekter för medborgarna och om 
unionens värden och rättsstatsprincipen respekteras.

13. Europaparlamentet anser att respekten för grundläggande värden, säkerställandet av 
skyddet av rättsstatsprincipen i medlemsstaterna och införandet av miljövillkor är 
nödvändiga demokratiska förutsättningar för att fastställa en ny finansiell solidaritet 
inom EU. Parlamentet är bekymrat över den senaste tidens utveckling när det gäller 
bristen på respekt för rättsstatsprincipen i vissa medlemsstater. Parlamentet uppskattar i 
detta sammanhang kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 



AD\1168947SV.docx 5/9 PE625.208v02-00

SV

om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i 
medlemsstaterna (COM(2018)0324). Parlamentet betonar att EU-institutionerna bör 
vidta åtgärder för att skydda rättsstatsprincipen.

14. Europaparlamentet kräver att den nuvarande ramen för skydd av unionens ekonomiska 
intressen stärks genom ett system med sanktioner som står i proportion till omfattningen 
av bristerna eller försöken att urholka rättsstatsprincipen på grundval av en oberoende 
bedömning. Dessa sanktioner ska omfatta allt från en minskning av EU-finansieringen 
till ett tillfälligt upphävande av betalningar och åtaganden på grund av återkommande 
brister. Parlamentet kräver att parlamentet under sådana omständigheter bör vara en del 
av, och jämbördigt med rådet, i beslutsprocessen i samband med sådana förfaranden och 
upphävandet av sådana åtgärder.

15. Europaparlamentet påminner om att det är nödvändigt att främja ett europeiskt 
mervärde. Parlamentet anser med andra ord att insamling av resurser på EU-nivå torde 
ge resultat jämfört med utgifter på nationell nivå, vilka inte kan vara inriktade på att 
åstadkomma europeiska kollektiva nyttigheter.

16. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att utarbeta bättre verktyg för 
strukturreformer i EU genom att tillhandahålla stora europeiska kollektiva nyttigheter, 
och att detta görs med vederbörlig hänsyn till tillämpningen av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.

17. Europaparlamentet anser att de förhandsvillkor som ställs för politiken måste förstärkas, 
där så är nödvändigt och utan att programmens funktion äventyras, för att säkerställa en 
effektiv sund ekonomisk förvaltning i samband med genomförandet av unionens 
utgifter.

18. Europaparlamentet upprepar att man i diskussionen om Europas framtid måste börja 
fundera på hur unionens budgetsystem skulle kunna reformeras så att man får en 
lämplig budget som garanterar finansieringen av den planerade politiken, en bättre 
balans mellan förutsägbarhet och reaktionsförmåga och hur man säkerställer att de 
övergripande finansieringsarrangemangen inte är mer komplexa än nödvändigt för att 
uppnå målen med unionens politik och säkerställa möjligheten att utkräva ansvar.

19. Europaparlamentet anser att det är lämpligt att se till att budgeten tillför ett verkligt 
mervärde för EU-medborgarna.

20. Europaparlamentet betonar att säkerställandet av tillräckliga ekonomiska medel – i 
kombination med moderniseringen av systemet för egna medel, framför allt genom 
säkrande av stabila, effektiva och verkligt europeiska egna medel – är avgörande för att 
upprätthålla en hög investeringsnivå och förverkliga unionens ambitioner och inflytande 
på den internationella arenan.

21. Europaparlamentet betonar att EU:s byråer spelar en oersättlig roll när det gäller att 
tillhandahålla sakkunskap inom sina respektive områden och samtidigt när det gäller att 
representera EU i medlemsstaterna. Parlamentet betonar att det därför är viktigt att se 
till att byråernas arbete i framtiden är välstrukturerat och organiserat, att byråernas 
verksamhet är funktionsduglig och att deras synlighet alltid säkerställs. 
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22. Europaparlamentet betonar dessutom att Europeiska utvecklingsfonden (EUF) bör 
integreras i EU:s budget, vilket redan nämnts i det nya förslaget om den fleråriga 
budgetramen för 2021–2027 för att undvika fragmentering av budgeten. Parlamentet 
påpekar att det faktum att EUF tas med i EU:s budget ökar den ansvarsfrihetsbeviljande 
myndighetens möjligheter att kontrollera utgifterna i EU.

23. 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 för beviljande av ansvarsfrihet. 
Parlamentet anser i detta sammanhang att förfarandet för att bevilja ansvarsfrihet är ett 
nödvändigt instrument för demokratiskt ansvarstagande gentemot medborgarna i 
unionen.

24. Europaparlamentet poängterar vikten av att skydda EU:s skattebetalares pengar mot 
bedrägerier och annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska 
intressen.

25. Europaparlamentet påminner om de ständigt återkommande svårigheter som man hittills 
stött på i samband med ansvarsfrihetsförfarandena och som orsakats av rådets bristande 
samarbetsvilja. Parlamentet betonar att rådet måste vara lika ansvarstagande och öppet 
som de övriga institutionerna. Parlamentet understryker att det på denna punkt inte får 
beviljas några undantag.

26. Europaparlamentet anser att inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) är 
en viktig milstolpe när det gäller att skapa ett europeiskt offentligt rum. Kommissionen 
uppmanas att arbeta för ett snabbt inrättande av EPPO genom att tillhandahålla 
tillräckliga resurser.

27. Europaparlamentet fäster uppmärksamheten på fenomenet korruption, som har 
betydande ekonomiska konsekvenser och som utgör ett allvarligt hot mot demokratin, 
rättsstatsprincipen och de offentliga investeringarna. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning till kommissionen att återuppta offentliggörandet av en årlig rapport om 
korruption.

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå alternativ till de framtida 
metoderna för samarbete med Europarådets grupp av stater mot korruption (Greco). 
Parlamentet ser till exempel gärna att EU ansöker om medlemskap och att parlamentet 
hålls uppdaterat när det gäller behandlingen av denna ansökan.

29. Europaparlamentet begär att integritetspolicyn och den etiska ramen för alla EU:s 
institutioner och byråer förbättras genom ett bättre genomförande av uppförandekoder, 
visselblåsarskydd, etiska principer, öppenhet och ansvarstagande.

30. Europaparlamentet ser gärna att man, genom en vägledande princip, drar upp 
konturerna för framtidens Europa, säkerställer balans mellan ansvar och ny solidaritet 
och främjar gemenskapsmetoden i stället för mellanstatlighet som en metod för styrning 
av EU.

31. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att fortsätta diskussionen om EU:s 
framtid på högsta institutionsnivå, och att lägga särskild tonvikt vid en effektivare 
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användning av medlen och på de demokratiska mekanismerna för budgetkontroll inom 
EU.
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