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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 Parlamentet har mandat til at sikre den demokratiske kontrol med 
Kommissionen, som er af politisk karakter, men omfatter forskellige aspekter og 
procedurer;

B. der henviser til, at budgettet er Den Europæiske Unions vigtigste redskab til at opfylde 
sine målsætninger og strategier, og at budgetkontrol derfor er af den allerstørste 
vigtighed;

C. der henviser til, at aktivitetsbaseret budgettering beklageligvis stadig er det 
grundlæggende princip ved udarbejdelsen af Unionens budget trods Kommissionens 
forpligtelse til at levere resultater;

D. der henviser til, at evaluering af resultater og forvaltningsrevision er baseret på de mål, 
der fastsættes i programmeringens tidligste fase;

E. der henviser til, at evaluering er et værktøj, der har til formål at identificere og forstå 
resultater og konsekvenser af en proces og at identificere alternative løsninger med 
henblik på at bidrage til beslutningstagning, der vil medføre en yderligere forbedring af 
denne proces;

1. minder om, at kontrol med EU-organerne er Europa-Parlamentets raison d'être, og at 
Kommissionens pligt til at stå til regnskab over for Parlamentet er et understøttende 
princip i EU's funktion og i den interne demokratiske kontrol;

2. minder om, at decharge er en årlig politisk procedure, der sikrer efterfølgende 
demokratisk kontrol med gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget i 
Kommissionens regi på dens eget ansvar og i samarbejde med medlemsstaterne;

3. fastslår, at dechargeproceduren har vist sig at være et vigtigt redskab, som har haft 
indflydelse på den positive udvikling af EU's budgetsystem, finansielle styring, 
formuleringen af EU's prioriteter samt definitionen og gennemførelsen af EU-politikker, 
og som ligeledes har bidraget til at styrke Parlamentets politiske indflydelse;

4. understreger, at hovedformålet med dechargeproceduren er at kontrollere, om Unionens 
midler er blevet forvaltet korrekt, og hvert år at sikre, at Unionens indtægter og udgifter, 
den heraf følgende saldo og Unionens aktiver og passiver er opført på balancen;

5. noterer sig, at Parlamentets beslutning om at meddele, udsætte eller nægte decharge 
hovedsagelig, men ikke udelukkende, er baseret på Revisionsrettens revision, som 
gennemgår regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og 
formelle rigtighed;

6. påpeger, at Revisionsretten i henhold til artikel 287 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF) efterprøver lovligheden og den formelle rigtighed af 
indtægterne og udgifterne og sikrer sig, at den økonomiske forvaltning har været 
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forsvarlig; noterer sig, at Revisionsretten i forbindelse hermed navnlig aflægger 
beretning om eventuelle uregelmæssigheder; konstaterer, at revision af indtægterne sker 
på grundlag af fastlæggelser og indbetalinger af indtægter til Unionen; konstaterer 
endvidere, at revision af udgifterne sker på grundlag af indgåede forpligtelser og 
afholdte udgifter;

7. minder om, at Parlamentet ved meddelelse af decharge ikke blot skal evaluere den 
formelle rigtighed af den finansielle forvaltning i Den Europæiske Union, men også 
resultaterne heraf;

8. noterer sig, at Parlamentet også baserer sin afgørelse på den dokumentation, der 
rekvireres fra Kommissionen, om afholdelsen af udgifter eller de finansielle 
kontrolsystemers funktion;

9. bemærker, at Kommissionen er forpligtet til at efterkomme bemærkningerne i 
afgørelserne om decharge og andre bemærkninger fra Europa-Parlamentet i forbindelse 
med afholdelsen af udgifterne og ligeledes er forpligtet til at aflægge beretning om, 
hvilke foranstaltninger den har truffet på baggrund af disse anbefalinger og 
kommentarer;

10. minder om, at Parlamentet også behandler de særberetninger, som Revisionsretten har 
vedtaget, og som fokuserer på en forsvarlig forvaltning af forskellige sektorer eller 
politikker;

11. påpeger, at eftersom disse rapporter vedrører gennemførelsen af principperne om 
sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, giver de konstant anledning til debat 
om, hvorvidt aktørerne i de europæiske politikker råder over de midler og instrumenter, 
der er nødvendige for at realisere de mål, der er defineret af Unionens politiske organer;

12. understreger, at artikel 318 i TEUF føjer et nyt instrument til værktøjskassen i 
forbindelse med budgetdecharge: evalueringen af Unionens finanser på grundlag af de 
resultater, der er opnået;

13. glæder sig navnlig over, at den evalueringsrapport, der er omhandlet i artikel 318 i 
TEUF, i kraft af sin fokusering på økonomisk performance supplerer den indfaldsvinkel 
med hensyn til regelefterlevelse, som Revisionsretten anlægger i sin årsberetning, og 
giver Europa-Parlamentet mulighed for at vurdere resultaterne af den førte politik;

14. noterer sig med bekymring, at der ikke findes egentlige juridiske sanktionsmuligheder, 
hvis Parlamentet beslutter sig for ikke at meddele Kommissionen decharge; mener ikke 
desto mindre, at manglende meddelelse af decharge sender et stærkt politisk signal, 
eftersom dette indebærer, at Parlamentet ikke har tilstrækkelig tillid til Kommissionens 
ansvarlighed, og at Kommissionen derfor ikke bør undlade at reagere, men iværksætte 
en opfølgning i form af endegyldige foranstaltninger for at forbedre situationen;

15. minder om, at Prodi/Kinnock-reformerne indførte principperne om aktivitetsbaseret 
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budgetlægning og aktivitetsbaseret forvaltning1, og opstillede krav om, at de ved 
delegation bemyndigede anvisningsberettigede skulle underskrive aktivitetsrapporter 
hvert år, og iværksatte en reform af interne revisionsaktiviteter såvel som 
omkostningsbaseret regnskabsaflæggelse;

16. understreger, at den politiske målsætning bag disse reformer var at udvikle et klart 
hierarki, som skulle strække sig fra de politiske målsætninger hen over de øremærkede 
ressourcer, der bliver afsat til aktiviteter for at nå disse målsætninger, og videre til 
resultatindikatorer til kontrol af resultaterne af den førte politik;

17. bemærker med bekymring, at virkelighedens verden ser helt anderledes ud:

a) selv om Kommissionen har defineret budgettet ud fra aktiviteter, har denne 
definition i hovedsagen fulgt forvaltningens organisatoriske struktur, og et stort 
antal budgetposter er således blevet opretholdt;

b) målsætningerne for aktiviteterne indgår reelt stadig ikke i budgetforhandlingerne, 
men bliver forelagt i særskilte aktivitetsredegørelser, som er vedføjet budgettet som 
bilag;

c) budgettets nuværende struktur er ikke tilpasset den flerårige finansielle ramme 
(FFR) fuldt ud; hver enkelt budgetpost i FFR omfatter forskellige aktiviteter, og 
mange enkelte aktiviteter er spredt over flere budgetposter i FFR;

18. beklager det faktum, at budgetforhandlingerne i Parlamentet og Rådet kredser omkring 
marginer under FFR-budgetposterne og ikke særlig ofte vedrører målsætninger som led 
i aktivitetsbaseret budgettering (ABB), resultatindikatorer eller målte resultater;

19. glæder sig over, at Kommissionen har fornyet sit tilsagn om at satse på performance og 
resultatorienteret budgettering i sine forslag til en ny FFR, og understreger, at EU-
budgettet bør styrke sit fokus på stabilitet, enkelthed, mere effektive udgifter, lave 
driftsomkostninger, effektiv ressourceallokering, levering af de centrale politiske 
prioriteter, europæisk merværdi, resultater, gennemslagskraft samt øget ansvarlighed og 
gennemsigtighed;

20. understreger, at EU-budgettet skal være baseret på langsigtede politiske målsætninger 
og en overordnet vision for EU; gentager sin opfordring til Kommissionen om at indføre 
en sådan langsigtet vision og langsigtede målsætninger for at sikre størst mulig 
effektivitet i udgifterne;

21. glæder sig over Kommissionens forslag om, at de nye FFR-programmer vil blive 
grupperet i "politikklynger", hvilket vil blive afspejlet i udgiftsområderne i det årlige 
budget; udtrykker håb om, at dette vil skabe større klarhed med hensyn til, hvordan de 
vil bidrage til de politiske mål;

22. glæder sig over, at Kommissionen fra og med 2021 agter at tilpasse begrebet 
politikområder til programklyngerne, og at denne tilpasning vil gøre det lettere at 

                                               
1 Aktivitetsbaseret budgettering er en budgetteringsmetode, der er baseret på aktiviteter og anvendelse af 
oplysninger om omkostningsfaktorer ved proceduren for fastlæggelse af budgettet og ved feedback om 
afvigelser. I den forbindelse er aktiviteterne vigtige, idet de udgør omkostningsfaktorer. Hvis vi kan kontrollere 
omkostningernes årsager (faktorer) burde en bedre forståelse og forvaltning af disse være mulig.
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afstemme det årlige budget med udgiftsområderne i FFR'en;

23. minder om, at Parlamentet ved mange lejligheder har anmodet Kommissionen om at 
udforme Unionens budget således, at det svarer til de politiske målsætninger for FFR'en, 
som Parlamentet har vedtaget; er af den opfattelse, at dette ville give 
budgetmyndigheden mulighed for lettere at kontrollere og følge op på forberedelsen og 
gennemførelsen af budgettet;

24. undrer sig over, at Kommissionen anvender to sæt mål og indikatorer til at måle 
resultater med hensyn til finansiel styring: På den ene side evaluerer Kommissionens 
generaldirektører opfyldelsen af de mål, der er opstillet i deres forvaltningsplaner, i 
deres årlige aktivitetsrapporter, og på den anden side måler Kommissionen 
udgiftsprogrammernes resultater via programerklæringerne om aktionsudgifter, der er 
knyttet som bilag til budgetforslaget;

25. minder om, at den nuværende resultatramme for de programmer, der er indberettet i 
programerklæringerne om aktionsudgifter, omfatter 716 indikatorer af forskellig art, der 
måler resultaterne i forhold til 61 overordnede mål og 228 specifikke mål;

26. glæder sig over Kommissionens forslag om at reducere antallet af udgiftsprogrammer 
med en tredjedel og gøre reglerne mere logisk sammenhængende; understreger, at hvis 
der rent faktisk skal opnås en forenkling for støttemodtagerne, bør alle unødvendige 
regler, krav og procedurer fjernes, uden at dette imidlertid må frembyde en risiko for de 
underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed;

27. gentager sin opfordring til 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 resultater, af hensyn til forenkling, gennemsigtighed og bedre 
kontrol

– at udbygge en kvalitativ tilgang og medtage miljømæssige og sociale 
indikatorer for at kunne måle virkningen af EU's politik på miljø- og 
socialpolitikker

– at fremlægge de finansielle oplysninger på en måde, der gør dem 
sammenlignelige med resultatoplysninger, således at forbindelsen mellem 
udgifter og resultater er tydelig;

b) at sikre bedre balance i resultatrapporteringen ved klart at fremlægge oplysninger 
om de vigtigste opgaver for EU, der endnu mangler at blive opfyldt;

c) at fremlægge en erklæring om kvaliteten af de indberettede resultatoplysninger;

28. minder om, at Kommissionen i henhold til finansforordningens artikel 247 senest den 
31. juli i det efterfølgende regnskabsår sender Parlamentet et integreret sæt af rapporter 
om regnskab og ansvarlighed, der navnlig indeholder det endelige konsoliderede 
årsregnskab, den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport samt evalueringen af 
Unionens finanser på grundlag af de opnåede resultater, jf. artikel 318 i TEUF;

29. påpeger, at Kommissionen i forbindelse med vedtagelsen af den årlige forvaltnings- og 
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effektivitetsrapport, som ledsager det endelige konsoliderede årsregnskab, påtager sig 
det politiske ansvar for den finansielle forvaltning i sine tjenestegrene;

30. fremhæver, at den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport ikke blot bør omfatte en 
vurdering af omfanget af fejl i Unionens udgifter, oplysninger om forebyggende og 
korrigerende foranstaltninger med hensyn til budgettet samt oplysninger om 
Kommissionens strategi til bekæmpelse af svig, men også en årlig redegørelse om 
forvaltning og intern kontrol, der navnlig omfatter:

a) en beskrivelse af Kommissionens interne forvaltningsværktøjer;

b) en vurdering af de operationelle og strategiske risikoaktiviteter i løbet af året og en 
redegørelse for den finanspolitiske holdbarhed på mellemlang og lang sigt;

c) en vurdering af alle forebyggende og korrigerende foranstaltninger, der er truffet 
for at undgå, at finansiering bliver sammenblandet med korruption eller 
interessekonflikter;

31. gentager sin opfordring til Kommissionen om at fremskynde udarbejdelsen af Unionens 
regnskaber for at sikre, at pålidelige oplysninger fra medlemsstaterne om udgifter under 
delt forvaltning indhentes mere rettidigt, og for at fremlægge ledelsens syn på Unionens 
udgifter tidligere og sammen med regnskaberne med henblik på at vedtage en afgørelse 
om decharge i år n+1 og samtidig sikre høj datakvalitet og forsvarlig økonomisk 
forvaltning;

32. gentager sin indtrængende opfordring til Kommissionen om at foreslå foranstaltninger 
med henblik på at gøre Unionens støtteordninger for gennemførelsen af EU-budgettet –
som på nuværende tidspunkt omfatter forskellige værktøjer og kombinationer mellem 
værktøjer som f.eks. programmer, struktur- og investeringsfondene, trustfonde, 
strategiske investeringsfonde, garantifonde, faciliteter, finansielle instrumenter, 
makrofinansielle bistandsinstrumenter osv. – klarere, enklere, mere sammenhængende 
og bedre rustet til at sikre tilstrækkelig gennemsigtighed, ansvarlighed, resultater og 
offentlig forståelse af, hvordan Unionens politikker finansieres, og hvilke fordele de 
medfører;

33. minder om, at 80 % af EU-finansieringen forvaltes i fællesskab med medlemsstaterne, 
og at Parlamentet derfor også skal kontrollere de nationale myndigheder; beklager, at de 
nationale myndigheder imidlertid ofte tøver med at indrette sig efter 
dechargemyndighedens anbefalinger eller undersøgelser;

34. minder om, at de tætte politiske forbindelser mellem Parlamentet og Kommissionen for 
nylig er blevet udbygget ved hjælp af det såkaldte Spitzenkandidat-system; glæder sig 
over dette forsøg på at håndtere det demokratiske underskud i EU, styrke EU's 
legitimitet og opbygge tillid blandt EU-borgerne; minder imidlertid om, at der er en 
iboende risiko ved partifinansiering, og opfordrer Kommissionen til at løse problemerne 
med den nuværende finansieringsmodel for politiske partier for at undgå svig og sikre, 
at finansieringen af valgkampagner foregår på en fuldstændig gennemsigtig måde.
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OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG
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