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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. Europaparlamentet har fått i uppdrag att säkerställa demokratisk kontroll över 
kommissionen, vilken är politisk till sin natur men omfattar olika aspekter och 
förfaranden.

B. Budgeten är EU:s viktigaste sätt att fullgöra sina mål och strategier, och därför är 
budgetkontrollen ytterst viktig.

C. Trots att kommissionen gått in för effektivitet är verksamhetsbaserad budgetering tyvärr 
fortfarande den grundläggande principen när unionens budget görs upp.

D. Resultatutvärdering och effektivitetsrevision bygger på de mål som fastställts under 
programplaneringens tidigaste stadium.

E. Utvärdering är ett redskap som syftar till att man ska identifiera och förstå resultaten 
och konsekvenserna av en process och finna alternativ som bidrar till att man vid 
beslutsfattandet kan förbättra processen ytterligare.

1. Europaparlamentet påminner om att parlamentet har inrättats för att granska EU:s organ 
och att kommissionens ansvarsskyldighet gentemot parlamentet är en grundläggande 
princip för EU:s funktion och för den interna demokratiska kontrollen.

2. Europaparlamentet påminner om att beviljandet av ansvarsfrihet är ett årligt politiskt 
förfarande som säkerställer demokratisk efterhandskontroll över kommissionens 
genomförande av EU:s budget på eget ansvar och i samarbete med medlemsstaterna.

3. Europaparlamentet påpekar att förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet har visat sig 
vara ett kraftfullt verktyg som har påverkat den positiva utvecklingen av EU:s 
budgetsystem, ekonomiska förvaltning, utformning av dagordningen och hur EU:s 
politik fastställs och genomförs, och det bidrar till att öka parlamentets politiska 
inflytande.

4. Europaparlamentet betonar att det vid ansvarsfrihetsförfarandet framför allt ska 
kontrolleras om EU:s medel förvaltats korrekt och år för år fastställas att unionens alla 
inkomster och utgifter, det saldo som uppstår samt unionens tillgångar och skulder 
framgår av balansräkningen.

5. Europaparlamentet noterar att parlamentets beslut om att bevilja, uppskjuta eller vägra 
ansvarsfrihet i huvudsak, men inte uteslutande, bygger på revisionsrättens granskning av 
räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och 
korrekthet.

6. Europaparlamentet påpekar att revisionsrätten enligt artikel 287 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska pröva om samtliga inkomster 
och utgifter varit lagliga och korrekta och om den ekonomiska förvaltningen varit sund 
och att den därvid särskilt ska rapportera om alla fall av oriktigheter. Parlamentet 
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framhåller att granskningen av inkomsterna måste ske på grundval av både fastställda 
inkomstbelopp och inkomstbelopp som betalats in till unionen och att den dessutom 
måste ske på grundval av både gjorda åtaganden och verkställda utbetalningar.

7. Europaparlamentet påminner om att parlamentet vid beviljandet av ansvarsfrihet inte 
bara ska utvärdera om EU:s ekonomiska förvaltning varit korrekt, utan också vilka 
resultat den gett.

8. Europaparlamentet noterar att parlamentet också bygger sina beslut på de uppgifter som 
begärs ut från kommissionen om verkställigheten av utgifterna eller de finansiella 
kontrollsystemens funktion.

9. Europaparlamentet noterar att kommissionen är skyldig att ta hänsyn till iakttagelserna i 
beslut om ansvarsfrihet och parlamentets iakttagelser om verkställigheten av utgifterna, 
och är skyldig att rapportera de vidtagna åtgärderna mot bakgrund av dess 
rekommendationer och synpunkter.

10. Europaparlamentet påminner om att parlamentet också granskar revisionsrättens 
särskilda rapporter, som är inriktade på den sunda förvaltningen av olika sektorer och 
politikområden.

11. Europaparlamentet påpekar att dessa rapporter handlar om hur principerna om ekonomi, 
ändamålsenlighet och effektivitet förverkligats, och därför ger de systematiskt upphov 
till en diskussion om huruvida aktörerna inom EU:s politik förfogar över de medel och 
instrument de behöver för att kunna uppnå de mål som fastställts av unionens politiska 
organ.

12. Europaparlamentet betonar att artikel 318 i EUF-fördraget tillför ett nytt verktyg för 
beviljande av ansvarsfrihet, nämligen utvärderingen av unionens finanser på grundval 
av de resultat som uppnåtts.

13. Europaparlamentet välkomnar i synnerhet att den utvärderingsrapport som föreskrivs i 
artikel 318 i EUF-fördraget, genom att den är inriktad på ekonomiska resultat, 
kompletterar revisionsrättens fokus på efterlevnad i dess årsrapport och ger parlamentet 
möjlighet att bedöma de politiska framstegen.

14. Europaparlamentet noterar med oro att det inte finns någon verklig rättslig sanktion att 
tillgå om parlamentet beslutar att inte bevilja kommissionen ansvarsfrihet. Parlamentet 
anser emellertid att det faktum att det inte beviljar ansvarsfrihet sänder en stark politisk 
signal, eftersom det innebär att parlamentet inte har tillräckligt förtroende för 
kommissionens ansvarsskyldighet och att kommissionen därför inte bör låta bli att 
reagera utan vidta slutgiltiga uppföljningsåtgärder för att förbättra situationen.

15. Europaparlamentet påminner om att Prodi/Kinnock-reformerna införde principerna om 
verksamhetsbaserad budgetering1 och verksamhetsbaserad förvaltning, krävde att 

                                               
1 Verksamhetsbaserad budgetering definieras som en budgeteringsmetod som baserar sig på verksamheter och 
där det används uppgifter om kostnadsdrivande faktorer i arbetet med att göra upp budgeten och få feedback om 
variationer. I det sammanhanget spelar verksamheterna en väsentlig roll, eftersom de är kostnadsdrivande. Om vi 
får kontroll på orsakerna till kostnader (de kostnadsdrivande faktorerna) bör detta leda till bättre förvaltning av 
och kunskap om kostnaderna.
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utanordnare undertecknar en verksamhetsrapport varje år och förverkligade en reform 
av både internrevisionen och den periodiserade redovisningen.

16. Europaparlamentet betonar att det politiska målet med dessa reformer var att bygga upp 
en tydlig hierarki, från politiska mål till särskilda resurser för den verksamhet som är 
inriktad på att uppnå dessa mål, ned till resultatindikatorer för att kontrollera 
uppnåendet av målen.

17. Europaparlamentet konstaterar med oro att verkligheten i praktiken är en helt annan:

a) Även om kommissionen har fastställt budgeten enligt verksamhetsområden har 
förvaltningens organisationsstruktur i huvudsak följts och ett stort antal 
budgetposter behållits.

b) Verksamheternas mål ingår fortfarande inte riktigt i budgetdiskussionen, utan 
presenteras i separata verksamhetsförklaringar som åtföljer budgeten.

c) Den nuvarande budgetstrukturen är inte fullständigt anpassad efter den fleråriga 
budgetramen. Varje rubrik inom den fleråriga budgetramen innefattar flera olika 
verksamheter och många enskilda verksamheter fördelar sig över flera olika 
rubriker i den.

18. Europaparlamentet beklagar att budgetförhandlingarna i parlamentet och rådet kretsar 
kring marginaler under den fleråriga budgetramens rubriker och sällan rör mål, 
resultatindikatorer eller mätresultat för verksamhetsbaserad budgetering.

19. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen på nytt har gått in för effektivitet och 
för resultatbaserad budgetering i sina förslag till ny flerårig budgetram och insisterar på 
att EU:s budget i högre grad ska vara inriktad på stabilitet, enkelhet, ändamålsenligare 
utgifter, låga driftskostnader, effektiv tilldelning av resurser, de viktigaste politiska 
prioriteringarna, europeiskt mervärde, resultat, inverkan samt ökad ansvarsskyldighet 
och insyn.

20. Europaparlamentet betonar att EU-budgeten ska bygga på långsiktiga politiska mål och 
en övergripande vision för EU. Parlamentet uppmanar på nytt kommissionen att 
presentera sådana långsiktiga visioner och mål för att utgifterna ska vara så 
ändamålsenliga som möjligt.

21. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att de nya programmen inom den 
fleråriga budgetramen grupperas i politiska kluster, som ska avspeglas i rubrikerna till 
den årliga budgeten. Parlamentet hoppas att detta kommer att bringa större klarhet i hur 
de kommer att bidra till de politiska målen.

22. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen från 2021 avser att anpassa begreppet 
politikområden till programklustren, och att denna anpassning kommer att underlätta 
avstämningen mellan den årliga budgeten och den fleråriga budgetramens rubriker.

23. Europaparlamentet påminner om att parlamentet vid flera tillfällen har uppmanat 
kommissionen att lägga fram unionens budget i enlighet med den fleråriga 
budgetramens politiska mål, som antagits av parlamentet. Parlamentet anser att detta 
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skulle göra det lättare för budgetmyndigheten att granska och följa upp utarbetandet och 
genomförandet av budgeten.

24. Europaparlamentet undrar varför 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 
förverkligandet av de mål som fastställts i deras förvaltningsplaner, och å andra sidan 
mäter kommissionen utgiftsprogrammens resultat via programförklaringar om 
driftsutgifter som åtföljer förslaget till budget.

25. Europaparlamentet påminner om att de nuvarande resultatramarna för de program som 
tas upp i programförklaringarna för driftsutgifter omfattar 716 olika typer av indikatorer 
som mäter resultatet utifrån 61 allmänna och 228 specifika mål.

26. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att minska antalet utgiftsprogram 
med en tredjedel och att göra reglerna mer enhetliga. Parlamentet betonar att alla 
onödiga regler, krav och förfaranden bör undanröjas för att faktiskt uppnå en förenkling 
för stödmottagarna, dock utan att äventyra de underliggande transaktionernas laglighet 
och korrekthet.

27. Europaparlamentet uppmanar på nytt 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, i syfte att uppnå förenkling, insyn och bättre kontroll,

– utvidga ett kvalitetsbaserat förhållningssätt och inkludera miljömässiga och 
sociala indikatorer för att kunna mäta effekten av EU:s politik på miljö- och 
socialpolitiken,

– presentera finansiell information på ett sätt som gör att den kan jämföras med 
resultatinformation så att kopplingen mellan utgifter och resultat blir tydlig,

b) bättre balansera resultatrapporteringen genom att tydligt informera om de största 
utmaningarna för EU där man ännu inte har uppnått resultatet,

c) tillhandahålla en förklaring om kvaliteten på de rapporterade resultatuppgifterna.

28. Europaparlamentet påminner om att kommissionen i enlighet med artikel 247 i 
budgetförordningen ska överlämna en integrerad uppsättning finansiella rapporter och 
redovisningsrapporter till Europaparlamentet senast den 31 juli följande budgetår, 
särskilt den slutliga konsoliderade redovisningen, den årliga förvaltnings- och 
resultatrapporten och utvärderingen av unionens finanser på grundval av de resultat som 
uppnåtts, enligt artikel 318 i EUF-fördraget.

29. Europaparlamentet påpekar att kommissionen, när de antar den årliga förvaltnings- och 
resultatrapport som åtföljer den slutliga konsoliderade redovisningen, tar politiskt 
ansvar för sina avdelningars ekonomiska förvaltning.



AD\1173206SV.docx 7/9 PE628.699v02-00

SV

30. Europaparlamentet insisterar på att den årliga förvaltnings- och resultatrapporten inte 
bara bör omfatta en uppskattning av felnivån när det gäller unionens utgifter, 
information om förebyggande och korrigerande åtgärder som avser budgeten och 
information om genomförandet av kommissionens strategi mot skattebedrägeri, utan 
även en årsberättelse om styrningen och om den interna kontrollen, särskilt

a) en beskrivning av kommissionens verktyg för intern styrning,

b) en bedömning av verksamhet relaterad till operativ och strategisk risk under året, 
och en förklaring om den finanspolitiska hållbarheten på medellång och lång sikt.

c) en bedömning av alla förebyggande och korrigerande åtgärder som vidtagits med 
avseende på finansiering som är föremål för korruption eller intressekonflikter.

31. Europaparlamentet uppmanar på nytt kommissionen att påskynda utarbetandet av 
unionens räkenskaper, att säkerställa att tillförlitlig information från medlemsstaterna 
om utgifter med delad förvaltning erhålls snabbare och att redogöra för ledningens syn 
på unionsutgifterna tidigare och tillsammans med räkenskaperna, i syfte att anta ett 
beslut om ansvarsfrihet år n + 1, samtidigt som man säkrar uppgifter av hög kvalitet och 
en sund ekonomisk förvaltning.

32. Europaparlamentet uppmanar på nytt kommissionen att föreslå åtgärder för att göra 
unionens arrangemang för finansiering av genomförandet av unionens budget – som för 
närvarande omfattar olika verktyg och kombinationer av verktyg, som till exempel 
program, strukturfonder och investeringsfonder, förvaltningsfonder, strategiska 
investeringsfonder, garantifonder, faciliteter, finansieringsinstrument, makrofinansiella 
stödinstrument osv. – tydligare, enklare, mer enhetliga och bättre rustade för att 
säkerställa tillräcklig insyn, ansvarighet, resultat och kunskap hos allmänheten om hur 
unionens politik finansieras och vilka fördelar den medför.

33. Europaparlamentet påminner om att 80 procent av EU-finansieringen förvaltas 
tillsammans med medlemsstaterna och att parlamentet därför även måste granska de 
nationella myndigheterna. Parlamentet beklagar emellertid att de nationella 
myndigheterna ofta inte vill följa den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens 
rekommendationer eller undersökningar.

34. Europaparlamentet påminner om att de nära politiska banden mellan parlamentet och 
kommissionen nyligen stärktes genom det så kallade systemet med toppkandidater. 
Parlamentet välkomnar detta försök att ta itu med EU:s demokratiska underskott, stärka 
dess legitimitet och bygga upp förtroendet hos EU-medborgarna. Parlamentet påminner 
emellertid om den inneboende risk som är förknippad med partifinansiering och 
uppmanar kommissionen att ta itu med bristerna i den nuvarande modellen för 
finansiering av politiska partier, för att förhindra bedrägerier och se till att 
finansieringen av valkampanjer är helt öppen.
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INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET
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