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FORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

Finansiel forvaltning

1. minder om, at Kommissionen i henhold til den nye finansforordnings artikel 247, stk. 1, 
litra c), hvert år den 31. juli skal sende Europa-Parlamentet og Rådet et integreret sæt af 
rapporter om regnskab og ansvarlighed, herunder en langsigtet prognose for fremtidige 
ind- og udgående pengestrømme for de næste fem år;

2. insisterer på, at disse rapporter skal indeholde en analyse af forpligtelsernes virkning på 
størrelsen af betalingsefterslæbet i en given flerårig finansiel ramme (FFR);

Programerklæringer for aktionsudgifter, som ledsager budgettet for 2019

3. glæder sig over programerklæringerne for aktionsudgifter, som ledsager Den 
Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 (2020-budgettet), som i 
overensstemmelse med finansforordningens artikel 41, stk. 3, litra h), giver oplysninger 
om hvert enkelt udgiftsprogram;

4. glæder sig over, at programerklæringerne for 2020 henviser til opnåelsen af tværgående 
politiske målsætninger som bekæmpelse af klimaændringer og integrering af 
biodiversitet; påskønner, at Kommissionen også forelægger de relevante 
udgiftsprogrammer, der bidrager til opnåelsen af Europa 2020-prioriteterne, og 
fremhæver de nyeste og mest relevante initiativer, som bidrager til målene for 
bæredygtig udvikling i forbindelse med samarbejdes- og udviklingspolitikker, selv om 
dette ofte angives på en indirekte og ikkekvantificerbar måde;

5. opfordrer Budgetudvalget til i samarbejde med Parlamentets sektorudvalg at fremme en 
ægte "resultatorienteret" kultur med henblik på at optimere anvendelsen af midler og 
analysere årsagerne til, hvorfor programmer har en lav performancegrad, samt til at 
presse på for at indføre foranstaltninger, der kan forbedre af absorptions- og 
performancegraden;

Performancerapportering

6. minder om, at den nuværende resultatramme for de programmer, der er indberettet i 
programerklæringerne, omfatter 700 indikatorer, der måler performancegraden i forhold 
til 60 overordnede mål og mere end 220 specifikke mål;

7. undrer sig over, at Kommissionen anvender to sæt mål og indikatorer til at måle 
performancegraden med hensyn til finansiel styring: bemærker, at Kommissionens 
generaldirektører på den ene side evaluerer opfyldelsen af de mål, der er opstillet i deres 
forvaltningsplaner, og de indikatorer, der er opstillet i deres årlige aktivitetsrapporter, 
og at Kommissionen på den anden side måler udgiftsprogrammernes performance via 
programerklæringerne om aktionsudgifter, der er knyttet som bilag til budgetforslaget; 
opfordrer Kommissionen til at basere sin rapportering på ét enkelt sæt mål og 
indikatorer;
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8. beklager, at Kommissionen i sine resultatrapporter ikke forklarede, på hvilken måde den 
anvendte oplysninger om performance i sin beslutningsproces;

9. opfordrer Kommissionen til:

a) at strømline performancerapporteringen ved:

– yderligere at reducere antallet af de mål og indikatorer, som den anvender til 
sine forskellige performancerapporter, og til at koncentrere sig om dem, der 
bedst kan måle EU-budgettets performance 

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

b) at angive, hvordan oplysninger om performance vedrørende Unionens budget er 
blevet anvendt i dens beslutningsproces

c) at udvikle databehandlingsmetoder for de enorme mængder data, der er 
fremkommet ved performancerapportering, med henblik på at give et rettidigt, fair 
og reelt billede af resultaterne; insisterer på, at performancerapportering bør 
anvendes til at træffe korrigerende foranstaltninger, når målsætningerne for 
programmerne ikke er opfyldt

d) at sikre bedre balance i performancerapporteringen ved klart at fremlægge 
oplysninger om de vigtigste udfordringer, der endnu mangler at blive opfyldt;

Rettidig udnyttelse

10. opfordrer Kommissionen til at forbedre nøjagtigheden af betalingsprognosen og bruge 
de indhøstede erfaringer fra den foregående programmeringsperiode til at håndtere det 
akkumulerede efterslæb af betalinger og undgå dets negative indvirkning på den næste 
FFR samt til at fremlægge handlingsplanen om mindskelse af betalingsefterslæbet i 
løbet af FFR 2021-2027;

Migration

11. opfordrer Kommissionen til med henblik på forvaltning og rapportering at etablere en 
metode til registrering af Unionens budgetudgifter, som vil gøre det muligt at aflægge 
rapport om alle midler vedrørende flygtninge- og migrationskrisen, samt i forbindelse 
med den fremtidige EU-politik for forvaltning af migrationsstrømme og integration;

12. gentager sin opfordring til, at der oprettes en særskilt budgetpost for Daphne-
programmets specifikke mål med henblik på at vise Unionens engagement i forbindelse 
med bekæmpelsen af vold mod kvinder og piger; opfordrer til at forhøje midlerne på 
denne budgetpost og til at vende nedgangen i de midler, der er afsat til Daphne i 
perioden 2014-2020; opfordrer til, at der gøres en konstant indsats for at øge 
bevidstheden om de tilskud, som er omfattet af Daphne-programmets specifikke mål, og 
at der iværksættes foranstaltninger, som gør de relaterede administrative procedurer 
mere brugervenlige;



PA\1186948DA.docx 5/5 PE639.783v02-00

DA

Finansielle instrumenter og trustfonde

13. insisterer ligesom Revisionsretten på behovet for en mere detaljeret rapportering om 
finansielle instrumenter og opfordrer Kommissionen til at fremægge nøjagtige og 
fuldstændige oplysninger om finansielle instrumenter under delt forvaltning efter 
afslutning med angivelse af de beløb, der er returneret til EU-budgettet, og de beløb, der 
resterer i medlemsstaterne;

14. påpeger, at bistand til tredjelande i stigende grad har anvendt alternative 
finansieringsmodeller – såsom trustfonde og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet – hvilket 
øger kompleksiteten af de eksisterende finansielle strukturer;

15. påpeger, at sammenlægningen af midler fra Den Europæiske Udviklingsfond, Unionens 
budget og andre donorer i trustfonde ikke bør have som konsekvens, at midler, der er 
øremærket til udviklings- og samarbejdspolitikken, hverken når ud til deres normale 
støttemodtagere eller forfølger deres oprindelige mål som udryddelse af fattigdom og 
fremme af grundlæggende rettigheder;

16. understreger, at trustfonde kun bør oprettes, når anvendelsen heraf er berettiget, og de 
ønskede foranstaltninger ikke er mulige ved hjælp af andre eksisterende 
finansieringskanaler; opfordrer endvidere Kommissionen til at overveje at opløse 
trustfonde, som ikke er i stand til at tiltrække et væsentligt bidrag fra andre donorer, 
eller som ikke skaber merværdi sammenlignet med Unionens "traditionelle" eksterne 
instrumenter;

Den Europæiske Anklagemyndighed

17. insisterer på, at Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) skal have tilstrækkeligt 
med midler og personale til rådighed; påpeger, at EPPO skal være operationel allerede 
fra november 2020;

18. bemærker, at EU's bidrag i budgetforslaget for 2020 udgør i alt 8 372 000 EUR; finder 
det mere realistisk med en forhøjelse af bidraget med 1,8 mio. EUR og mener, at der bør 
stilles 15 yderligere stillinger til rådighed til dækning af infrastruktur- og 
aktionsudgifterne og med henblik på at påbegynde udviklingen af EPPO's 
sagsstyringssystem.


