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FÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande 
förslag i det förslag till resolution som antas:

Ekonomisk förvaltning

1. Europaparlamentet påminner om att artikel 247.1 c i budgetförordningen omfattar 
en skyldighet för kommissionen att den 31 juli varje år överlämna till 
Europaparlamentet och rådet en integrerad uppsättning av finansiella rapporter och 
räkenskaper, inklusive en långsiktig prognos över framtida in- och utflöden som täcker 
den kommande femårsperioden.

2. Europaparlamentet insisterar på att dessa rapporter ska innehålla en analys av hur 
åtagandena inverkar på betalningseftersläpningens storlek under en given flerårig 
budgetram.

Programförklaringar om driftsutgifter som åtföljer budgetförslaget

3. Europaparlamentet välkomnar programförklaringarna om driftsutgifter som åtföljer 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 (budgeten för 2020), vilka 
i enlighet med artikel 41.3 h i budgetförordningen ger information om de enskilda 
utgiftsprogrammen.

4. Europaparlamentet gläder sig över att programförklaringarna för 2020 hänvisar till 
uppnåendet av övergripande politiska mål såsom kampen mot klimatförändringarna och 
integreringen av biologisk mångfald. Parlamentet uppskattar att kommissionen också 
presenterar de relevanta utgiftsprogram som bidrar till att förverkliga 
Europa 2020-prioriteringarna och belyser de senaste och mest relevanta initiativ som 
bidrar till målen för hållbar utveckling i samarbets- och utvecklingspolitiken, även om 
det ofta är på ett indirekt och icke kvantifierbart sätt.

5. Europaparlamentet uppmanar budgetutskottet att i samarbete med parlamentets 
fackutskott främja en verklig resultatkultur som syftar till att optimera utnyttjandet av 
medlen, analysera orsakerna till lågresultatprogram och verka för åtgärder för att 
förbättra utnyttjandet och prestandan.

Resultatrapportering

6. Europaparlamentet påminner om att de nuvarande resultatramarna för de program som 
tas upp i programförklaringarna omfattar mer än 700 indikatorer som mäter resultatet 
utifrån mer än 60 allmänna och mer än 220 specifika mål.

7. Europaparlamentet undrar varför kommissionen använder två uppsättningar mål och 
indikatorer för att mäta resultaten av den ekonomiska förvaltningen: å ena sidan 
utvärderar kommissionens generaldirektörer förverkligandet av de mål som fastställts 
i deras förvaltningsplaner i de mål och indikatorer som ingår i deras årliga 
verksamhetsrapporter, och å andra sidan mäter kommissionen utgiftsprogrammens 
resultat via programförklaringar om driftsutgifter som åtföljer förslaget till budget. 
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Parlamentet uppmanar kommissionen att basera sin rapportering på en enda uppsättning 
mål och indikatorer.

8. Europaparlamentet beklagar att kommissionen i sina resultatrapporter inte förklarade 
hur den använde resultatinformation i sin beslutsprocess.

9. Europaparlamentet uppmanar 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, 

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

b) ange hur resultatinformation om unionens budget har använts i dess 
beslutsfattande,

c) utveckla metoder för databehandling för de stora mängder data som skapas genom 
resultatrapportering med målet att ge en aktuell, rättvis och sann bild av de 
resultat som uppnåtts; parlamentet insisterar på att resultatrapportering bör 
användas för att vidta korrigerande åtgärder när målen för programmen inte 
uppfylls,

d) balansera resultatrapporteringen bättre genom att tydligt informera om de största 
utmaningarna när det gäller att uppnå resultat.

Utnyttjande av medel i tid

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra korrektheten 
i betalningsprognoserna och att dra lärdom av tidigare programplaneringsperioder för 
att hantera den ackumulerade eftersläpningen av betalningar och undvika dess negativa 
inverkan på nästa fleråriga budgetram, samt att lägga fram handlingsplanen för 
minskning av betalningseftersläpningen under den period som omfattas av den fleråriga 
budgetramen 2021–2027.

Migration

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att för förvaltnings- och 
rapporteringssyften fastställa ett sätt att registrera unionens budgetutgifter som gör det 
möjligt att rapportera om all finansiering som har ett samband med flykting- och 
migrationskrisen, liksom med unionens framtida politik för hantering av 
migrationsströmmar och integration.

12. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning om att införa en separat budgetpost för det 
specifika målet Daphne för att visa unionens åtagande när det gäller att bekämpa våld 
mot kvinnor och flickor. Denna budgetpost bör få ökade resurser så att minskningen av 
anslagen till Daphne under perioden 2014–2020 kan vändas. Parlamentet kräver 
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konstanta insatser för att öka medvetenheten om de bidrag som ingår i det specifika 
målet Daphne samt åtgärder för att göra tillhörande administrativa förfaranden mer 
användarvänliga.

Finansiella instrument och förvaltningsfonder

13. Europaparlamentet insisterar i likhet med revisionsrätten på behovet av mer detaljerad 
rapportering om finansieringsinstrument, och uppmanar kommissionen att lägga fram 
korrekt och fullständig information om finansieringsinstrument med delad förvaltning 
efter avslutandet, med angivande av de belopp som återförts till unionens budget och de 
belopp som kvarstår i medlemsstaterna.

14. Europaparlamentet påpekar att alternativa finansieringsmodeller – förvaltningsfonder 
och faciliteten för flyktingar i Turkiet – i allt större utsträckning utnyttjats för stöd till 
tredjeländer, vilket ökar komplexiteten i de befintliga finansiella strukturerna.

15. Europaparlamentet påpekar att poolningen av resurser från 
Europeiska utvecklingsfonden, unionens budget och andra bidragsgivare 
i förvaltningsfonder inte får leda till att pengar som avsatts för utvecklings- och 
samarbetspolitiken inte når sina normala stödmottagare eller sina ursprungliga mål, 
såsom avskaffande av fattigdom och främjande av grundläggande rättigheter.

16. Europaparlamentet betonar att förvaltningsfonder endast bör upprättas när deras 
användning är berättigad och de nödvändiga åtgärderna inte är möjliga med hjälp av 
andra befintliga finansieringskanaler. Parlamentet uppmanar vidare kommissionen att 
överväga att lägga ned förvaltningsfonder som inte kan locka till sig ett betydande 
bidrag från andra givare eller som inte skapar ett mervärde jämfört med unionens 
traditionella externa instrument.

Europeiska åklagarmyndigheten

17. Europaparlamentet insisterar på att Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) måste ges 
tillräcklig finansiering och personal. Parlamentet påpekar att 
Europeiska åklagarmyndigheten måste vara operativ redan från november 2020.

18. Europaparlamentet noterar att i förslaget till budget för 2020 uppgår unionens bidrag till 
totalt 8 372 000 euro. Parlamentet anser att det är mer realistiskt att bidraget ökas med 
1,8 miljoner euro och att ytterligare 15 tjänster bör göras tillgängliga för att täcka 
infrastruktur- och driftskostnader och för att inleda utvecklingen av 
Europeiska åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem.


