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FÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande 
förslag i sitt betänkande:

Rekommendationer

Övergripande frågor

1. Europaparlamentet beaktar de viktiga och pågående förändringar som krisen medför för 
den reala ekonomin i medlemsstaterna. Parlamentet insisterar därför på att de åtgärder 
som planeras i den fleråriga budgetramen för 2014–2020 måste grunda sig på 
medlemsstaternas nuvarande ekonomiska och sociala situation och att de vid behov på 
nytt måste anpassas till de övergripande mål som beskrivs av Europeiska rådet i dess 
slutsatser av den 28–29 juni 2012 under rubriken ”Europeiska strategier som bidrar till 
tillväxt och sysselsättning”.

2. Europaparlamentet stöder den övergripande finansieringsramen för den framtida fleråriga 
finansieringsperioden i enlighet med kommissionens förslag till förordning om en flerårig 
budgetram för åren 2014–2020. Parlamentet anser emellertid att förordningens räckvidd 
bör begränsas till principen om sund ekonomisk förvaltning, eftersom förändrade politiska 
och ekonomiska omständigheter och oförutsedda händelser kan komma att kräva 
anpassningar under en period på sju år. Parlamentet anser därför att mer detaljerade 
bestämmelser bör införlivas i det interinstitutionella avtalet.

3. Europaparlamentet anser att det är beklagligt att revisionsrätten i samband med 
utarbetandet av den nya fleråriga budgetramen för 2014–2020 inte ombads utarbeta en 
rapport med en redogörelse för den tidigare fleråriga budgetramens styrkor och svagheter.
Parlamentet uppmanar därför revisionsrätten att utarbeta en sådan rapport inför arbetet 
med den fleråriga budgetram som ska gälla efter 2020.

4. Europaparlamentet är fortfarande övertygat om att en sund budgetförvaltning måste bygga 
på de erfarenheter av budgetgenomförande som gjorts under tidigare år. Parlamentet anser 
i detta sammanhang att budgetkontrollutskottets ansträngningar är särskilt viktiga med 
tanke på utskottets övergripande befogenheter.

5. Europaparlamentet beklagar att det nya förslaget till interinstitutionellt avtal inte 
innehåller några bestämmelser om ekonomi, ändamålsenlighet och effektivitet samt sund 
ekonomisk förvaltning med avseende på budgetkontroll.

6. Europaparlamentet begär att bestämmelser om redovisningsskyldighet, transparens och 
sund ekonomisk förvaltning infogas i det nya interinstitutionella avtalet, i den mån dessa 
inte omfattas av den framtida reviderade budgetförordningen.

7. Europaparlamentet insisterar på att medlemsstaterna ska ta sin del av ansvaret i enlighet 
med artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Parlamentet påminner 
om att 90 procent av de fel som upptäckts av revisionsrätten uppkommit i 
medlemsstaterna och att majoriteten av dessa fel kunde ha undvikits.
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8. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att utfärda nationella 
förvaltningsförklaringar som ska undertecknas på lämplig politisk nivå. Parlamentet anser 
att om en medlemsstat har lagt fram en nationell förvaltningsförklaring med avseende på 
utgifter som härrör från systemet med delad förvaltning, bör de finansiella korrigeringarna 
minskas med 15 procent för varje stöd.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med medlemsstaterna inrätta 
en modell för nationella förvaltningsförklaringar, som gör dessa betydelsefulla och 
jämförbara. Parlamentet anser att sådana förklaringar bland annat bör intyga kriterier 
(såsom rättvisande räkenskaper, ändamålsenliga förvaltnings- och kontrollsystem och de 
underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet), ange förklaringens omfattning 
och vad som ligger till grund för denna, åtföljas av ett revisionsuttalande och inbegripa 
reservationer och friskrivningar1. Parlamentet anser att revisionsrätten och kommissionen 
bör kunna införliva innehållet i de nationella förvaltningsförklaringarna i sitt 
revisionsarbete.

10. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att utarbeta meningsfulla årliga 
sammanfattningar och offentliggöra dessa.

11. Europaparlamentet beklagar att Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) inrättades på en 
mellanstatlig grund utanför Europeiska unionens institutionella struktur, trots att euron är 
en av unionens befogenheter. Parlamentet påpekar att detta gör beslutsfattande enligt 
ESM-fördraget icke-transparent och inger tvivel när det gäller ansvarsskyldighet och 
demokratisk kontroll.

Särskilda frågor

12. Europaparlamentet begär att inkomster och utgifter som uppkommer till följd av 
genomförandet av respektive europeisk utvecklingsfond ska införlivas i unionens 
allmänna budget för att garantera tillräcklig demokratisk kontroll. Parlamentet konstaterar 
att medlen under rubrik 4 bör ökas i enlighet med detta.

13. I syfte att öka ansträngningarna att bekämpa smuggling och förfalskning av cigaretter 
begär Europaparlamentet att böter som härrör från sanktioner för illegal handel med 
tobaksprodukter ska betraktas som externa inkomster avsatta för ett särskilt ändamål.

14. Europaparlamentet begär att böter som utdömts på konkurrensområdet samt andra böter 
och fordringar till följd av förlikningar utanför domstol, överenskommelser eller andra 
liknande avtal som ingåtts med en icke-statlig tredje part ska betraktas som inkomster i 
EU-budgeten, vare sig det är inkomster avsatta för ett särskilt ändamål eller andra former 
av inkomster.

15. Europaparlamentet noterar att icke-differentierade anslag som motsvarar åtaganden som 
normalt görs i slutet av budgetåret ska överföras automatiskt endast till närmast följande 
budgetår, och att detta även bör gälla för anslag som dragits tillbaka eller som inte 
utnyttjats (åtaganden och betalningar), som inte omfattas av artikel 9.2 och 9.3 i det nya 

                                               
1 Se bilaga I till skrivelsen av den 24 februari 2011 från kommissionsledamot Šemeta till 
budgetkontrollutskottets ordförande.
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förslaget till budgetförordning, samt för tillgängliga, inte utnyttjade marginaler under den 
fleråriga budgetramens tak för varje enskild rubrik, vilket ska utgöra en ”global marginal 
för den fleråriga budgetramen” och fördelas på de olika rubrikerna under nästföljande 
budgetår enligt respektive behov.

16. Europaparlamentet begär att man överväger möjligheten att överföra anslag som dragits 
tillbaka samt outnyttjade anslag (åtaganden och betalningar) från år N till budgeten för 
N+1, eller till någon av de framtida budgetarna i samband med det årliga 
budgetförfarandet genom ett beslut från budgetmyndigheten. Parlamentet begär att 
tillbakadragna och outnyttjade anslag antingen ska kunna fördelas till ett specifikt 
program eller föras in i ett preliminärt avsnitt. Parlamentet konstaterar att i sådana fall bör 
medel begäras från medlemsstaterna först när budgetmyndigheten har beslutat exakt vart 
de ska föras.

17. Europaparlamentet begär att man överväger möjligheten att överföra outnyttjade 
marginaler under varje tak i den fleråriga budgetramen till vilket tak som helst under den 
fleråriga budgetramens påföljande år, utan att ändra den fleråriga budgetramens totala 
belopp.

18. Europaparlamentet begär att överskott och outnyttjade åtaganden från den nuvarande 
fleråriga budgetramens tidigare budgetår ska föras till reserven för betalningar och 
åtaganden tillsammans med tillbakadragna anslag.

19. Europaparlamentet begär att mervärdesskatt (moms) ska anses vara en bidragsberättigad 
projektkostnad.

20. Europaparlamentet begär att de olika typerna av budgetstöd definieras tydligt. Parlamentet 
konstaterar att mottagarens skyldigheter och de villkor enligt vilka budgetstöd beviljas 
också bör identifieras tydligt.
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