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FÖRSLAG 

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt 

utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

A. Transparens och kontrollen av de offentliga räkenskaperna är allmänna demokratiska 

principer som även gäller för EU. 

B. Förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är en del av den representativa demokratin. 

C. Enligt artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ansvarar 

Europaparlamentet ensamt för att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska 

unionens allmänna budget. 

D. Rådets budget utgör en del av unionens budget. 

E. Enligt artikel 319.2 i EUF-fördraget ska kommissionen på Europaparlamentets begäran 

lägga fram alla nödvändiga uppgifter för parlamentet om verkställigheten av utgifterna 

och om de finansiella kontrollsystemens funktion. 

F. Vid Europaparlamentets seminarium om parlamentets rätt att bevilja rådet ansvarsfrihet, 

som hölls den 27 september 2012, var rättsliga och akademiska experter eniga om 

parlamentets rätt till information. 

G. I enlighet med artikel 335 i EUF-fördraget har varje EU-institution administrativ 

självständighet och enligt artikel 55 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, 

Euratom) nr 966/20121 (budgetförordningen) har institutionerna ett individuellt ansvar 

för att genomföra sina respektive avsnitt av budgeten. 

H. Utan den information som krävs kan parlamentet inte fatta ett välgrundat beslut om 

beviljande av ansvarsfrihet. 

1. Europaparlamentet noterar att förfarandet att bevilja ansvarsfrihet separat för unionens 

enskilda institutioner och organ är en praxis som parlamentet tillämpar sedan länge för 

att garantera transparens och demokratisk redovisningsskyldighet gentemot unionens 

skattebetalare. Parlamentet understryker att detta på ett effektivt sätt bör garantera 

parlamentets rättighet och skyldighet att kontrollera hela EU-budgeten. 

2. Europaparlamentet noterar också att kommissionen i sin skrivelse av den 23 januari 

2014 ansåg att samtliga institutioner till fullo omfattas av förfarandet för uppföljning av 

de iakttagelser som parlamentet gjort inom ramen för ansvarsfrihetsförfarandet och att 

samtliga institutioner bör samarbeta för att trygga ett smidigt ansvarsfrihetsförfarande 

med full respekt för relevanta bestämmelser i EUF-fördraget och i relevant 

sekundärlagstiftning.  

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella 

regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 

(EUT L 298, 26.10.2012, s. 1). 
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3. Europaparlamentet betonar att kommissionen i sin skrivelse även slår fast att den inte 

kommer att kontrollera andra institutioners budgetgenomförande och att besvara frågor 

adresserade till en annan institution skulle inkräkta på denna institutions självständighet 

att genomföra sitt eget avsnitt av budgeten. 

4. Europaparlamentet betonar att det endast är rådet som sedan 2009 har vägrat att 

samarbeta i samband med parlamentets förfarande för beviljande av ansvarsfrihet 

genom att vägra lämna den information som behövs, besvara skriftliga frågor och 

närvara vid utfrågningar och diskussioner om genomförandet av rådets budget, och att 

3 miljarder EUR i offentliga medel därför har använts utan någon ordentlig granskning.  

5. Europaparlamentet beklagar det dåliga samarbetet mellan parlamentet och rådet de 

senaste åren när det gäller kontrollen av budgetgenomförandet, och anser att detta är en 

negativ signal till unionens medborgare. 

6. Europaparlamentet anser att denna situation innebär att man allvarligt misslyckats med 

att iaktta skyldigheterna i fördragen, särskilt principen om lojalt samarbete mellan 

institutionerna och att man snabbt måste hitta en lösning så att hela EU-budgeten kan 

granskas. Parlamentet hänvisar i detta avseende även till artikel 15 i EUF-fördraget, 

enligt vilken unionens samtliga institutioner, organ eller byråer ska säkerställa öppenhet 

i sitt arbete.  

7. Europaparlamentet uppmanar rådet att vara transparent och fullt ansvarigt inför 

unionens medborgare genom att medverka i det årliga ansvarsfrihetsförfarandet, precis 

som övriga institutioner gör. 

8. Europaparlamentet begär att artikel 319.1 i EUF-fördraget tillsammans med artikel 

317 andra stycket i EUF-fördraget samt artiklarna 55, 165 och 166 i budgetförordningen 

ska anses vara en tillräcklig rättslig grund för parlamentets utövande av sin indirekta rätt 

att fatta ett separat beslut om beviljande av ansvarsfrihet för rådet, utöver parlamentets 

uttryckliga rätt att bevilja kommissionen ansvarsfrihet. 

9. Europaparlamentet uppmanar rådet att inleda förhandlingar med parlamentet i syfte att 

säkerställa att parlamentet får tillgång till information om genomförandet av rådets 

budget. Parlamentet anser att det är rådets skyldighet att tillhandahålla den begärda 

informationen. 

10. Europaparlamentet påminner rådet om att kommissionen i sin skrivelse av den 

23 januari 2014 slår fast att kommissionen inte kommer att kontrollera andra 

institutioners budgetgenomförande och att besvara frågor adresserade till en annan 

institution skulle inkräkta på denna institutions självständighet att genomföra sitt eget 

avsnitt av budgeten. 

11. Europaparlamentet anser att samtidigt som situationen skulle kunna förbättras genom ett 

bättre samarbete mellan unionens institutioner inom ramen för fördragen, kan det i sista 

hand bli nödvändigt att göra en översyn av fördragen i syfte att göra 

ansvarsfrihetsförfarandet tydligare, i den meningen att parlamentet har fått den 

uttryckliga behörigheten att bevilja alla institutioner, byråer och organ ansvarsfrihet 

individuellt.  
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