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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslags till resolution som antas:

A. Enligt artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) 
ansvarar Europaparlamentet ensamt för att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av 
Europeiska unionens allmänna budget, och rådets budget utgör ett avsnitt i 
unionens budget.

B. Enligt artikel 319 i EUF-fördraget ska parlamentet bevilja kommissionen ansvarsfrihet.

C. Förfarandet för att bevilja ansvarsfrihet separat för unionens enskilda institutioner och 
organ är en väletablerad praxis som godtas av alla institutioner utom rådet. Detta 
förfarande har utvecklats för att garantera transparens och demokratisk 
redovisningsskyldighet gentemot unionens medborgare och driva den nödvändiga 
kampen mot bedrägerier.

D. 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.

E. Enligt artikel 100 i Europaparlamentets arbetsordning (”Andra förfaranden för beviljande 
av ansvarsfrihet”) ska bestämmelserna angående förfarandet för beviljande av 
ansvarsfrihet för kommissionen i enlighet med artikel 319 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt vad gäller genomförandet av budgeten även gälla för 
förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för Europaparlamentets talman, de personer 
som är ansvariga för genomförandet av budgetarna för rådet, 
Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén och Regionkommittén, för kommissionen, vad gäller genomförandet 
av Europeiska utvecklingsfondens budget, och för de organ som ansvarar för 
genomförandet av budgeten för juridiskt oberoende enheter, vilka sköter uppgifter åt 
unionen.

F. Alla institutioner är skyldiga att samarbeta för att säkerställa att förfarandet för 
beviljande av ansvarsfrihet fungerar smidigt, med full respekt för de relevanta 
bestämmelserna i EUF-fördraget och i relevant sekundärlagstiftning. Den bristande 
samarbetsviljan från rådets sida i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet har lett till 
att parlamentet har vägrat bevilja rådets generalsekreterare ansvarsfrihet sedan 2009. 
Den ständigt bristande samarbetsviljan från rådets sida gör det omöjligt för parlamentet 
att fatta ett välgrundat beslut om beviljande av ansvarsfrihet, vilket i sin tur resulterar 
i en ihållande negativ effekt på medborgarnas uppfattning om EU-institutionernas 
trovärdighet och på insynen i hur EU-medel används. Detta bristfälliga samarbete har 
även en negativ inverkan på institutionernas verksamhet och undergräver förfarandet för 
den politiska kontroll av budgetförvaltningen som föreskrivs i fördragen.

G. Med utgångspunkt i Europeiska revisionsrättens rapporter används förfarandet för 
beviljande av ansvarsfrihet för att granska räkenskaperna för den berörda institutionen, 
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i syfte att kontrollera att räkenskaperna genomförts på ett lagligt och korrekt sätt och 
med respekt för principerna om sund ekonomisk förvaltning.

1. Europaparlamentet understryker sin roll i ansvarsfrihetsförfarandet enligt fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och budgetförordningen och betonar att det, 
samtidigt som man fullt ut erkänner rådets roll som den institution som utfärdar 
rekommendationer i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, måste upprätthållas en 
åtskillnad mellan parlamentets och rådets olika roller i syfte att följa den institutionella 
ram som fastställs i fördragen och i budgetförordningen.

2. Europaparlamentet påminner om att parlamentet beviljar alla institutioner, organ och 
byråer ansvarsfrihet individuellt efter att ha behandlat de inlämnade handlingarna och 
de svar som parlamentet getts på sina frågor, samt efter att ha hört de övriga 
institutionernas generalsekreterare. Parlamentet anser att förfarandet för parlamentets 
beviljande av ansvarsfrihet till kommissionen, i enlighet med fördragen, även bidrar till 
att ytterligare stärka unionens övriga institutioners, organs och byråers demokratiska 
legitimitet, transparens och ansvarsskyldighet.

3. Europaparlamentet anser att svaren på ett antal återkommande frågor i frågeformulären 
till de olika institutionerna, organen och byråerna, till exempel frågorna om balans 
mellan könen och geografisk balans, intressekonflikter, lobbyverksamhet och skydd av 
visselblåsare, skulle kunna ingå i den rapport om utvärdering av unionens finanser som 
utarbetas i enlighet med artikel 318 i EUF-fördraget, i den mån dessa frågor har en 
koppling till genomförandet av budgeten. Parlamentet påminner om att den rapport som 
avses i artikel 318 i EUF-fördraget uttryckligen nämns i artikel 319.1 i EUF-fördraget 
som en av de handlingar som ska granskas i samband med förfarandet för beviljande av 
ansvarsfrihet.

4. Europaparlamentet påminner om att alla institutioner och organ enligt 
budgetförordningen är skyldiga att vidta lämpliga åtgärder för att rätta sig efter 
iakttagelserna i parlamentets beslut om ansvarsfrihet och att rapportera om de åtgärder 
som vidtagits till följd av iakttagelserna. Parlamentet påpekar att en institutions vägran 
att uppfylla detta krav, efter att ha uppmanats att vidta åtgärder, kan ge upphov till en 
passivitetstalan enligt artikel 265 i EUF-fördraget.

5. Europaparlamentet noterar de kvarstående problem som lyfts fram när det gäller 
förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, till följd av rådets bristande samarbetsvilja, 
vilket lett till att parlamentet vägrat att bevilja rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för 
räkenskapsåren 2009–2017. Parlamentet upprepar att rådet till fullo och på ett lojalt sätt 
måste medverka i det årliga ansvarsfrihetsförfarandet, på samma sätt som övriga 
institutioner, för att vara transparent och fullt ansvarigt inför unionens medborgare för 
de medel det anförtros i sin egenskap av EU-institution. Parlamentet understryker att det 
brådskande behövs ett samförståndsavtal mellan Europaparlamentet och rådet om 
tillhandahållandet av den information som parlamentet behöver för att, med vederbörlig 
respekt för de två institutionernas respektive roller i ansvarsfrihetsförfarandet, kunna 
fatta ett välgrundat beslut om ansvarsfrihet. Parlamentet välkomnar de framsteg som 
hittills har uppnåtts i förhandlingarna mellan parlamentet och rådet om det 
”icke-officiella dokument” om samarbetet mellan Europaparlamentet och rådet under 
det årliga ansvarsfrihetsförfarandet, och uppmanar båda institutionerna att öka sina 
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ansträngningar för att nå en överenskommelse utan onödiga dröjsmål. Parlamentet anser 
att om dessa förhandlingar med rådet inte framskrider bör förhandlingarna utvidgas till 
kommissionen, så att det kan säkras att parlamentet får nödvändig information om hur 
rådet genomför sin budget, antingen direkt eller via kommissionen.

6. Europaparlamentet välkomnar de uttalanden som Věra Jourová, nominerad 
vice ordförande för kommissionen, och Johannes Hahn, nominerad 
kommissionsledamot, gjorde i sina utfrågningar inför parlamentet, om att de är villiga 
att engagera sig i denna fråga för att bidra till mer transparens i genomförandet av rådets 
budget. Parlamentet hänvisar till domstolens rättspraxis om skattebetalarnas och 
allmänhetens rätt till information om användningen av offentliga inkomster.

7. Europaparlamentet anser att de nominerade kommissionsledamöternas åtaganden utgör 
en positiv förändring jämfört med den ståndpunkt som kommissionen hittills intagit och 
som uttrycktes i kommissionens skrivelse av den 23 januari 2014, där det slås fast att 
kommissionen inte bör förväntas övervaka genomförandet av de övriga institutionernas 
budgetar.

8. Om förhandlingarna om ett samförståndsavtal inte återupptas snarast möjligt föreslår 
Europaparlamentet att parlamentet i samband med förhandlingarna om nästa fleråriga 
budgetram ska insistera på att införa en så kallad översynsklausul i förslaget till ett 
interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om 
budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning, genom 
vilken de tre institutionerna skulle åta sig att gemensamt fastställa de praktiska 
arrangemangen för hur den nödvändiga informationen ska utbytas med och 
tillhandahållas Europaparlamentet inom ramen för förfarandet för beviljande av 
ansvarsfrihet, samt att utan dröjsmål inleda förhandlingar om detta.

9. Europaparlamentet anser att samtidigt som den nuvarande situationen skulle kunna 
förbättras genom ett bättre samarbete mellan unionens institutioner inom ramen för 
fördragen, skulle man i sista hand kunna överväga möjligheten att göra en översyn av 
fördragen i syfte att göra ansvarsfrihetsförfarandet tydligare, i den meningen att 
parlamentet tilldelas den uttryckliga behörigheten att bevilja alla institutioner och organ 
ansvarsfrihet individuellt. Parlamentet understryker att effekterna av sådana 
förändringar på den interinstitutionella balansen enligt fördragen bör granskas ingående 
av parlamentets behöriga utskott.
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