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FÖRSLAG

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

A. Enligt artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 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 319.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska kommissionen 
på Europaparlamentets begäran lägga fram alla nödvändiga uppgifter för parlamentet 
om verkställigheten av utgifterna och om de finansiella kontrollsystemens funktion.

1. Europaparlamentet understryker att det behövs ett samförståndsavtal mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om tillhandahållandet av den information 
som parlamentet behöver för att fatta ett välgrundat beslut om ansvarsfrihet. 
Parlamentet anser att förhandlingarna med rådet i detta syfte bör återupptas och 
utvidgas till kommissionen, så att det kan säkras att parlamentet får nödvändig 
information om hur rådet genomför sin budget, antingen direkt eller via kommissionen.

2. 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.

3. Europaparlamentet anser att dess beslut om beviljande av ansvarsfrihet för budgetens 
genomförande bör riktas enbart till kommissionen, samtidigt som parlamentet fortsätter 
med sin praxis att anta åtföljande resolutioner med iakttagelser riktade till var och en av 
unionens institutioner och organ, så att ingen del av EU-budgeten genomförs utan 
ordentlig kontroll. 

4. Europaparlamentet anser att samtidigt som den nuvarande situationen skulle kunna 
förbättras genom ett bättre samarbete mellan unionens institutioner inom ramen för 
fördragen, skulle det i sista hand kunna bli nödvändigt 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, byråer och organ 
ansvarsfrihet individuellt.


