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Kære Johan Van Overtveldt

Budgetkontroludvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage 
hensyn til følgende betænkeligheder ved udarbejdelsen af Europa-Parlamentets retningslinjer 
for budgetproceduren 2021

Uindfriede forpligtelser (RAL)

1. CONT-udvalget er bekymret over, at:

- de uindfriede forpligtelser (RAL) fortsatte med at vokse i 2018 og ved udgangen af 2018 
var nået op på 281,2 mia. EUR (sammenlignet med 267,3 mia. EUR i 2017), og at de er 
steget med 36 % (73,7 mia. EUR) i de sidste syv år siden 2011, det tilsvarende år i den 
foregående FFR

- de uindfriede forpligtelser ifølge Kommissionens langtidsprognose vil udgøre 313,8 mia. 
EUR senest i 2023;

2. CONT-udvalget opfordrer Kommissionen til at forbedre sine finansielle prognoser 
yderligere og til at bistå landene med at finde støtteberettigede projekter med en klar 
europæisk merværdi;

3. CONT-udvalget påpeger, at risikoen for utilstrækkelige betalingsbevillinger er så meget 
desto større i lyset af, at gennemførelsen af ESI-fondene er ramt af endnu større 
forsinkelser end under den foregående FFR; CONT-udvalget påpeger i denne forbindelse, 
at de udestående forpligtelser i 9 ud af 13 medlemsstater, der er tiltrådt Unionen siden 
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2004, tegner sig for mere end 15 % af deres årlige offentlige udgifter, og at manglende 
betalingsbevillinger kan udgøre alvorlige finansielle og politiske udfordringer, både i 
disse lande og inden for Unionen;

4. CONT-udvalget opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger for at undgå et 
unødigt pres på niveauet af betalingsbevillinger i de første år af FFR for 
programmeringsperioden 2021-2027; CONT-udvalget opfordrer budgetmyndigheden til:

 at sikre en passende balance mellem forpligtelses- og betalingsbevillinger for den 
næste FFR ved at forhøje betalingsbevillingerne, ændre forpligtelsesreglerne eller 
reducere forpligtelsesbevillingerne

 i den forbindelse at tage hensyn til muligheden for et højt 
betalingsanmodningsbeløb i 2021 og 2022 og det forhold, at de uudnyttede 
betalingsbevillinger ikke kan overføres til den næste FFR

 at styrke den administrative kapacitet i medlemsstaterne for at muliggøre rettidig 
gennemførelse af programmer; gentager i denne forbindelse, at det er nødvendigt, 
at Kommissionen yder medlemsstaterne øget teknisk bistand for at sikre, at 
programgennemførelsen holdes inden for fastsatte datoer og følger de retlige krav

 at sætte en stopper for n+3-reglen i overensstemmelse med dechargen til 
Kommissionen for 2018; understreger, at det er nødvendigt at reducere den 
automatiske frigørelse for programmeringsperioden 2021-2027 til n+2 år for at 
tilskynde medlemsstaterne til hurtigt at gennemføre programmerne

 at arbejde hen imod en forenkling af ansøgningerne om finansiering, forvaltning 
og faciliteret rapportering inden for programmerne; understreger, at for mange 
regler og procedurer på nationalt, regionalt og lokalt plan hæmmer opfyldelsen af 
politiske mål og øger risikoen for overregulering; understreger, at en sådan ekstra 
administrativ byrde udgør en unødvendig kilde til fejl

 at påbegynde den nye flerårige finansielle ramme (FFR) på en velordnet måde og 
gennemførelsen af igangværende og nye programmer i 2021; opfordrer i lyset af 
den igangværende uenighed mellem medlemsstaterne og med Parlamentet om 
anvendelsesområdet for den nye FFR Kommissionen til at udarbejde en nødplan 
til dækning af 2021-budgettet og forlænge programmerne under den nuværende 
FFR for at sikre pålidelighed og orden i EU-budgettet;

Rettidig udnyttelse

5. CONT-udvalget er bekymret over, at gennemførelsen af strukturfondene halter bagefter, 
og at situationen er endnu værre end på det tilsvarende tidspunkt i den foregående 
programmeringsperiode: Mens den gennemsnitlige udnyttelsesgrad i øjeblikket ligger 
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under 40 %, lå den førhen på under 60 % på det tilsvarende tidspunkt i 
programmeringsperioden 2007-2013;

6. CONT-udvalget opfordrer Kommissionen til at forelægge en rapport om den samlede 
sum af betalinger inden for den nuværende FFR, der er planlagt før 2022/2023 som følge 
af n+3-reglen (programmer under den gamle FFR, der varer indtil midten af den nye 
FFR);

7. CONT-udvalget opfordrer Kommissionen og de berørte medlemsstater til at udarbejde en 
handlingsplan i første halvår af 2020 for at fremskynde gennemførelsen af ESI-fondene i 
den nuværende programmeringsperiode med klare incitamenter til effektiv udnyttelse af 
de disponible midler;

Interessekonflikter

8. CONT-udvalget henleder opmærksomheden på artikel 61 i finansforordningen, som 
trådte i kraft den 2. august 2018; denne artikel har udvidet definitionen af 
interessekonflikter; CONT-udvalget opfordrer Kommissionen til som traktaternes vogter 
at bekæmpe alle former for interessekonflikter og regelmæssigt evaluere de forebyggende 
foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer for at undgå dem; 

9. CONT-udvalget opfordrer Kommissionen til at foreslå fælles retningslinjer for, hvordan 
interessekonflikter, der berører fremtrædende politikere, kan undgås; CONT-udvalget 
opfordrer endvidere indtrængende medlovgiveren til at vedtage fælles etiske standarder 
for alle spørgsmål vedrørende interessekonflikter og opfordrer Kommissionen til at 
fremme udbredelsen af bedste praksis mellem medlemsstaterne; CONT-udvalget 
understreger, at det i betragtning af de eksisterende problemer i visse medlemsstater med 
interessekonflikter i forbindelse med fordelingen af Unionens midler under delt 
forvaltning ikke er acceptabelt, at nogle medlemmer af Det Europæiske Råd, visse 
medlemmer af de nationale regeringer og embedsmænd træffer afgørelser om fordelingen 
og forvaltningen af EU's tilskud, som de selv, deres familiemedlemmer eller 
oligarkstrukturer kan drage fordel af;

Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO)

10. CONT-udvalget understreger, at oprettelsen af Den Europæiske Anklagemyndighed 
(EPPO) markerer et kvalitativt spring i beskyttelsen af Unionens finansielle interesser; 

11. CONT-udvalget kritiserer underfinansieringen og underbemandingen af EPPO i 
opbygningsfasen som fastsat af Kommissionen; CONT-udvalget fremhæver, at EPPO 
muligvis skal behandle op til 3 000 sager om året, og at den derfor har behov for mindst 
76 yderligere stillinger og 8 mio. EUR, hvis den skal være fuldt operationel som planlagt 
senest ved udgangen af 2020; CONT-udvalget opfordrer kraftigt Kommissionen til at 
forelægge et forslag til ændringsbudget; CONT-udvalget understreger, at enhver 
budgetmæssig eller efterfølgende forhøjelse af EPPO ikke må ske på bekostning af 
OLAF's eller Eurojusts respektive budgetter og stillingsfortegnelser, og modsætter sig 
navnlig nedskæringen med 45 stillinger i OLAF's stillingsfortegnelse; understreger, at 
OLAF allerede lider under underfinansiering og underbemanding, og at overførsel af flere 
ressourcer fra OLAF til EPPO kan øge risikoen for yderligere misbrug af EU-midler, der 
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ikke opdages; understreger, at dette kan føre til et fald i EU's traditionelle egne indtægter 
og en stigning i grænseoverskridende moms- og toldsvig, hvilket indvirker negativt på 
EU's indtægter; 

12. påpeger, at Eurojust allerede har oplevet vanskeligheder med det internationale 
samarbejde, navnlig hvad angår grænseoverskridende kriminalitet, på grund af 
utilstrækkeligt udstyr; finder det uacceptabelt at styrke EPPO på bekostning af Eurojust; 
opfordrer Kommissionen til at sikre tilstrækkelig finansiering af disse organisationer; 
understreger, at EPPO, OLAF, Europol og Eurojust alle er afgørende for at bekæmpe 
grænseoverskridende moms- og toldsvig og forhindre misbrug af EU-midler;

13. CONT-udvalget beklager, at der i øjeblikket er stærke og omfattende kontrolmekanismer 
på plads på områder med mindre fejl, mens der i grænseoverskridende sager anvendes 
betydeligt færre økonomiske ressourcer og personale; peger på de udpræget negative 
konsekvenser for indtægtsopkrævningen til skade for EU og dermed også for 
medlemsstaterne;

14. CONT-udvalget bemærker, at EPPO i henhold til artikel 3 i EPPO-forordningen oprettes 
som et institutionelt organ i Den Europæiske Union, mens EPPO i budgettet for 2020 
præsenteres som et agentur under udgiftsområdet "Kommissionen"; CONT-udvalget er 
bekymret over, at denne situation ikke i tilstrækkelig grad sikrer EPPO's krævede 
uafhængighed, og opfordrer Kommissionen til at forelægge EPPO's budget som en 
uafhængig enhed under det fremtidige udgiftsområde 7 (administration) sammen med de 
andre organer og institutioner i stedet for under det kommende udgiftsområde 2 
(Kommissionen) med retlige og indre anliggender; 

Med venlig hilsen

Monika Hohlmeier
Formand for CONT-udvalget og ordfører for dechargen til Kommissionen


