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Budgetkontrollutskottet (CONT) uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott beakta 
följande vid utarbetandet av Europaparlamentets riktlinjer för budgetförfarandet för 2021

Utestående åtaganden

1. Budgetkontrollutskottet är bekymrat över följande omständigheter:

– De utestående åtagandena har fortsatt att öka 2018 och uppgick till 281,2 miljarder EUR 
i slutet av 2018 (jämfört med 267,3 miljarder EUR 2017), och de har ökat med 36 % 
(73,7 miljarder EUR) under de senaste sju åren sedan 2011, vilket är den period som 
motsvarar den förra fleråriga budgetramen.

– Enligt kommissionens långsiktiga prognos kommer de utestående åtagandena att uppgå 
till 313,8 miljarder EUR 2023.

2. Budgetkontrollutskottet uppmanar kommissionen att ytterligare förbättra sina 
finansiella prognoser och bistå länder med att hitta stödberättigade projekt med 
ett tydligt europeiskt mervärde.

3. Budgetkontrollutskottet betonar att risken för otillräckliga betalningsbemyndiganden är 
desto större eftersom genomförandet av ESI-fonderna har försenats ännu mer än under 
den förra fleråriga budgetramen. I detta avseende påpekar budgetkontrollutskottet att 
i 9 av de 13 medlemsstater som anslutit sig till unionen sedan 2004 står de utestående 
åtagandena för mer än 15 % av deras årliga offentliga utgifter. Bristen på 
betalningsbemyndiganden skulle kunna innebära allvarliga finansiella och politiska 
utmaningar både i dessa länder och inom unionen.
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4. Budgetkontrollutskottet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att undvika 
otillbörligt press på nivån på betalningsbemyndigandena under den fleråriga 
budgetramens första år för programperioden 2021–2027. Budgetkontrollutskottet 
uppmanar budgetmyndigheten att göra följande:

 Att sörja för en lämplig balans mellan åtagandebemyndigandena och 
betalningsbemyndigandena för nästa fleråriga budgetram genom att öka 
betalningsbemyndigandena, ändra åtagandereglerna eller minska 
åtagandebemyndigandena.

 Att i samband med detta beakta att beloppet för ansökningar om utbetalningar kan 
bli högt 2021 och 2022 och att outnyttjade betalningsbemyndiganden inte kan 
föras över till nästa fleråriga budgetram.

 Att förbättra den administrativa kapaciteten i medlemsstaterna så att programmen 
kan genomföras i tid. Budgetkontrollutskottet upprepar i detta avseende behovet 
av ökat tekniskt stöd från kommissionen till medlemsstaterna för att säkerställa att 
programgenomförandet hålls inom fastställda tidsfrister och följer de rättsliga 
kraven.

 Att avskaffa n+3-regeln i linje med begäran i betänkandet om beviljande av 
ansvarsfrihet för kommissionen för 2018. Budgetkontrollutskottet betonar att det 
automatiska återtagandet för programperioden 2021–2027 måste minskas till n+2 
för att ge medlemsstaterna ytterligare incitament att snabbt genomföra programmen.

 Att arbeta för en förenkling av ansökningarna om finansiering och förvaltningen 
och för en förenklad rapportering inom ramen för programmen. 
Budgetkontrollutskottet understryker att alltför många bestämmelser och 
förfaranden på nationell, regional och lokal nivå hindrar uppnåendet av politiska 
mål och ökar risken för överreglering. Budgetkontrollutskottet betonar att sådana 
ytterligare administrativa bördor utgör en onödig källa till fel.

 Att i normal ordning inleda den nya fleråriga budgetramen och genomförandet av 
pågående och nya program under 2021. Mot bakgrund av den fortsatta oenigheten 
mellan medlemsstaterna och parlamentet om tillämpningsområdet för den nya 
fleråriga budgetramen uppmanar budgetkontrollutskottet kommissionen att lägga 
fram en beredskapsplan som omfattar budgeten för 2021 och förlänger de 
program som löper under den nuvarande fleråriga budgetramen för att säkerställa 
planeringssäkerhet och ett ordnat genomförande av EU-budgeten.

Utnyttjande av medel i tid

5. Budgetkontrollutskottet är bekymrat över att genomförandet av strukturfonderna släpar 
efter och att situationen till och med är värre än vid den jämförbara tidpunkten under 
föregående programperiod. För närvarande är den genomsnittliga utnyttjandegraden 
lägre än 40 %, medan den vanligtvis legat under 60 % vid en jämförbar tidpunkt under 
programperioden 2007–2013.

6. Budgetkontrollutskottet uppmanar kommissionen att lägga fram en rapport om det 
totala betalningsbelopp inom den nuvarande fleråriga budgetramen som planeras fram 
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till 2022/2023 till följd av n+3-regeln (programmen i den gamla fleråriga budgetramen 
löper fram till mitten av den nya fleråriga budgetramen).

7. Budgetkontrollutskottet uppmanar kommissionen och de berörda medlemsstaterna att 
under första halvåret 2020 fastställa en handlingsplan för att påskynda genomförandet 
av ESI-fonderna under den nuvarande programperioden, med tydliga incitament för 
ett effektivt utnyttjande av tillgängliga medel.

Intressekonflikter

8. Budgetkontrollutskottet uppmärksammar artikel 61 i budgetförordningen, som trädde 
i kraft den 2 augusti 2018 och som har breddat definitionen av intressekonflikter. 
Budgetkontrollutskottet uppmanar kommissionen att som ”fördragens väktare” 
bekämpa alla former av intressekonflikter och regelbundet utvärdera de förebyggande 
åtgärder som medlemsstaterna vidtagit för att undvika dem. 

9. Budgetkontrollutskottet uppmanar kommissionen att föreslå gemensamma riktlinjer för 
hur man kan förebygga intressekonflikter som involverar högt uppsatta politiker. 
Budgetkontrollutskottet uppmanar dessutom medlagstiftaren att anta gemensamma 
etiska normer för alla frågor som rör intressekonflikter, och uppmanar kommissionen att 
främja spridning av bästa praxis bland medlemsstaterna. Budgetkontrollutskottet 
betonar att det med tanke på de befintliga problemen i vissa medlemsstater när det 
gäller fördelningen av unionens medel vid delad förvaltning inte är acceptabelt att vissa 
medlemmar av Europeiska rådet, vissa medlemmar av nationella regeringar och 
tjänstemän fattar beslut om fördelning och förvaltning av EU-subventioner som de 
själva, deras familjemedlemmar eller oligarkiska strukturer kan dra nytta av.

Europeiska åklagarmyndigheten

10. Budgetkontrollutskottet understryker att inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten 
utgör en kvalitativ förbättring av skyddet av unionens ekonomiska intressen. 

11. Budgetkontrollutskottet kritiserar åklagarmyndighetens underfinansiering och 
underbemanning under den av kommissionen planerade uppbyggnadsfasen. 
Budgetkontrollutskottet betonar att Europeiska åklagarmyndigheten kan behöva 
handlägga upp till 3 000 ärenden per år och att myndigheten därför behöver minst 
76 nya tjänster och 8 miljoner EUR om den ska bli fullt operativ före utgången av 2020. 
Budgetkontrollutskottet uppmanar med eftertryck kommissionen att lägga fram 
ett förslag till ändringsbudget. Budgetkontrollutskottet betonar att en eventuell ökning 
av budgeten eller av antalet tjänster för Europeiska åklagarmyndigheten inte får göras 
på bekostnad av Olafs eller Eurojusts respektive budgetar och tjänsteförteckningar. 
Budgetkontrollutskottet motsätter sig i synnerhet minskningen med 45 tjänster 
i Olafs tjänsteförteckning. Budgetkontrollutskottet betonar att Olaf redan brottas med 
underfinansiering och underbemanning och att fler resurser från Olaf till Europeiska 
åklagarmyndigheten skulle kunna öka risken för att fler fall av missbruk av EU-medel 
inte upptäcks. Budgetkontrollutskottet understryker att detta kan leda till en minskning 
av EU:s traditionella egna medel och en ökning av gränsöverskridande moms- och 
tullbedrägerier, vilket skulle ha en negativ inverkan på EU:s inkomster.
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12. Budgetkontrollutskottet påpekar att Eurojust redan har haft svårigheter med det 
internationella samarbetet, särskilt när det gäller gränsöverskridande brottslighet, på 
grund av otillräcklig utrustning. Budgetkontrollutskottet anser att det är oacceptabelt att 
stärka Europeiska åklagarmyndigheten på Eurojusts bekostnad. Budgetkontrollutskottet 
uppmanar kommissionen att säkerställa tillräcklig finansiering av dessa organ. 
Budgetkontrollutskottet betonar att Europeiska åklagarmyndigheten, Olaf, Europol och 
Eurojust alla är nödvändiga för att bekämpa gränsöverskridande momsbedrägerier och 
tullbedrägerier och för att förhindra missbruk av EU-medel.

13. Budgetkontrollutskottet beklagar att det för närvarande finns starka och omfattande 
kontrollmekanismer på områden där det förekommer mindre fel, medan betydligt 
mindre finansiella resurser och personal står till förfogande i gränsöverskridande fall. 
Budgetkontrollutskottet pekar på de tydligt negativa konsekvenserna för inkasseringen 
av inkomster till skada för EU och i förlängningen för medlemsstaterna.

14. Budgetkontrollutskottet noterar att i enlighet med artikel 3 i förordningen om 
Europeiska åklagarmyndigheten upprättas åklagarmyndigheten som ett institutionellt 
organ i Europeiska unionen, medan den i budgeten för 2020 presenteras som en byrå 
under rubriken ”Kommissionen”. Budgetkontrollutskottet oroar sig över att denna 
situation inte i tillräcklig grad garanterar Europeiska åklagarmyndigheten nödvändigt 
oberoende, och uppmanar kommissionen att presentera Europeiska 
åklagarmyndighetens budget som ett oberoende organ under den framtida rubriken 7 
(administration) tillsammans med de andra organen och institutionerna, i stället för 
under den framtida rubriken 2 (kommissionen) med byråerna för rättsliga och inrikes 
frågor. 

Med vänlig hälsning

Monika Hohlmeier
Budgetkontrollutskottets ordförande och föredragande för ansvarsfrihetsförfarandet avseende 
kommissionen


