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Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska kommissionen och 

genomförandeorganen  

1. Europaparlamentets beslut av den 3 april 2014 om ansvarsfrihet för genomförandet av 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen 

och genomförandeorgan (COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 20121, 

– med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2012 

– (COM(2013)0570 – C7-0273/2013)2, 

– med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av beviljandet av 

ansvarsfrihet för budgetåret 2011 (COM(2013)0668), och de arbetsdokument från 

kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0348 och 

SWD(2013)0349), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 juni 2013 Sammanfattande 

rapport om kommissionens förvaltning 2012 (COM(2013)0334), 

– med beaktande av kommissionens rapport med utvärdering av unionens finanser på 

grundval av de resultat som uppnåtts (COM(2013)0461), och de arbetsdokument från 

kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0228 och 

SWD(2013)0229), 

– med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande 

myndigheten om internrevisioner genomförda under 2012 (COM(2013)0606) och det 

arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport 

(SWD(2013)0314), 

– med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för 

budgetåret 2012, samt de granskade institutionernas svar3, och revisionsrättens särskilda 

rapporter, 

– med beaktande av förklaringen4 om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 

transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten för 

budgetåret 2012 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 om beviljande av 

ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av Europeiska unionens allmänna 
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budget för budgetåret 2012 (05848/2014 – C7-0048/2014), 

– med beaktande av artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska 

atomenergigemenskapen, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget1, särskilt 

artiklarna 55, 145, 146 och 147, 

– med beaktande av 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 1605/20022, särskilt artiklarna 62, 

164, 165 och 166, 

– med beaktande av artikel 76 och bilaga VI i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga 

berörda utskott (A7-0242/2014), och av följande skäl: 

A. Enligt artikel 17.1 i EU-fördraget ska kommissionen genomföra budgeten och förvalta 

program, och den ska i enlighet med artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt göra detta under eget ansvar, i samarbete med medlemsstaterna och i 

överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning. 

1. Europaparlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012. 

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i den resolution som utgör en del av 

besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för 

budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan, och i sin resolution 

av den 3 april 2014 om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med 

ansvarsfriheten för kommissionen för 20133. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution 

som utgör en del av beslutet till medlemsstaternas regeringar och parlament, 

medlemsstaternas finans- och jordbruksministrar, de nationella revisionsorganen, rådet, 

kommissionen, Europeiska unionens domstol och revisionsrätten samt till Europeiska 

investeringsbanken, och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella 

tidning (L-serien). 
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2. Europaparlamentets beslut av den 3 april 2014 om ansvarsfrihet för genomförandet av 

budgeten för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för 

budgetåret 2012 (COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC)) 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 20121, 

– med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2012 

– (COM(2013)0570 – C7-0273/2013)2, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för genomförandeorganet 

för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2012. 

– med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av beviljandet av 

ansvarsfrihet för budgetåret 2011 (COM(2013)0668), och de arbetsdokument från 

kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0348 och 

SWD(2013)0349), 

– med beaktande av kommissionens rapport med utvärdering av unionens finanser på 

grundval av de resultat som uppnåtts (COM(2013)0461), och de arbetsdokument från 

kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0228 och 

SWD(2013)0229), 

– med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande 

myndigheten om internrevisioner genomförda under 2012 (COM(2013)0606) och det 

arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport 

(SWD(2013)0314), 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för genomförandeorganet 

för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2012 och 

genomförandeorganets svar3, 

– med beaktande av förklaringen4 om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 

transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten för 

budgetåret 2012 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 om beviljande av 

ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av Europeiska unionens allmänna 

budget för budgetåret 2012 (05850/2014 – C7-0049/2014), 

– med beaktande av artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska 

atomenergigemenskapen, 
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– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget1, särskilt 

artiklarna 55, 145, 146 och 147, 

– med beaktande av 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 1605/20022, särskilt artiklarna 62, 

164, 165 och 166, 

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om 

stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser 

förvaltningen av gemenskapsprogram3, särskilt artikel 14.3, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 av 

den 21 september 2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt 

rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för 

vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram4, särskilt artikel 66 första 

och andra stycket, 

– med beaktande av kommissionens beslut 2009/336/EG av den 20 april 2009 om 

inrättande av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för att 

förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt 

rådets förordning (EG) nr 58/20035, 

– med beaktande av kommissionens genomförandebeslut 2013/776/EU av 

den 18 december 2013 om inrättande av genomförandeorganet för utbildning, 

audiovisuella medier och kultur och om upphävande av beslut 2009/336/EG6, 

– med beaktande av artikel 76 och bilaga VI i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga 

berörda utskott (A7-0242/2014), och av följande skäl: 

A. Enligt artikel 17.1 i EU-fördraget ska kommissionen genomföra budgeten och förvalta 

program, och den ska i enlighet med artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt göra detta under eget ansvar, i samarbete med medlemsstaterna och i 

överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning. 

1. Europaparlamentet beviljar direktören för genomförandeorganet för utbildning, 

audiovisuella medier och kultur ansvarsfrihet för genomförandet av 

genomförandeorganets budget för budgetåret 2012. 

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i den resolution som utgör en del av 

besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för 
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budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut, beslutet om 

ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för 

budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen, och den resolution som utgör en del av 

dessa beslut till direktören för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier 

och kultur, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol och revisionsrätten samt 

att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien). 



3. Europaparlamentets beslut av den 3 april 2014 om ansvarsfrihet för genomförandet av 

budgeten för genomförandeorganet för små och medelstora företag (tidigare 

genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation) för budgetåret 2012 

(COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC)) 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 20121, 

– med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2012 

– (COM(2013)0570 – C7-0273/2013)2, 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för genomförandeorganet för 

konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2012, 

– med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av beviljandet av 

ansvarsfrihet för budgetåret 2011 (COM(2013)0668), och de arbetsdokument från 

kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0348 och 

SWD(2013)0349), 

– med beaktande av kommissionens rapport med utvärdering av unionens finanser på 

grundval av de resultat som uppnåtts (COM(2013)0461), och de arbetsdokument från 

kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0228 och 

SWD(2013)0229), 

– med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande 

myndigheten om internrevisioner genomförda under 2012 (COM(2013)0606) och det 

arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport 

(SWD(2013)0314), 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för genomförandeorganet 

för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2012 och 

genomförandeorganets svar3, 

– med beaktande av förklaringen4 om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 

transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten för 

budgetåret 2012 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 om beviljande av 

ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av Europeiska unionens allmänna 

budget för budgetåret 2012 (05850/2014 – C7-0049/2014), 

– med beaktande av artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska 

atomenergigemenskapen, 
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– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget1, särskilt 

artiklarna 55, 145, 146 och 147, 

– med beaktande av 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 1605/20022, särskilt artiklarna 62, 

164, 165 och 166, 

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om 

stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser 

förvaltningen av gemenskapsprogram3, särskilt artikel 14.3, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 av 

den 21 september 2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt 

rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för 

vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram4, särskilt artikel 66 första 

och andra stycket, 

– med beaktande av kommissionens beslut 2004/20/EG av den 23 december 2003 om 

inrättande av ett genomförandeorgan med benämningen ”Exekutiva byrån för intelligent 

energi” för att förvalta gemenskapsprogram på energiområdet enligt rådets förordning 

(EG) nr 58/20035, 

– med beaktande av kommissionens beslut 2007/372/EG av den 31 maj 2007 om ändring av 

beslut 2004/20/EG för att ändra Exekutiva byrån för intelligent energi till 

genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation6, 

– med beaktande av kommissionens genomförandebeslut 2013/771/EU av den 

17 december 2013 om inrättande av genomförandeorganet för små och medelstora företag 

och om upphävande av besluten 2004/20/EG och 2007/372/EG7, 

– med beaktande av artikel 76 och bilaga VI i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga 

berörda utskott (A7-0242/2014), och av följande skäl: 

A. Enligt artikel 17.1 i EU-fördraget ska kommissionen genomföra budgeten och förvalta 

program, och den ska i enlighet med artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt göra detta under eget ansvar, i samarbete med medlemsstaterna och i 

överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning. 

1. Europaparlamentet beviljar direktören för genomförandeorganet för små och medelstora 

företag ansvarsfrihet för genomförandet av genomförandeorganets budget för 
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budgetåret 2012. 

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i den resolution som utgör en del av 

besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för 

budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut, beslutet om 

ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för 

budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen, och den resolution som utgör en del av 

dessa beslut till direktören för genomförandeorganet för små och medelstora företag, 

rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol och revisionsrätten samt att se till att 

de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien). 



4. Europaparlamentets beslut av den 3 april 2014 om ansvarsfrihet för genomförandet av 

budgeten för genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor (tidigare 

genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor) för budgetåret 2012 

(COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC)) 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 20121, 

– med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2012 

– (COM(2013)0570 – C7-0273/2013)2, 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för genomförandeorganet för hälso- och 

konsumentfrågor för budgetåret 2012, 

– med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av beviljandet av 

ansvarsfrihet för budgetåret 2011 (COM(2013)0668), och de arbetsdokument från 

kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0348 och 

SWD(2013)0349), 

– med beaktande av kommissionens rapport med utvärdering av unionens finanser på 

grundval av de resultat som uppnåtts (COM(2013)0461), och de arbetsdokument från 

kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0228 och 

SWD(2013)0229), 

– med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande 

myndigheten om internrevisioner genomförda under 2012 (COM(2013)0606) och det 

arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport 

(SWD(2013)0314), 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för genomförandeorganet 

för hälso- och konsumentfrågor för budgetåret 2012 och genomförandeorganets svar3, 

– med beaktande av förklaringen4 om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 

transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten för 

budgetåret 2012 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 om beviljande av 

ansvarsfrihet för genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för 

budgetåret 2012 (05850/2014 – C7-0049/2014), 

– med beaktande av artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska 

atomenergigemenskapen, 
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– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget1, särskilt 

artiklarna 55, 145, 146 och 147, 

– med beaktande av 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 1605/20022, särskilt artiklarna 62, 

164, 165 och 166, 

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om 

stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser 

förvaltningen av gemenskapsprogram3, särskilt artikel 14.3, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 av 

den 21 september 2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt 

rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för 

vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram4, särskilt artikel 66 första 

och andra stycket, 

– med beaktande av kommissionens beslut 2004/858/EG av den 15 december 2004 om 

inrättandet av ett genomförandeorgan med benämningen ”genomförandeorgan för 

folkhälsoprogrammet” för förvaltning av gemenskapsåtgärder inom folkhälsoområdet – 

med tillämpning av rådets förordning (EG) nr 58/20035, 

– med beaktande av kommissionens beslut 2008/544/EG av den 20 juni 2008 om ändring 

av beslut 2004/858/EG för att ombilda ”genomförandeorganet för folkhälsoprogrammet” 

till ”genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor”6,  

– med beaktande av kommissionens genomförandebeslut 2013/770/EU av den 

17 december 2013 om inrättande av genomförandeorganet för konsument-, hälso- och 

livsmedelsfrågor och om upphävande av beslutet 2004/858/EG7, 

– med beaktande av artikel 76 och bilaga VI i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga 

berörda utskott (A7-0242/2014), och av följande skäl: 

A. Enligt artikel 17.1 i EU-fördraget ska kommissionen genomföra budgeten och förvalta 

program, och den ska i enlighet med artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt göra detta under eget ansvar, i samarbete med medlemsstaterna och i 

överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning. 

1. Europaparlamentet beviljar direktören för genomförandeorganet för konsument-, hälso- 

och livsmedelsfrågor (tidigare genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor) 
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ansvarsfrihet för genomförandet av genomförandeorganets budget för budgetåret 2012. 

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i den resolution som utgör en del av 

besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för 

budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut, beslutet om 

ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för 

budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen, och den resolution som utgör en del av 

dessa beslut till direktören för genomförandeorganet för konsument, hälso- och 

livsmedelsfrågor, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol och revisionsrätten 

samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien). 



5. Europaparlamentets beslut av den 3 april 2014 om ansvarsfrihet för genomförandet av 

budgeten för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2012 

(COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC)) 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 20121, 

– med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2012 

– (COM(2013)0570 – C7-0273/2013)2, 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för genomförandeorganet för 

Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2012, 

– med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av beviljandet av 

ansvarsfrihet för budgetåret 2011 (COM(2013)0668), och de arbetsdokument från 

kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0348 och 

SWD(2013)0349), 

– med beaktande av kommissionens rapport med utvärdering av unionens finanser på 

grundval av de resultat som uppnåtts (COM(2013)0461), och de arbetsdokument från 

kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0228 och 

SWD(2013)0229), 

– med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande 

myndigheten om internrevisioner genomförda under 2012 (COM(2013)0606) och det 

arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport 

(SWD(2013)0314), 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för genomförandeorganet 

för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2012 och genomförandeorganets svar3, 

– med beaktande av förklaringen4 om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 

transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten för 

budgetåret 2012 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 om beviljande av 

ansvarsfrihet för genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för budgetåret 

2012 (05850/2014 – C7-0049/2014), 

– med beaktande av artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska 

atomenergigemenskapen, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 
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med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget1, särskilt 

artiklarna 55, 145, 146 och 147, 

– med beaktande av 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 1605/20022, särskilt artiklarna 62, 

164, 165 och 166, 

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om 

stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser 

förvaltningen av gemenskapsprogram3, särskilt artikel 14.3, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 av 

den 21 september 2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt 

rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för 

vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram4, särskilt artikel 66 första 

och andra stycket, 

– med beaktande av kommissionens beslut 2008/37/EG av den 14 december 2007 om 

inrättande av genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för förvaltningen av 

det särskilda gemenskapsprogrammet Idéer på området spetsforskning enligt 

rådets förordning (EG) nr 58/20035, 

– med beaktande av kommissionens genomförandebeslut 2013/779/EU av den 17 december 

2013 om inrättande av genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet och om 

upphävande av beslut 2008/37/EG6, 

– med beaktande av artikel 76 och bilaga VI i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga 

berörda utskott (A7-0242/2014), och av följande skäl: 

A. Enligt artikel 17.1 i EU-fördraget ska kommissionen genomföra budgeten och förvalta 

program, och den ska i enlighet med artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt göra detta under eget ansvar, i samarbete med medlemsstaterna och i 

överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning. 

1. Europaparlamentet beviljar direktören för genomförandeorganet för Europeiska 

forskningsrådet ansvarsfrihet för genomförandet av genomförandeorganets budget för 

budgetåret 2012. 

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i den resolution som utgör en del av 

besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för 

budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan. 
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3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut, beslutet om 

ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för 

budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen, och den resolution som utgör en del av 

dessa beslut till direktören för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet, 

rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol och revisionsrätten samt att se till att 

de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien). 



6. Europaparlamentets beslut av den 3 april 2014 om ansvarsfrihet för genomförandet av 

budgeten för genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2012 (COM(2013)0570 – 

C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC)) 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 20121, 

– med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2012 

(COM(2013)0570 – C7-0273/2013)2, 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för genomförandeorganet för forskning 

för budgetåret 2012, 

– med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av beviljandet av 

ansvarsfrihet för budgetåret 2011 (COM(2013)0668), och de arbetsdokument från 

kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0348 och 

SWD(2013)0349), 

– med beaktande av kommissionens rapport med utvärdering av unionens finanser på 

grundval av de resultat som uppnåtts (COM(2013)0461), och de arbetsdokument från 

kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0228 och 

SWD(2013)0229), 

– med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande 

myndigheten om internrevisioner genomförda under 2012 (COM(2013)0606) och det 

arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport 

(SWD(2013)0314), 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för genomförandeorganet 

för forskning för budgetåret 2012 och genomförandeorganets svar3, 

– med beaktande av förklaringen4 om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 

transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten för 

budgetåret 2012 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 om beviljande av 

ansvarsfrihet för genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för budgetåret 

2012 (05850/2014 – C7-0049/2014), 

– med beaktande av artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska 

atomenergigemenskapen, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 
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med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget1, särskilt 

artiklarna 55, 145, 146 och 147, 

– med beaktande av 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 1605/20022, särskilt artiklarna 62, 

164, 165 och 166, 

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om 

stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser 

förvaltningen av gemenskapsprogram3, särskilt artikel 14.3, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 av 

den 21 september 2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt 

rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för 

vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram4, särskilt artikel 66 första 

och andra stycket, 

– med beaktande av kommissionens beslut 2008/46/EG av den 14 december 2007 om 

inrättande av genomförandeorganet för forskning för förvaltningen av vissa områden av 

de särskilda gemenskapsprogrammen människor, kapaciteter och samarbete på 

forskningsområdet i enlighet med rådets förordning (EG) nr 58/20035, 

– med beaktande av kommissionens genomförandebeslut 2013/778/EU av den 13 december 

2013 om inrättande av genomförandeorganet för forskning och om upphävande av beslut 

2008/46/EG6, 

– med beaktande av artikel 76 och bilaga VI i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga 

berörda utskott (A7-0242/2014), och av följande skäl: 

A. Enligt artikel 17.1 i EU-fördraget ska kommissionen genomföra budgeten och förvalta 

program, och den ska i enlighet med artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt göra detta under eget ansvar, i samarbete med medlemsstaterna och i 

överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning. 

1. Europaparlamentet beviljar direktören för genomförandeorganet för forskning 

ansvarsfrihet för genomförandet av genomförandeorganets budget för budgetåret 2012. 

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i den resolution som utgör en del av 

besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för 

budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut, beslutet om 
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ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för 

budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen, och den resolution som utgör en del av 

dessa beslut till direktören för genomförandeorganet för forskning, rådet, kommissionen, 

Europeiska unionens domstol och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning (L-serien). 



7. Europaparlamentets beslut av den 3 april 2014 om ansvarsfrihet för genomförandet av 

budgeten för genomförandeorganet för innovation och nätverk (tidigare 

genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet) för budgetåret 2012 

(COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC)) 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 20121, 

– med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2012 

(COM(2013)0570 – C7-0273/2013)2, 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för genomförandeorganet för det 

transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2012, 

– med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av beviljandet av 

ansvarsfrihet för budgetåret 2011 (COM(2013)0668), och de arbetsdokument från 

kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0348 och 

SWD(2013)0349), 

– med beaktande av kommissionens rapport med utvärdering av unionens finanser på 

grundval av de resultat som uppnåtts (COM(2013)0461), och de arbetsdokument från 

kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0228 och 

SWD(2013)0229), 

– med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande 

myndigheten om internrevisioner genomförda under 2012 (COM(2013)0606) och det 

arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport 

(SWD(2013)0314), 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för genomförandeorganet 

för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2012 och genomförandeorganets 

svar3, 

– med beaktande av förklaringen4 om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 

transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten för budgetåret 

2012 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 om beviljande av 

ansvarsfrihet för genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för budgetåret 

2012 (05850/2014 – C7-0049/2014), 

– med beaktande av artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska 

atomenergigemenskapen, 
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– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget1, särskilt 

artiklarna 55, 145, 146 och 147, 

– med beaktande av 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 1605/20022, särskilt artiklarna 62, 

164, 165 och 166, 

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om 

stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser 

förvaltningen av gemenskapsprogram3, särskilt artikel 14.3, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 av 

den 21 september 2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt 

rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för 

vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram4, särskilt artikel 66 första 

och andra stycket, 

– med beaktande av kommissionens beslut 2007/60/EG av den 26 oktober 2006 om 

inrättande av genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet genom 

tillämpning av rådets förordning (EG) nr 58/20035, 

– med beaktande av kommissionens genomförandebeslut 2013/801/EU av den 23 december 

2013 om inrättande av genomförandeorganet för innovation och nätverk och om 

upphävande av beslut 2007/60/EG ändrat genom beslut 2008/593/EG6, 

– med beaktande av artikel 76 och bilaga VI i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga 

berörda utskott (A7-0242/2014), och av följande skäl: 

A. Enligt artikel 17.1 i EU-fördraget ska kommissionen genomföra budgeten och förvalta 

program, och den ska i enlighet med artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt göra detta under eget ansvar, i samarbete med medlemsstaterna och i 

överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning. 

1. Europaparlamentet beviljar direktören för genomförandeorganet för innovation och 

nätverk ansvarsfrihet för genomförandet av genomförandeorganets budget för 

budgetåret 2012. 

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i den resolution som utgör en del av 

besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för 

budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan. 
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3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut, beslutet om 

ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för 

budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen, och den resolution som utgör en del av 

dessa beslut till direktören för genomförandeorganet för innovation och nätverk, rådet, 

kommissionen, Europeiska unionens domstol och revisionsrätten samt att se till att de 

offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien). 



8. Europaparlamentets beslut av den 3 april 2014 om avslutande av räkenskaperna 

avseende genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, 

avsnitt III – kommissionen (COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC)) 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 20111, 

– med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2011 

(COM(2013)0570 – C7-0273/2013)2, 

– med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av beviljandet av 

ansvarsfrihet för budgetåret 2011 (COM(2013)0668), och de arbetsdokument från 

kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0348 och 

SWD(2013)0349), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 juni 2013 Sammanfattande 

rapport om kommissionens förvaltning 2012 (COM(2013)0334), 

– med beaktande av kommissionens rapport med utvärdering av unionens finanser på 

grundval av de resultat som uppnåtts (COM(2013)0461), och de arbetsdokument från 

kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0228 och 

SWD(2013)0229), 

– med beaktande av kommissionens meddelande Skyddet av Europeiska unionens budget 

fram till slutet av 2012 (COM(2013)0682), 

– med beaktande av kommissionens meddelande om tillämpning av finansiella 

nettokorrigeringar hos medlemsstaterna inom jordbrukspolitiken och 

sammanhållningspolitiken (COM(2013)0934), 

– med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande 

myndigheten om internrevisioner genomförda under 2012 (COM(2013)0606) och det 

arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport 

(SWD(2013)0314), 

– med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för 

budgetåret 2012 och institutionernas svar3, samt revisionsrättens särskilda rapporter, 

– med beaktande av förklaringen4 om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 

transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten för 

budgetåret 2012 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 om beviljande av 

ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2012 
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(05848/2014 – C7-0048/2014), 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 om beviljande av 

ansvarsfrihet för genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för budgetåret 

2012 (05850/2014 – C7-0049/2014), 

– med beaktande av artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska 

atomenergigemenskapen, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget1, särskilt 

artiklarna 55, 145, 146 och 147, 

– med beaktande av 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 1605/20022, särskilt artiklarna 62, 

164, 165 och 166, 

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om 

stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser 

förvaltningen av gemenskapsprogram3, särskilt artikel 14.2 och 14.3, 

– med beaktande av artikel 76 och bilaga VI i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga 

berörda utskott (A7-0242/2014). 

1. Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna avseende genomförandet av 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012. 

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan, som utgör en del av 

besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för 

budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan, och i sin resolution 

av den 3 april 2014 om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med 

ansvarsfriheten för kommissionen för 20124. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution 

som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol och 

revisionsrätten samt till Europeiska investeringsbanken, och att se till att de offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning (L-serien). 
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9. Europaparlamentets resolution av den 3 april 2014 med de iakttagelser som utgör en 

del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna 

budget för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan 

(COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 20121, 

– med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2012 

(COM(2013)0570 – C7-0273/2013)2, 

– med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av beviljandet av 

ansvarsfrihet för budgetåret 2011 (COM(2013)0668), och de arbetsdokument från 

kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0348 och 

SWD(2013)0349), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 juni 2013 Sammanfattande 

rapport om kommissionens förvaltning 2012 (COM(2013)0334), 

– med beaktande av kommissionens rapport med utvärdering av unionens finanser på 

grundval av de resultat som uppnåtts (COM(2013)0461), och de arbetsdokument från 

kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0228 och 

SWD(2013)0229), 

– med beaktande av kommissionens meddelande Skyddet av Europeiska unionens budget 

fram till slutet av 2012 (COM(2013)0682), 

– med beaktande av kommissionens meddelande om tillämpning av finansiella 

nettokorrigeringar hos medlemsstaterna inom jordbrukspolitiken och 

sammanhållningspolitiken (COM(2013)0934), 

– med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande 

myndigheten om internrevisioner genomförda under 2012 (COM(2013)0606) och det 

arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport 

(SWD(2013)0314), 

– med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för 

budgetåret 2012 och institutionernas svar3, samt revisionsrättens särskilda rapporter, 

– med beaktande av förklaringen4 om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 

transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten för 

budgetåret 2012 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 om beviljande av 

                                                 
1  EUT L 56, 29.2.2012. 
2  EUT C 334, 15.11.2013, s. 1. 
3  EUT C 331, 14.11.2013, s. 1. 
4  EUT C 331, 14.11.2013, s. 10. 



ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2012 

(05848/2014 – C7-0048/2014), 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 om beviljande av 

ansvarsfrihet för genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för budgetåret 

2012 (05850/2014 – C7-0049/2014), 

– med beaktande av artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska 

atomenergigemenskapen, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget1, särskilt 

artiklarna 55, 145, 146 och 147, 

– med beaktande av 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 1605/20022, särskilt artiklarna 62, 

164, 165 och 166, 

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om 

stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser 

förvaltningen av gemenskapsprogram3, särskilt artikel 14.2 och 14.3, 

– med beaktande av sina tidigare ansvarsfrihetsbetänkanden, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 

17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska 

regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och 

fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 

utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska 

havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/20064,  

– med beaktande av artikel 76 och bilaga VI i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga 

berörda utskott (A7-0242/2014), och av följande skäl: 

A.  Revisionsrätten har för artonde gången i rad inte kunnat avge en positiv 

revisionsförklaring avseende lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till 

grund för räkenskaperna. 

B.  Den fortsatta avsaknaden av en positiv revisionsförklaring riskerar att urholka 

legitimiteten i unionens utgifter och politik. 

                                                 
1  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. 
2  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1. 
3  EGT L 11, 16.1.2003, s. 1. 
4  EUT L 347, 20.12.2013, s. 320. 



C. I en situation då resurserna är knappa på grund av den ekonomiska och finansiella krisen 

blir behovet att upprätthålla budgetdisciplin och använda medlen på ett 

kostnadsekonomiskt sätt allt viktigare. 

D. Unionens fleråriga budgetram för perioden 2014–20201 har nu börjat gälla.  

E. Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) har kommissionen det 

slutliga ansvaret för genomförandet av unionens budget, medan medlemsstaterna är 

skyldiga att uppriktigt samarbeta med kommissionen för att säkerställa att anslagen 

används i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning. 

F. I artikel 287 i EUF-fördraget föreskrivs följande: ”Revisionsrätten ska till 

Europaparlamentet och rådet avge en förklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de 

underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet (…)”. 

G. Effektivitetsrevisioner där man mäter i vilken utsträckning utgifterna har bidragit till 

uppnåendet av de mål som eftersträvas får allt större betydelse. 

H.  Kommissionens förvaltning bör redovisas på ett rättvisande sätt, tillsammans med de 

ansvariga medlemsstaternas förvaltning av medel som berörs av delad förvaltning, i syfte 

att stärka allmänhetens förtroende för institutionerna.  

I. Rapporten med utvärdering av unionens finanser (artikel 318 EUF-fördraget) på grundval 

av de resultat som uppnåtts, särskilt i förhållande till uppgifterna, utgör en möjlighet att 

främja en ny resultatinriktad ansats inom kommissionen. 

J.  Budgetkontrollutskottet måste i framtiden engageras ännu mer i kontrollen av 

kommissionens utgifter. Det behövs ett förbättrat samarbete med Europeiska 

revisionsrätten i syfte att utforma övergripande förslag till effektivitetsförbättringar i 

kontrollförfarandet.  

Jordbruks- och regionalpolitik: Brister i kommissionens och medlemsstaternas förvaltning 

Skrivelse av den 5 november 2013 från föredraganden och skuggföredraganden till 

kommissionens ordförande samt ordförandens svar 

1.  Europaparlamentet begär, till följd av den upprepade höga felfrekvensen i några få 

medlemsstater, att kommissionen tar på sig ett större och mer framträdande ansvar för att 

förhindra att EU-budgeten lider ekonomisk skada. 

2. Europaparlamentet påpekar att felprocenten steg för tredje året i rad 2012. 

3. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att tillämpa artikel 32.5 i 

budgetförordningen (EU, Euratom nr 966/2012) mer strikt i händelse av en bestående hög 

felfrekvens och att följaktligen fastställa svagheterna i kontrollsystemen samt vidta eller 

föreslå lämpliga åtgärder i form av en möjlig förenkling och en fortsatt förstärkning av 

kontrollsystemen samt ändrad utformning av programmen eller genomförandesystemen. 

4.  Europaparlamentet anser att risken för fel i unionens politikområden, särskilt när det 

gäller delad förvaltning, är högre om de berörda politiska insatserna är särskilt komplexa 

                                                 
1  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga 

budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).  



och medlemsstaterna är ovilliga att införa lämpliga kontroll- och rapporteringssystem. 

Parlamentet uppmanar alla berörda aktörer som medverkar i unionens beslutsfattande att 

göra ytterligare förenklingar, särskilt genom att utarbeta stödvillkor som är enkla och 

verifierbara, minska byråkratin och utforma lämpliga och effektiva kontroller. 

5.  Europaparlamentet noterar att enligt kommissionens meddelande om skyddet av 

Europeiska unionens budget1 står åtta medlemsstater för 90 % av de finansiella 

korrigeringarna inom de områden som berörs av delad förvaltning. Parlamentet uppmanar 

därför kommissionen att ägna särskild uppmärksamhet åt dessa länder. 

6.  Europaparlamentet noterar att föredraganden och skuggföredraganden när det gäller 

beviljandet av ansvarsfrihet för kommissionen för budgetåret 2012 har krävt hårdare 

finansiella korrigeringar för de medlemsstater vilkas förvaltnings- och kontrollsystem 

uppvisar strukturella och systemrelaterade svagheter. 

7. Europaparlamentet noterar att kommissionens ordförande i sitt svar åtog sig att 

a)  skärpa övervakningen och kontrollerna i de medlemsstater som uppvisar den största 

riskprofilen när det gäller förvaltning och kontroll av EU-program, 

b)  vid allvarliga brister fortsätta att avbryta utbetalningar och ställa in program, om 

detta är juridiskt möjligt, 

c)  fortsätta ställa nödvändiga ekonomiska uppgifter till förfogande som möjliggör en 

ingående analys av medlemsstaterna. 

8.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om skyddet av EU:s budget, 

som för första gången ger en överblick över situationen i enskilda medlemsstater i 

samband med finansiella korrigeringar, men kräver en mer djupgående årlig analys av 

situationen i de enskilda medlemsstaterna och uppgifter om hur stora belopp som i själva 

verket skulle kunna återbördas till EU:s budget. 

Meddelande från kommissionen om tillämpning av finansiella nettokorrigeringar hos 

medlemsstaterna inom jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken2 

9. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen som en reaktion på skrivelsen från 

parlamentets ledamöter offentliggjorde detta meddelande redan i december 2013. 

10.  Europaparlamentet välkomnar de nya bestämmelser för programplaneringsperioden 

2014–2020 som har beslutats genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet, däribland 

åtgärder, såsom utnämningen av revisionsmyndigheter och attesterande organ, 

ackreditering av revisionsmyndigheter, revisionsgranskningar och godkännande av 

räkenskaper, finansiella korrigeringar och finansiella nettokorrigeringar, proportionerlig 

kontroll och förhandsvillkor, som syftar till att ytterligare minska antalet felaktigheter. 

Parlamentet stöder i detta sammanhang den tydligare resultatinriktningen och den 

tematiska koncentrationen för sammanhållningspolitiken, vilket bör garantera ett stort 

mervärde för de medfinansierade åtgärderna. Parlamentet välkomnar också definitionen 

av allvarliga brister och den planerade ökningen av korrigeringar för upprepade brister. 

                                                 
1  COM(2013)0682, 26 september 2013. 
2  COM(2013)0934, 13 december 2013. 



11.  Europaparlamentet välkomnar att finansiella nettokorrigeringar kan och måste tillämpas 

vid allvarliga brister i genomförandet av sammanhållningspolitiken under den nya 

programplaneringsperioden 2014–2020 och att detta kommer att fortsätta vara standard på 

jordbruksområdet. 

12.  Europaparlamentet anser att snabba och korrekta finansiella nettokorrigeringar är ett 

effektivt verktyg för att skydda unionens budget och att återvinningar och finansiella 

korrigeringar måste beaktas vid varje helhetsbedömning av det övergripande systemet för 

intern kontroll. Parlamentet uppmanar därför revisionsrätten att komma överens med 

kommissionen om hur effekterna av dessa korrigerande åtgärder ska införlivas i skyddet 

av unionens budget. 

Bedömning av meddelandet 

a. Jordbruk och naturresurser  

13. Europaparlamentet påpekar att alla finansiella korrigeringar på jordbruksområdet är 

nettokorrigeringar. Parlamentet betonar att tillämpningen av finansiella nettokorrigeringar 

på jordbruksområdet ännu inte har medfört de framsteg som man förväntat sig eftersom  

a) kommissionens nuvarande interna indikativa riktmärken innebär att 

överensstämmelseförfarandena inte får ta mer än två år,     

b) de så kallade nya kriterierna och metoderna för fastställande av proportionaliteten 

hos de finansiella korrigeringar som ska tillämpas, som nämns i bilaga I till 

meddelandet, uttryckligen avser riktlinjer som grundar sig på de riktlinjer som 

antogs av kommissionen redan den 23 december 1997; parlamentet ser med 

förvåning på att kommissionen på nästan 20 år inte har lyckats se till att 

överensstämmelseförfarandena tar kortare tid än de riktmärken som man själv har 

fastställt; parlamentet anser emellertid att det är nödvändigt att påskynda förfarandet 

och ytterligare förbättra kriterierna och metoderna för tillämpning av finansiella 

korrigeringar utöver de nya riktlinjer som planeras, om 

överensstämmelseförfarandet ska kunna få full verkan, och  

c) medlemsstaterna inte lämnar några snabba, enkla och effektiva bevis på att den 

finansiella nettokorrigering som kommissionen planerar inte är motiverad, vilket 

medför flera förseningar i hanteringen av fall rörande korrigeringar. 

b. Sammanhållningspolitiken 

14. Europaparlamentet påpekar att det kommer att bero på flera olika faktorer om det nya 

instrumentet kommer att leda till fler nettokorrigeringar och därmed till en lägre 

felprocent i sammanhållningspolitiken. Parlamentet anser dessutom att den möjlighet som 

finns för medlemsstaterna att undvika de finansiella nettokorrigeringarna (ingen 

begränsning när projekt ersätts senast den 15 februari år ”n+1”, tidsmässigt obegränsade 

möjligheter att anmäla egna fel i efterhand i medlemsstaterna, långdragna 

invändningsförfaranden) är problematisk. 

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omgående lägga fram ett förslag om 

begränsning av, eller till och med ett totalt förbud mot, ersättningsprojekt. 



16. Europaparlamentet anser att det ännu inte är möjligt att bedöma ändamålsenligheten när 

det gäller detta instrument för sammanhållningspolitiken eftersom tillämpningen av 

instrumentet är beroende av detaljuppgifterna i en delegerad rättsakt som förväntas antas i 

april 2014. 

17. Europaparlamentet påpekar dessutom att det ofta förekommer att flera medlemsstaters 

granskningsrapporter, som är ett av de inslag som används vid utformningen av 

kommissionens revisionsförklaring, innehåller fel, underskattar graden av risk och fel och 

därför är delvis otillförlitliga1. Parlamentet påpekar dessutom att revisionsrätten helt 

nyligen bekräftat att ”det [är] svårt för kommissionen att förlita sig på resultatet av 

medlemsstaternas revisioner av EU:s utgifter inom regionalpolitiken”2. 

Kommissionens reservationer, orsaker till bindande åtaganden  

18. Europaparlamentet påminner om att Barroso-kommissionen tillträdde 2005 med 

kravet/föresatsen att ”ansvarigheten bör förstärkas genom att en positiv 

revisionsförklaring från revisionsrätten eftersträvas”3.  

19.  Europaparlamentet påminner om att ett gott samarbete är nödvändigt, särskilt när det 

gäller delad förvaltning. Därför uppmanar parlamentet alla berörda intressenter som deltar 

i unionens beslutsfattande att öka effektiviteten, särskilt genom att utarbeta regler för 

stödberättigande som är enkla och kan kontrolleras, upprätta tydliga regler och 

förfaranden för berättigande till unionsmedel, minska den byråkratiska bördan samt 

utarbeta lämpliga och kostnadseffektiva kontrollåtgärder. 

20.  Europaparlamentet är bekymrat över att felprocenten steg för tredje året i rad 2012, även 

med hänsyn tagen till revisionsrättens nya metod. 

21.  Europaparlamentet är fortsatt mycket oroat över att under flera års tid borde majoriteten 

av de fel som revisionsrätten upptäcker ha upptäckts av medlemsstaterna själva. 

Parlamentet anser därför att kontrollstatistiken, kontrollresultaten och 

kontrollförfarandena i en del medlemsstater inte räcker som grund för kommissionens 

bedömningar och finansiella korrigeringar, och förväntar sig betydande förbättringar i 

detta hänseende under stödperioden 2014–2020. 

22. Europaparlamentet begär därför, i enlighet med artikel 287.3 i EUF-fördraget, att 

samarbetet mellan de nationella revisionsorganen och revisionsrätten ska utökas när det 

gäller kontrollen av den delade förvaltningen. 

23. Europaparlamentet konstaterar att runt 80 % av medlen används inom ramen för den 

delade förvaltningen, vilket kommissionen om och om igen påpekat. Parlamentet 

påminner emellertid om att artikel 317 i EUF-fördraget fastställer att kommissionen har 

det yttersta ansvaret för budgetgenomförandet. Parlamentet förväntar sig emellertid att 

medlemsstaterna samarbetar fullt ut när det gäller att se till att de till fullo tillämpar 

                                                 
1  Arbetsdokument från kommissionens avdelningar – Summary of Executive Summaries 

Internal Audit Engagements finalised by the IAS in 2012 (SWD(2013)0314) (ej översatt 
till svenska), sidan 22 och följande sidor, samt den årliga verksamhetsrapporten för 
generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling, s. 6.  

2  Europeiska revisionsrättens pressmeddelande ECA/13/47 om den särskilda rapporten nr 
16/2013 om ”samordnad granskning (single audit)”, 18.12.2013. 

3  COM(2005)0012, 26 januari 2005, s. 6.  



bestämmelserna om sund ekonomisk förvaltning och kontroller. 

24. Europaparlamentet anser att en bindande redovisningsskyldighet och skyldighet att vidta 

förbättringsåtgärder utgör ett effektivt och lämpligt instrument för beviljande av 

ansvarsfrihet i syfte att producera konkreta resultat i fråga om felfrekvensen. 

25. Europaparlamentet understryker att parlamentet endast lämnar reservationer för områden 

där den inte har erhållit en tillräcklig försäkran från kommissionen och/eller 

revisionsrätten för att dess farhågor ska dämpas, och anser att det är av högsta vikt att 

kommissionen när det gäller reservationer visar parlamentet på vilket sätt övertygande 

korrigerande åtgärder har vidtagits för att dämpa parlamentets farhågor. 

26. Europaparlamentet anser att reservationer är ett nytt och effektivt instrument för 

budgetkontroll eftersom parlamentet har åtagit sig att noga att övervaka kommissionens 

och medlemsstaternas insatser för att undanröja dessa problem, i syfte att motivera 

beslutet om beviljande av ansvarsfrihet inför allmänheten. 

 . . på jordbruksområdet 

27. Europaparlamentet konstaterar att felprocenten inom politikområdet landsbygdens 

utveckling, miljö, fiskeri och hälsa ligger på 7,9 %. Parlamentet beklagar att inga 

betydande minskningar av felprocenten kan förväntas före 2014, som tidigast, på grund 

av fördröjningarna mellan betalningsanspråk, utbetalningar, kontroller och inrapportering 

av statistik. 

28.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens tjänst för internrevision påpekade att 

revisionsstrategin inom generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling inte 

var tillräckligt formaliserad, närmare bestämt att det förekom brister i fastställandet av 

revisionens räckvidd, upprättandet av kvantitativa och mätbara mål (t.ex. gällande 

revisionens omfattning) samt den därtill relaterade kapacitetsanalysen. Parlamentet ser 

med oro på påpekandet från tjänsten för internrevision om att revisionsplanerna inte var 

tillräckligt underbyggda av riskbedömningar och att det förelåg en betydande 

eftersläpning i revisionen (13 % av åtagandena från 2007–2010 hade ännu inte avslutats), 

detta trots att generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling har ansträngt sig 

för att minska eftersläpningen. 

29.  Europaparlamentet noterar att kommissionen rapporterar att det funnits brister i systemet 

för identifiering av jordbruksskiften i Frankrike och Portugal sedan 2006. Parlamentet 

konstaterar att ingen handlingsplan på eget initiativ hade påbörjats i dessa länder före 

2010. Parlamentet ställer sig kritiskt till att ”handlingsplaner” på kommissionens initiativ 

påbörjades först 2010 för Portugal och så sent som 2013 för Frankrike. Parlamentet anser 

att även om det sätt på vilket kommissionen hanterar de brister som upptäcks i systemet 

för identifiering av jordbruksskiften för beräkning av finansiella korrigeringar medför 

långa förfaranden för överensstämmelse och försenat antagande av handlingsplaner och 

reservationer i de årliga verksamhetsrapporterna möjliggör detta verkliga finansiella 

korrigeringar, såsom parlamentet och revisionsrätten krävt, snarare än 

schablonkorrigeringar som kan bestridas av medlemsstaterna och stödmottagarna. 

Parlamentet stöder kommissionens hållning och begär att systemen förbättras med alla till 

buds stående medel, särskilt personalutbildning, för att åstadkomma ökad effektivitet och 

snabbhet.  



30.  Europaparlamentet ber att få upplysningar, om möjligt uppdelade på varje medlemsstat, 

om det totala belopp som unionen betalat ut i form av stöd, bidrag och andra 

finansieringsinstrument för upprättande och förbättring av systemet för identifiering av 

jordbruksskiften sedan beslutet fattades. 

31.  Europaparlamentet påpekar särskilt att de brister som uppdagades i Frankrike och 

Portugal av revisionsrätten 2006 och bekräftades av kommissionen 2008 trots besluten 

om att tillämpa schablonmässiga korrigeringar alltjämt inte hade rättats till helt av 

medlemsstaterna 2012. Parlamentet framhåller att det från 2006 till 2013 gjordes 

direktbetalningar vilkas laglighet och korrekthet inte var helt säkerställd. Parlamentet är 

bekymrat över EU:s budget, eftersom de finansiella korrigeringarna av felaktigt utbetalda 

medel 2008–2013 i Frankrike och 2010–2013 i Portugal som betalades ut till följd av de 

befintliga brister i systemet för identifiering av jordbruksskiften (LPIS) som upptäcktes 

2006, inte ännu har genomförts. Parlamentet noterar dock att kommissionen tillämpade 

finansiella nettokorrigeringar redan 2008 i Frankrike och 2010 i Portugal, och uppmanar 

kommissionen att täcka hela den finansiella exponering som sådana fel i EU-budgeten 

medför med nettokorrigeringar. 

32.  Europaparlamentet konstaterar att överensstämmelseförfarandena tar alldeles för lång tid 

för att skydda EU-budgeten på ett ändamålsenligt sätt. Parlamentet beklagar att den 

administrativa förmågan har blockerats under flera år och medfört inkomst- och 

ränteförluster för EU:s budget. 

33.  Europaparlamentet konstaterar att generaldirektören för generaldirektoratet för jordbruk 

och landsbygdsutveckling har lämnat in en reservation på anseendegrunder om brister i 

övervakning och kontroll av certifierade ekologiska produkter. Parlamentet förväntar sig 

att kommissionen ska vidta avhjälpande åtgärder för att se till att avsaknaden av 

tillräckliga kontroller inte leder till oskälig snedvridning av konkurrensen mellan 

ekologiska och konventionella jordbrukare. 

34. Europaparlamentet instämmer i reservationerna från GD Jordbruks generaldirektör: 

– En reservation med avseende på allvarliga brister i systemet för direktstöd i 

Bulgarien, Frankrike och Portugal. 

– En reservation med avseende på samtliga utgifter för landsbygdsutveckling. 

– En reservation med avseende på brister i övervaknings- och kontrollsystemen för 

ekologisk produktion. 

.... på det regionalpolitiska området, energiområdet samt transportområdet 

35. Europaparlamentet konstaterar att felprocenten inom regionalpolitiken ligger på 6,8 %. 

36.  Europaparlamentet konstaterar att vissa kontrollmyndigheter i medlemsstater, enligt både 

revisionsrättens och kommissionens revisioner, inte genomför sina kontrolluppdrag med 

den noggrannhet som krävs och att det inte i tillräckligt hög grad är möjligt att se om och 

i vilket avseende dessa myndigheter förbättrar sina övervaknings- och kontrollsystem på 

ett hållbart sätt. 

37.  Europaparlamentet konstaterar att medlemsstaternas myndigheter har tolkat riktlinjerna 



på olika sätt, i synnerhet vad gäller statistiska urval och täckningen av kontrollområdet. 

Parlamentet är djupt oroat eftersom tjänsten för internrevision vid kommissionen fann 

betydande variationer i omfattningen och grundligheten av kontrollerna på plats. 

38.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen inte genomför några tillräckliga egna 

stickprovskontroller hos de nationella förvaltningsmyndigheterna och slutmottagarna. 

39.   Europaparlamentet instämmer i reservationen från GD Regionalpolitiks generaldirektör 

angående förvaltnings- och kontrollsystemen för Eruf/sammanhållningsfonden/

 Instrumentet för stöd inför anslutningen för programplaneringsperioden 2007−2013 i 

17 medlemsstater (72 program) och 12 program för europeiskt territoriellt samarbete. 

Parlamentet instämmer också i reservationen angående förvaltnings- och 

kontrollsystemen för Eruf/sammanhållningsfonden/Instrumentet för stöd inför 

anslutningen för programplaneringsperioden 2000−2006 i 5 medlemsstater (11 program) 

om program. I detta sammanhang påpekar parlamentet särskilt att 

– revisionsmyndigheterna i alla medlemsstater bör ta sin revisionsuppgift mer på 

allvar för att genomföra hållbara förbättringar av förvaltnings-, övervaknings- och 

kontrollsystem, 

– kommissionen måste genomföra fler revisioner hos slutliga stödmottagare och 

beviljande myndigheter under år ”n” i de medlemsstater där svagheter konstaterats i 

förvaltnings- och kontrollsystemen år ”n-1”,  

– kommissionen måste åta sig att granska alla operativa program minst en gång under 

loppet av en programplaneringsperiod, 

– kommissionen måste rapportera i god tid före ansvarsfrihetsförfarandet för 2013 om 

hur termen ”allvarliga brister” ska tillämpas i praktiken i de delegerade akterna och 

för de finansiella nettokorrigeringar som den genererat. 

Europaparlamentet ifrågasätter inte sitt beslut att bevilja ansvarsfrihet men betonar sina 

reservationer enligt punkterna 34 och 39 som leder till följande bindande åtaganden 

40. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att förfaranden för kontroll av 

överensstämmelse på jordbruksområdet i normalfall avslutas inom högst två år i enlighet 

med kommissionens interna riktmärken som antogs för över 15 år sedan. 

41.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på jordbruksområdet utan dröjsmål finna 

lösningar på problemen som förekommer i de utbetalande organen, vars kvarstående 

felprocent ligger över den väsentlighetströskel på 2 % som fastställts av kommissionen. 

Parlamentet föreslår att arbetet särskilt ska inriktas på de utbetalande organen i Frankrike, 

Bulgarien, Rumänien, Portugal och Lettland. 

42  Europaparlamentet kräver att handlingsplaner genomförs snarast för att åtgärda bristerna i 

systemet för identifiering av jordbruksskiften. Om handlingsplanernas tidsfrister inte hålls 

ska finansiella nettokorrigeringar göras inom ramen för förfarandet för kontroll av 

överensstämmelse. Parlamentet noterar att kontradiktoriska förfaranden i allmänhet ska 

avslutas inom två år. 

43.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram lägesrapporter om 



genomförandet av handlingsplanerna för Frankrike och Portugal senast den 30 juni 2014. 

44.  Europaparlamentet anser att det måste finnas möjlighet till successivt stigande 

korrigerande sanktioner vid upprepade brister i systemen för identifiering av 

jordbruksskiften, så att de blir betydligt högre än de hittillsvarande schablon- och 

nettokorrigeringarna. Parlamentet kräver att kommissionen ska lägga fram ett förslag i 

detta syfte. 

45.  Europaparlamentet uppmanar GD Jordbruk och landsbygdsutveckling att vidareutveckla 

och formalisera sin kontrollstrategi, omstrukturera sina riskbedömningar enligt fastställda 

mål och säkerställa lämplig övervakning genom bättre kvantitativa och kvalitativa 

resultatindikatorer, vars presentation i den årliga verksamhetsrapporten bör förbättras. 

46.  Som en följd av kommissionens och revisionsrättens rekommendationer kräver 

Europaparlamentet att medlemsstaterna drastiskt utökar och skärper sina kontroller på 

primär nivå inom regionalpolitiken. 

47.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i generaldirektoratens 

verksamhetsrapporter uppge i hur stor omfattning medlemsstaternas kontrollstatistik eller 

kontrollrapporter har granskats, bestyrkts och godkänts, och hur ingående dessa 

förfaranden har varit. 

48. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sina årliga verksamhetsrapporter uppge 

hur de egna riskanalyserna har inverkat på användningen av den egna kontrollkapaciteten, 

vilka länder som har berörts och om bristerna har åtgärdats. Parlamentet efterlyser fler 

direkta urvalskontroller hos de nationella kontrollmyndigheterna och slutmottagarna. 

Parlamentet noterar att detta skulle kunna göras genom att omplacera personal och/eller 

genom att minska antalet granskningar i medlemsstater där felprocenten är låg. 

49.  Europaparlamentet betonar att riktlinjerna för kommissionens egna granskningar ska 

utgöra ett åtagande för kommissionen själv. Parlamentet uppmanar kommissionen att 

lägga fram dessa redan i samband med förfarandet för beviljandet av ansvarsfrihet för 

budgetåret 2013. Parlamentet efterlyser tydliga uppgifter om i vilken mån medlemsstater 

och program som tidigare uppmärksammats har omfattats av särskilda granskningar och 

hur de finansiella nettokorrigeringarna kan påskyndas. Parlamentet understryker att denna 

ansats bör komma till uttryck redan i de kommande delegerade akterna och 

genomförandeakterna. 

50.  Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen förbättrar sina egna kontroller av 

kontrollmyndigheternas årliga rapporter så att kontrollanterna utifrån medlemsstaternas 

kontroller kan dra slutsatser om hur stor roll felprocentsatsernas tillförlitlighet spelar, och 

förstärker sitt arbete med förklaringen om förvaltningen. Parlamentet anser att man måste 

ta itu med dessa oförenligheter så snart som möjligt för att minska risken för att svagheter 

i systemet och/eller fel och oegentligheter inte upptäcks. 

51. Europaparlamentet är medvetet om att det vid kommande finansiella nettokorrigeringar 

som omfattas av rättsstatliga kriterier inte kan finnas någon ”automatisk bestraffning”. 

Parlamentet kräver därför att kommissionen gör allt som står i dess makt för att förkorta 

de kontradiktoriska förfaranden som föregår ett införande av nettokorrigeringar eller 

avbrutna betalningar. Parlamentet efterlyser i detta avseende en rapport och ett förslag 

från kommissionen, och meddelar redan nu att parlamentet kommer att stödja 



kommissionen i detta hänseende om medlemsstaterna skulle ha invändningar. 

52.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utöka den årliga rapporten om skyddet av 

EU:s budget med ett avsnitt om finansiella nettokorrigeringar i varje medlemsstat. 

53.  Europaparlamentet kräver att kommissionen i detta meddelande ska ange vilka tre 

medlemsstater som har högst felprocent och finansiella korrigeringar i samband med 

delad förvaltning, och att dessa sedan ska höras av den ansvarsfrihetsbeviljande 

myndigheten inom ramen för förfarandet om beviljande av ansvarsfrihet. 

54. Europaparlamentet uppmanar lagstiftaren att vid nästa möjliga tidpunkt såväl tidsmässigt 

som finansiellt begränsa möjligheten att ersätta projekt som innehåller fel med nya 

projekt före den 15 februari år ”n+1”. 

55. Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i större utsträckning använda sig av 

effektivitetsrevisioner för att jämföra utgiftsprogram i olika länder. Parlamentet efterlyser 

på nytt särskilda landsrapporter från revisionsrätten för länder med särskilt hög risk för fel 

(federala förvaltningsstrukturer) och medlemsstater som särskilt har uppmärksammats 

(hög felprocent). 

56. Europaparlamentet begär följande: 

– Berörda generaldirektorat bör utarbeta en ny och förstärkt granskningsstrategi för att 

åtgärda de brister som upptäckts i en del medlemsstater i enlighet med punkterna 47, 48 

och 49.  

– Fler kvalitetskontroller av medlemsstaternas gransknings- och kontrollrapporter, i 

enlighet med punkterna 47 och 48.  

– Kommissionen ska genomföra fler granskningar som bygger på slumpmässigt urval på 

plats och finansiella nettokorrigeringar ska användas mer systematiskt, i enlighet med 

punkt 13.  

– Detaljerade bestämmelser i grundförordningens delegerade akt för att definiera allvarliga 

brister och en bedömning av nyckelkravet på förvaltnings- och kontrollsystem, i enlighet 

med punkt 216.  

– Tillämpning av allt större betalningsavdrag och administrativa påföljder i de fall då 

stödkriterierna inte har iakttagits av slutmottagare som får direktstöd eller stöd för 

landsbygdsutveckling och återkommande brister i systemet för identifiering av 

jordbruksskiften. 

– Mekanism för att ställa in betalningar som ska användas som ett förhandsinstrument för 

att skydda unionens budget, i enlighet med punkt 42. 

– Tillämpningen av avbrott, inställelser, finansiella korrigeringar och återvinning bör 

specificeras i nästa årliga rapport om skyddet av unionens intressen och särskilt för 

struktur- och sammanhållningsfonderna i rapporterna från och med 2016, i enlighet med 

punk 52. 

– De årliga verksamhetsrapporterna från generaldirektoraten bör innehålla information om 

reservationer som avser risker för unionens budget, och sådana reservationer ska 



upphävas först när medlemsstaterna har åtgärdat bristerna och när oriktiga utgifter har 

korrigerats, och de årliga verksamhetsrapporterna ska även innehålla bedömningar av den 

kvarstående felprocenten, i synnerhet när medlemsstaterna har genomfört korrigerande 

åtgärder. 

– En ny horisontell rapport bör utarbetas om hur nya förebyggande och korrigerande 

verktyg genomförs under perioden för den fleråriga budgetramen för 2014−2020 och 

rapporten bör innehålla en bedömning av eventuella risker till följd av klyftan mellan den 

slutliga lagstiftningen och kommissionens förslag. 

– Det kontradiktoriska förfarandet och förlikningsförfarandet bör rationaliseras så att hela 

överensstämmelseförfarandet förkortas till två år när det gäller alla normalfall, i enlighet 

med punkt 40. 

– För Frankrike och Portugal bör omfattande handlingsplaner på jordbruksområdet att 

fastställas bland annat vid uppdateringen av deras system för identifiering av skiften 

(LPIS) i enlighet med kravet i punkt 44. 

– En mall och rekommendationer för nationella förvaltningsförklaringar bör införas.  

– Begränsa möjligheten att ersätta projekt som innehåller fel med nya projekt före den 

15 februari år n+1. 

– Utestående åtaganden bör utnyttjas bättre och den period som täcks av 

förhandsfinansiering begränsas. 

– Kommissionen bör ingå bindande och bilaterala avtal med medlemsstater som särskilt har 

uppmärksammats, enligt modellen för den europeiska planeringsterminen.  

57. Europaparlamentet begär att parlamentets nyvalda talman överlämnar åtagandena ovan 

till alla kandidater till posten som kommissionens ordförande och begär bindande 

åtaganden från kommissionens sida om att uppnå resultat när det gäller ovannämnda 

punkter efter valet till Europaparlamentet 2014. Parlamentet uppmanar också det nya 

parlamentet att ta med dessa åtaganden i det skriftliga förfarandet vid utfrågningarna av 

de ledamöter som utsetts till den nya kommissionen och att avkräva tillräckliga löften för 

att skapa ett bättre skydd för unionens budget. 

58.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta ett register över alla 

unionsmedel som går till medierna i medlemsstaterna från strukturfonderna eller 

jordbruksfonderna inklusive landsbygdsutveckling. 

59.   Parlamentet ber kommissionen att koncentrera sina kontroller på medlemsstater som är 

särskilt sårbara och föremål för särskild uppmärksamhet. 

60.  Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som inte redan har lagt fram en frivillig 

medlemsstatsförklaring att göra detta på grundval av den förvaltningsförklaring som 

fastställdes i artikel 59 i budgetförordningen (EU, Euratom) nr 966/2012. Parlamentet 

uppmanar bestämt kommissionen att så snart som möjligt fastställa mallen för 

förvaltningsförklaringen. Parlamentet påminner i detta avseende om den 

interinstitutionella arbetsgruppens arbete med medlemsstatsförklaringarna, vars resultat i 

hög grad är beroende av det nya innehållet i förvaltningsförklaringarna. 



61.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att mer frekvent övervaka det 

certifieringsförfarande som används av de nationella kontrollmyndigheterna i de 

medlemsstater som återkommande måste hantera höga felprocentsatser. Parlamentet 

uppmuntrar kommissionen att i detta syfte lägga fram ett meddelande och ett 

lagstiftningsförslag. 

62.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillämpa artikel 32.5 i den nya 

budgetförordningen (EU, Euratom) nr 966/2012 då felen ligger kvar på en hög nivå och 

att identifiera svagheterna i kontrollsystemen, analysera kostnaderna och fördelarna av 

möjliga korrigerande åtgärder, och att vidta eller föreslå lämpliga åtgärder när det gäller 

förenkling, förbättring av kontrollsystem och förändrad utformning av program eller 

leveranssystem. 

63. Europaparlamentet efterlyser betydande minskningar i rapporteringskraven och 

kontrolltätheterna för medlemsstater som varaktigt har mycket låga felprocentsatser. 

Parlamentet uppmuntrar kommissionen att i detta syfte lägga fram ett meddelande, som 

omfattar en effektiv och ändamålsenlig kontrollstrategi, för att se till att mer resurser blir 

tillgängliga för kontrollåtgärder i och för länder med höga felprocent. 

64.  Europaparlamentet kräver att kommissionen ska ta itu med problemet med ”bulvaner” i 

offentliga upphandlingar, och att alla skeden i sådana upphandlingsförfaranden ska 

offentliggöras på internet, där även underleverantörerna ska anges, för största möjliga 

transparens. 

65.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kontrollera den delade förvaltningens 

struktur och att lägga fram förslag för parlamentet om att tjänstemän vid EU-

institutionerna i egenskap av chefer för nationella utbetalande organ, administrativa 

enheter och revisionsorgan i medlemsstaterna skulle kunna tilldelas ansvar för 

användningen av EU-medel. 

66. Europaparlamentet rekommenderar att det nyvalda parlamentet genom sina relevanta 

utskott ser till att respektive kommissionsledamot i det skriftliga förfarandet inför 

utfrågningarna formellt åtar sig att vidta nödvändiga åtgärder inom den angivna 

tidsramen. Parlamentet anser att dessa åtaganden tillsammans med rapporterna från 

kommissionen och rådet kommer att göra det möjligt för parlamentet att fatta ett 

välgrundat beslut under ansvarsfrihetsförfarandet för 2013. 

67. Europaparlamentet uppmanar det nyvalda parlamentet att i samma anda som ovanstående 

undersöka alla rättsliga möjligheter, för att om så krävs nå ytterligare förbättringar av 

lagstiftningen inom ramen för halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen. 

Revisionsrättens revisionsförklaring 

Räkenskaper – uttalande utan reservation 

68. Europaparlamentet välkomnar att unionens årsredovisning för budgetåret 2012 i allt 

väsentligt ger en rättvisande bild av unionens finansiella ställning per den 

31 december 2012 och det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i 

nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum. 

69.  Europaparlamentet påminner om att revisionsrätten yttrar sig en gång angående 



räkenskapernas tillförlitlighet och tre gånger angående de underliggande transaktionernas 

laglighet och korrekthet. Parlamentet anser att dessa flerfaldiga yttranden inte underlättar 

den bedömning som parlamentets ledamöter ska göra av kommissionens genomförande 

av budgeten. 

70.  Europaparlamentet anser att det är onormalt att ett negativt eget kapital på 40,4 miljarder 

EUR uppges i årsredovisningen och undrar om de belopp som ska inkrävas från 

medlemsstaterna för personalens pensioner på cirka 42,5 miljarder EUR inte borde 

redovisas som tillgångar, eftersom beloppet är ett klart åtagande. Parlamentet noterar 

kommissionens räkenskapsförares förklaring att man tillämpat internationella 

redovisningsstandarder för den offentliga sektorn. Parlamentet begär att revisionsrätten 

uttryckligen uttalar sig i denna fråga. Parlamentet begär att man ska beräkna risken för att 

detta åtagande inte kommer att kunna uppfyllas på grund av medlemsstaternas finansiella 

situation. Parlamentet föreslår att en utredning görs angående möjligheten att inrätta en 

unionsfond för pensioner så att detta slags finansiella åtagande för personalen läggs 

utanför budgeten. 

Lagligheten och korrektheten i inkomsterna – uttalande utan reservation 

71. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att de inkomster som ligger till grund för 

räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2012 i allt väsentligt är 

lagliga och korrekta. 

Lagligheten och korrektheten i åtagandena – uttalande utan reservation 

72. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att de åtaganden som ligger till grund för 

räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2012 i allt väsentligt är 

lagliga och korrekta. 

Lagligheten och korrektheten i betalningarna – uttalande med avvikande mening 

73.  Europaparlamentet beklagar djupt att betalningarna fortfarande är behäftade med 

väsentliga fel och påminner kommissionen om att parlamentet har nolltolerans mot fel. 

74.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att undersöka huruvida det vore lämpligt 

med en analys som enbart baseras på felprocenten och uppmanar revisionsrätten att, utan 

att det inverkar på dess oberoende, beakta väsentlighetströskeln1. 

75.  Europaparlamentet påminner om att det vid tillämpning av internationella 

revisionsstandarder åligger den externa revisorn att helt oberoende fastställa 

väsentlighetströskeln. 

76.  Europaparlamentet respekterar revisionsrättens metod att genomföra ett urval av 

kontroller för ett ”representativt tvärsnitt”, med tyngdpunkt på olika länder och program 

för varje år. Parlamentet efterlyser dock även riskbaserade och programspecifika 

landsrapporter från och med årsrapporten för 2014. 

                                                 
1  Europaparlamentets resolution av den 4 februari 2014 om revisionsrättens framtid. 

Förfarandet för utnämning av Europeiska revisionsrättens ledamöter: samråd med 
Europaparlamentet (antagna texter, P7_TA(2014)0060). 



77. Europaparlamentet inser att grunden för revisionsrättens uttalande med avvikande mening 

är iakttagelsen att systemen för övervakning och kontroll endast delvis är ändamålsenliga 

och att betalningarna som en följd av detta har en sannolik felprocent på 4,8 %. 

78. Europaparlamentet noterar med oro att alla verksamhetsområden med driftsutgifter 

innehåller väsentliga fel. 

79. Europaparlamentet betonar att fel tydligt måste särskiljas från bedrägerier, och anser att 

felen i de allra flesta fall beror på administrativa misstag, i synnerhet sådana som är 

förknippade med de komplicerade reglerna på EU-nivå och nationell nivå, och som kan 

korrigeras. Parlamentet förväntar sig att de berörda institutionerna tar vederbörlig hänsyn 

till denna särskillnad i sin kommunikation med den breda allmänheten och medierna. 

80.  Europaparlamentet påminner om att den mest sannolika felprocenten för betalningar 

uppskattades till 3,9 % för budgetåret 2011, till 3,7 % för budgetåret 2010 och till 3,3 % 

för budgetåret 2009. Parlamentet beklagar denna ökning eftersom den vänder den positiva 

trend som observerats under åren 2007, 2008 och 2009. Parlamentet konstaterar 

emellertid att det ökade antalet betalningar under programmens avslutningsfas skulle 

kunna vara en orsak till att felprocentsatserna stigit. 

81. Europaparlamentet beklagar djupt att Barroso-kommissionens utfästelse att uppnå en helt 

positiv revisionsförklaring inte har infriats1. 

82. Europaparlamentet noterar med oro att alla områden med driftsutgifter bidrog till denna 

ökning men att det verksamhetsområde som fortfarande innehöll flest fel var 

landsbygdsutveckling, miljö, fiske och hälsa med en uppskattad felprocent på 7,9 %, följt 

av regionalpolitik, energi och transport med en uppskattad felprocent på 6,8 %. 

83.  Europaparlamentet påpekar att ökningen av den uppskattade felprocenten var störst för 

utgiftsområdena sysselsättning och sociala frågor, jordbruk (landsbygdsutveckling), 

marknadsåtgärder och direktstöd och regionalpolitik, energi och transport.  

84. Europaparlamentet betonar att ökningen av den uppskattade felprocenten delvis beror på 

revisionsrättens urvalsmetod som innebär att urvalet av transaktioner nu bara omfattar 

mellanliggande betalningar, slutbetalningar och reglering av förskott. 

85. Europaparlamentet noterar att den del av förändringen av den mest sannolika felprocenten 

som kan tillskrivas revisionsrättens ändrade urvalsmetod inte är mer än 

0,3 procentenheter och att denna ändring är den viktigaste orsaken till att den uppskattade 

felprocenten har ökat för yttre förbindelser, forskning och annan inre politik. 

86. Europaparlamentet välkomnar att revisionsrätten 2012 beslutade att behandla allvarliga 

fel avseende offentlig upphandling som kvantifierbara fel när de hade begåtts av unionens 

institutioner och organ vilket den redan gjorde när det gällde medlemsstaterna och 

internationella organisationer. Parlamentet noterar att revisionsrätten inte har tillämpat sin 

                                                 
1  Den 26 januari 2005 lade ordförande Barroso fram kommissionens strategiska mål för 

perioden 2005–2009 inför parlamentet. Som en prioritering under denna femåriga 
tidsperiod hade kommissionen kravet/föresatsen att ”ansvarigheten bör förstärkas genom 
att en positiv revisionsförklaring från revisionsrätten eftersträvas” (COM(2005)0012, s. 
6).  



metod retroaktivt så att den täcker upphandling som EU-institutioner och EU-organ 

gjorde före 2011. 

87.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att enas med kommissionen om en metod 

för att fastställa antalet fel, eftersom den faktiska betydelsen av ett fel för genomförandet 

av ett projekt inte framgår lika tydligt om olika tillvägagångssätt används, och eftersom 

det blir svårare att göra en realistisk bedömning av felen.  

88. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att denna metodändring gör det möjligt 

att jämföra den uppskattade felprocenten som helhet när det gäller utgifter med delad 

förvaltning (uppgår till 5,3 %) med alla andra driftsutgifter (uppgår till 4,3 %). 

89. Europaparlamentet välkomnar att revisionsrättens uppskattade felprocent för 

administrativa utgifter som förvaltas direkt av EU-institutionerna till 0 %. 

90. Europaparlamentet betonar att fel avseende stödberättigande utgör mer än två tredjedelar 

av den uppskattade övergripande felprocenten: allvarlig underlåtenhet att följa reglerna 

för offentlig upphandling (1,4 procentenheter), inte alls stödberättigande 

projekt/verksamhet eller stödmottagare (1,1 procentenheter), icke stödberättigande 

kostnader i ersättningsanspråk (1,0 procentenheter) och felaktigt redovisade 

jordbruksarealer (0,8 procentenheter). 

91.  Europaparlamentet hänvisar till kommissionens EU-rapport om insatserna mot korruption 

(COM(2014)0038) och till att offentlig upphandling där beskrivs som ett område som är 

särskilt sårbart för korruption. Parlamentet stöder i detta sammanhang kraven på högre 

ställda integritetsnormer och på bättre kontrollmekanismer i flera medlemsstater. 

92. Europaparlamentet noterar att de finansiella korrigeringar som rapporterades ha 

genomförts 2012 uppgick till 3,7 miljarder EUR, mer än tre gånger beloppet för 2011 

(1,1 miljard EUR), medan återvinningarna låg kvar på i stort sett samma nivå, 

678 miljoner EUR (2011: 733 miljoner EUR) och att de flesta av korrigeringarna 2012 

avser programplaneringsperioden 2000–2006. 

93.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen lyckades genomföra vissa finansiella 

korrigeringar snabbare 2012 samtidigt som många finansiella korrigeringar i allmänhet 

görs flera år efter den ursprungliga utbetalningen av anslag. Parlamentet kritiserar att det 

uppkommer ytterligare förvaltningskostnader för EU:s budget på grund av de onödigt 

långa förfarandena, och att budgetmedel på så sätt blockeras. Parlamentet anser att 

effektiva förhandskontroller är ett bättre sätt att skydda unionens budget än finansiella 

korrigeringar i efterhand. 

94. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande till Europaparlamentet om 

skyddet av Europeiska unionens budget fram till slutet av 20121, men kritiserar att det 

fortfarande saknas tillförlitliga uppgifter om belopp som dragits tillbaka, återkrav och 

pågående återbetalningsärenden för strukturåtgärder som gjorts av de enskilda 

medlemsstaterna, och uppmanar därför kommissionen att tillhandahålla landsspecifika 

uppgifter med motsvarande ingående information som hänför sig till meningsfulla 

tidsperioder. 
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95. Europaparlamentet noterar att det totala beloppet för finansiella korrigeringar och 

återvinningar som genomfördes 2012 i finansiella termer motsvarar 3,2 % av alla 

budgetbetalningar under 2012 och att det genomsnittliga beloppet för finansiella 

korrigeringar och återvinningar som kommissionen genomförde per år under 

perioden 2009–2012 uppgår till 2,6 miljarder EUR eller 2 % av de genomsnittliga 

betalningsbeloppen från unionens budget1. 

96. Europaparlamentet anser att dessa åtgärder fortfarande inte har haft tillräckligt stor 

inverkan på unionens budget och uppmanar i detta sammanhang kommissionen att i nästa 

meddelande om skyddet av unionens budget för budgetåret 2013 upplysa parlamentet och 

rådet om de exakta beloppen och om deras användning. 

97. Europaparlamentet noterar att i räkenskaperna för 2012 redovisas en finansiell korrigering 

på 1,8 miljarder EUR som avser användningen av anslag inom sammanhållningspolitiken 

under 2000–2006 i Spanien, vilket motsvarar 49 % av de totala korrigeringarna 2012. 

Parlamentet beklagar att i enlighet med gällande regler fick myndigheterna i Spanien rätt 

till ytterligare anslag på 1 390 miljoner EUR. 

98. Europaparlamentet välkomnar att revisionsrätten endast exkluderar de finansiella 

korrigeringar som medfört detaljkorrigeringar på projektnivå från uppskattningen av 

felprocenten, men konstaterar att de schablonkorrigeringar som kommissionen fastställt 

skulle kunna vara ett effektivt verktyg för att skydda unionens budget. 

99. Europaparlamentet noterar att ungefär endast 1 % av de finansiella korrigeringar som 

genomfördes 2012 innebar en minskning av nettobeloppet för EU:s bidrag till 

programmet och den berörda medlemsstaten i sammanhållningspolitiken. 

100. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i så stor utsträckning som möjligt ge 

information om vilket år utbetalningen har skett, vilket år det relaterade felet har 

upptäckts och vilket år återkraven eller de finansiella korrigeringarna redovisas i noterna 

till räkenskaperna. 

Den sammanfattande rapporten och de årliga verksamhetsrapporterna 

101.  Europaparlamentet noterar att tolv generaldirektorat och två direktörer för 

genomförandeorgan lämnade totalt 23 kvantifierade reservationer om utgifterna och att 

generaldirektören för GD Budget kvantifierade sin förklaring om utgifterna. 

102.  Europaparlamentet beklagar att termen ”riskbelopp” inte definieras i den sammanfattande 

rapporten om kommissionens förvaltning 2012 som kommissionen antog den 5 juni 2013 

och att beloppet inte beräknas på ett enhetligt sätt av de olika generaldirektoraten. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att få till stånd ett gemensamt tillvägagångssätt för 

generaldirektoraten för att beräkna riskbelopp. 

103.  Europaparlamentet påpekar att eftersom kommissionen kvantifierar riskbeloppet till 

mellan 1,9 % (2,6 miljarder EUR) och 2,6 % (3,5 miljarder EUR) av årets totala 

betalningar medger den därigenom att felnivån i utgifterna sannolikt är väsentlig, i 

synnerhet som kommissionen själv anger att riskbeloppen inom en rad områden, särskilt 

landsbygdsutveckling, sannolikt kommer att underskattas. Parlamentet preciserar dock att 
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beloppen inte inbegriper eventuella framtida finansiella korrigeringar, vilket gör att den 

slutliga risken blir mycket lägre. Parlamentet uppmanar enträget kommissionen att skydda 

unionens budget på lämpligt sätt och finner den genomsnittliga nivån på de finansiella 

korrigeringarna och återkraven under tidigare år hoppingivande. 

104. Europaparlamentet anser att den jämförelse som görs i kommissionens sammanfattande 

rapport av det totala riskbeloppet med de genomsnittliga finansiella korrigeringarna under 

de senaste åren måste sättas i sitt sammanhang (tidpunkten för och effekten av de 

finansiella korrigeringarna på medlemsstaterna och stödmottagarna, sannolikt en 

underskattning av riskbeloppet och återanvändningen av medel). 

105.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen fortsätter att ignorera parlamentets 

mångåriga begäran att den enskilda kommissionsledamotens underskrift ska fogas till de 

årliga verksamhetsrapporterna för det generaldirektorat för vilket han eller hon är 

ansvarig. Parlamentet noterar att den sammanfattande rapporten godkänns av 

kommissionskollegiet, men anser att detta är otillräckligt mot bakgrund av principerna för 

demokratisk ansvarsskyldighet. 

Trycket på budgeten 

106.  Europaparlamentet noterar de nedskärningar i utbetalningarna som rådet har infört, vilka 

har lett till minskade betalningsbemyndiganden jämfört med de antagna budgetarna. 

Parlamentet betonar att rådet fortsätter följa sin strategi att på konstlad väg skära ned 

utbetalningsnivåerna utan att ta hänsyn till de verkliga behoven, och noterar med oro det 

betydande gapet mellan åtagande- och betalningsbemyndigandena samt att en stor mängd 

underutnyttjade betalningsbemyndiganden i början av programplaneringsperioden 2007–

2013 har lett till att de outnyttjade åtagandenas saldo nu motsvarar åtaganden för två år 

och tre månader. 

107.  Europaparlamentet betonar att den återkommande bristen på betalningsbemyndiganden 

har varit den främsta orsaken till den ovanligt höga nivån för de utestående åtagandena, 

särskilt under de sista åren av den fleråriga budgetramen för perioden 2007−2013. 

Parlamentet noterar med oro att det blir allt svårare för kommissionen att tillgodose alla 

betalningsansökningar under året inom ramen för de budgeterade anslagen för betalningar 

och att de tillgängliga ackumulerade åtagandebemyndigandena för 2007–2013 var 

114 miljarder EUR högre än de totala ackumulerade betalningsbemyndigandena för 

samma period. Parlamentet noterar att detta är 64 miljarder EUR mer än skillnaden på 

50 miljarder EUR mellan totalbeloppen för åtagande- respektive 

betalningsbemyndigandena i budgetramen. 

108.  Europaparlamentet är bekymrat över att kommissionens utestående budgetåtaganden, där 

ännu ingen betalning och/eller inget tillbakadragande har gjorts, ökade med 

10 miljarder EUR till 217 miljarder EUR, och att betalningsansökningar på 16,2 miljarder 

EUR var utestående i slutet av 2012 (10,7 miljarder EUR i slutet av 2011 och 

6,4 miljarder EUR i slutet av 2010). Parlamentet är dessutom bekymrat över att 52 % av 

betalningsbemyndigandena som begärts i budgetförslaget för 2014 är vikta för 

fullgörandet av programmen i den fleråriga budgetramen för 2007−2013. 

109. Europaparlamentet beklagar djupt att kommissionens generaldirektorat för humanitärt 

bistånd och civilskydd inte i lämplig tid kunde infria sina betalningsskyldigheter till en 

summa av 60 miljoner EUR år 2012 (och 160 miljoner EUR år 2013), med allvarliga 



konsekvenser både för utsatta människor och de icke-statliga organisationer som försöker 

stödja dem. Med tanke på att unionens katastrofhjälp utmärks av en brådskande 

livräddande natur, snabb omsättning av projekt och blygsam budget (2 EUR per 

medborgare per år), uppmanar parlamentet kommissionen och budgetmyndigheten att 

erkänna dessa åtgärders exceptionella beskaffenhet och särskilda inriktning genom att 

säkerställa jämbördiga nivåer på åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden 

för humanitärt bistånd i den årliga budgetcykeln. 

110.  Europaparlamentet påpekar att den 30 juni 2013 uppgick förhandsfinansieringen brutto 

till 80,1 miljarder EUR varav 75 % (ungefär 61 miljarder EUR) fanns redan för mer än 

18 månader sedan och 20 % (16 miljarder EUR) fanns redan för mer än sex år sedan. 

Parlamentet noterar att onödigt långa förhandsfinansieringsperioder kan leda till en ökad 

risk för fel eller förluster och anser att förhandsfinansieringen inte kan eller bör överstiga 

50 miljarder EUR. Parlamentet noterar att betalningar av förhandsfinansiering under 

delad förvaltning inte är beroende av förekomsten av en garanti, och föreslår därför att 

kommissionen i räkenskapsförarens rapporter bör tillhandahålla en uppdelning av 

betalningarna av förhandsfinansiering per tillkomstår och per medlemsstat. 

111.  Europaparlamentet är bekymrat över att 4,8 miljarder EUR från den föregående 

programplaneringsperioden 2000–2006 per den 30 juni 2013 hade utbetalats från 

unionens budget som förhandsfinansiering till projekt på det strukturella området, ett 

belopp som varken hade räknats av eller återvunnits av kommissionen eller 

medlemsstaterna. Parlamentet kräver uppgifter om läget för dessa projekt och om 

tidsschemat för återvinning eller avräkning av dessa medel. 

112.  Europaparlamentet kräver en detaljerad uppdelning och förklaring av den 

förhandsfinansiering på 2,3 miljarder EUR som a) hade justerats på grund av tekniska 

korrigeringar som gjorts av det ingående saldot när de periodiserade kontona först 

upprättades, eller b) hade överförts från kommissionens balansräkning till andra 

unionsorgan (byråer och gemensamma företag) när dessa inrättades. 

113.  Europaparlamentet är bekymrat över att kommissionen på utvecklings- och 

samarbetsområdet endast fick garantier för ett sammanlagt belopp på 700 miljoner EUR 

samtidigt som ett belopp på 10,1 miljarder EUR i förhandsfinansiering redan har 

utbetalats. Parlamentet förväntar sig att kommissionen vidtar de nödvändiga åtgärderna 

för att minimera kreditrisken. Parlamentet är övertygat om att icke-statliga organisationer, 

internationella organisationer och andra bidragsmottagare eller fördragsslutande parter 

bör underställas garantikrav på förhandsfinansierade belopp. 

114. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att utarbeta och offentliggöra 

en långsiktig likviditetsbudget med en prognos över framtida betalningskrav för att 

försäkra sig om att nödvändiga betalningar kan göras med de antagna årliga budgetarna. 

115.  Europaparlamentet påminner om sitt förslag för en kommissionsledamot med ansvar för 

budgetkontroll på heltid. 

Kommissionens och medlemsstaternas ansvar vid delad förvaltning 

116.  Europaparlamentet betonar att medlemsstaternas myndigheter när det gäller merparten av 

de transaktioner som innehöll fel och som förvaltas genom delad förvaltning (t.ex. 

jordbruk och sammanhållning) hade tillräckligt med information för att upptäcka och 



korrigera felen. Därför kräver parlamentet återigen att medlemsstaterna skyndsamt stärker 

kontrollerna på primär nivå för att ta itu med denna oacceptabelt höga nivå av dålig 

förvaltning. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att skydda unionens budget 

från den risk som följer av inkorrekta utbetalningar genom att tillämpa finansiella 

korrigeringar i den händelse att sådana svagheter i medlemsstaternas förvaltnings- och 

kontrollsystem upptäcks. Parlamentet uppmanar därför på nytt medlemsstaterna och 

kommissionen att omgående förstärka kontrollerna på primär nivå för att ta itu med denna 

oacceptabelt höga nivå av dålig förvaltning. 

117.  Europaparlamentet ber revisionsrätten att i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i 

EUF-fördraget yttra sig om de nationella revisionsmyndigheternas oberoende i samband 

med delad förvaltning. 

118. Europaparlamentet konstaterar att bristen på tillförlitlighet när det gäller de kontroller på 

primär nivå som utförs av somliga medlemsstater undergräver trovärdigheten för de årliga 

verksamhetsrapporter som utarbetas av kommissionen och den sammanfattande rapport 

som antas av kommissionen, eftersom de delvis bygger på resultaten av de kontroller som 

nationella myndigheter utför. Parlamentet upprepar därför sitt tidigare krav att 

kommissionen bör upprätta tillförlitliga och objektiva årliga verksamhetsrapporter. 

119.  Europaparlamentet föreslår att man undersöker om nationella revisionsorgan, i egenskap 

av oberoende externa revisorer och med respekt för internationella revisionsstandarder, 

kan utfärda nationella revisionsintyg om förvaltningen av unionsmedel som sedan 

översänds till medlemsstaternas regeringar för att läggas fram under 

ansvarsfrihetsförfarandet, enligt ett ändamålsenligt interinstitutionellt förfarande som bör 

införas. 

120. Europaparlamentet betonar att kommissionen i enlighet med artikel 317 i EUF-fördraget 

är ytterst ansvarig för genomförandet av EU:s budget och påpekar att när kommissionen 

genomför budgeten genom delad förvaltning ska genomförandeuppgifter delegeras till 

medlemsstaterna i enlighet med artikel 59 i budgetförordningen (EU, Euratom) nr 

966/2012. 

121. Europaparlamentet välkomnar att medlemsstaternas förvaltningsmyndigheter i enlighet 

med artikel 59.3, 59.4 och 59.5 i budgetförordningen (EU, Euratom) nr 966/2012 kommer 

att vara skyldiga att årligen förse kommissionen med sina räkenskaper tillsammans med 

en förvaltningsförklaring, en årlig sammanfattning av sina slutliga granskningsrapporter 

och av kontrollerna samt ett yttrande från ett oberoende revisionsorgan. Parlamentet 

påpekar att medlemsstaterna dessutom får tillhandahålla frivilliga nationella skriftliga 

uttalanden som undertecknats på lämplig nivå och bygger på ovan nämnda delar i 

budgetförordningen. 

122.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att varje år tillhandahålla parlamentet de 

årliga sammanfattningarna av de slutliga granskningsrapporterna och medlemsstaternas 

kontroller i enlighet med artikel 59.5 b i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 senast två 

månader efter att kommissionen mottagit dem, med hänsyn till de nödvändiga 

säkerhetsmekanismer som fastställs i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 

2013 mellan parlamentet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i 

budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning1. Parlamentet noterar att dess behöriga 
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utskott först den 19 februari 2014 mottog de årliga sammanfattningarna för budgetåret 

2012. 

123. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen inom ramen för det interinstitutionella 

avtalet som åtföljer den fleråriga budgetramen för 2014–2020, har inrättat en arbetsgrupp 

bestående av företrädare för parlamentet, rådet och kommissionen för att upprätta en mall 

för en sådan förklaring och göra de nationella förklaringarna användbara för 

kommissionens egen kvalitetssäkringsprocess 

124.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt och kontinuerligt uppmuntra 

medlemsstaterna att använda sig av denna mall när den väl har upprättats, i syfte att 

erhålla användbara och tillförlitliga nationella förklaringar från alla medlemsstater. 

Rådets rekommendationer om ansvarsfrihet 

125. Europaparlamentet kräver att rådet ska inta en mer kritisk ställning till beviljandet av 

ansvarsfrihet och till slutanvändningen av unionens skattemedel i medlemsstaterna, och 

noterar i detta sammanhang den kritiska ståndpunkt som intagits av Sverige, 

Storbritannien och Nederländerna i förhållande till beviljandet av ansvarsfrihet för 

budgeten för 2012. Parlamentet hoppas att de under sina respektive ordförandeskap 

kommer att tillhandahålla den nödvändiga information som parlamentet kräver om 

genomförandet av rådets budget, för att förhindra att parlamentet på nytt vägrar att bevilja 

ansvarsfrihet. Parlamentet ställer sig dessutom bakom kravet på nationella 

förvaltningsförklaringar.  

126.  Europaparlamentet uppmanar rådet att rapportera om genomförandet av de korrigerande 

åtgärder som faller inom medlemsstaternas ansvarsområde när rådets nästa 

rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet antas i slutet av oktober 2014. 

Inkomster 

127. Europaparlamentet konstaterar att det vid revisionsrättens granskning inte framkom några 

väsentliga fel i kommissionens beräkning av medlemsstaternas bidrag och i betalningen 

av dem, av vilka merparten bygger på prognostiserade uppgifter om 

bruttonationalinkomsten (BNI) för 2012. 

128. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten inte har kunnat bekräfta korrektheten för 8 

av Eftabidragets 240 miljoner EUR. Parlamentet uppmanar revisionsrätten och 

kommissionen att undersöka denna fastställda uppgift och vid uppföljningen av 

beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2012 rapportera om den korrekt återger 

Eftabidraget. 

129. Europaparlamentet ber kommissionen att vid uppföljningen av beviljandet av 

ansvarsfrihet för budgetåret 2012 meddela budgetkontrollutskottet vilka insatser som 

gjorts för att undanröja reservationer gällande överföring av BNI-uppgifter. 

130. Europaparlamentet uttrycker sin förvåning över att BNI-siffrorna slutgiltigt har kunnat 

granskas först fyra år efter det att de meddelats och anser att denna tidsperiod är 

oproportionell. 

131.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över svagheterna i systemet för mervärdesskatt 



(momssystemet) i medlemsstaterna. Parlamentet hänvisar i detta sammanhang till 

resultaten av en studie1, enligt vilken förlusterna för momsintäkter under 2011 uppgick till 

193 miljarder EUR för de offentliga finanserna i EU-medlemsstaterna på grund av 

överträdelser eller underlåtelse att uppbära beloppen. Parlamentet noterar att detta 

motsvarar 18 % av de teoretiska momsintäkterna eller 1,5 % av BNP (0,5 % mer än EU:s 

nuvarande budget för 2014–2020). Parlamentet önskar därför bli underrättat om vilka 

åtgärder kommissionen har vidtagit för att häva medlemsstaternas utestående 

reservationer gentemot nationella momssystem, vilka kan ha sitt ursprung så långt tillbaka 

i tiden som 1990-talet. 

132.  Europaparlamentet noterar att ovan nämnda studie visar att Italien (36 miljarder EUR), 

Frankrike (32 miljarder EUR), Tyskland (26,9 miljarder EUR) och Förenade kungariket 

(19 miljarder EUR) i kvantitativa termer täckte mer än halva momsklyftan, huvudsakligen 

på grund av att dessa medlemsstater är de största ekonomierna i unionen. Parlamentet 

noterar även att de medlemsstater som hade störst momsklyfta 2001 i förhållande till sin 

egen BNP var Rumänien (10 miljarder EUR), Grekland (9,7 miljarder EUR), Litauen 

(4,4 miljarder EUR) och Lettland (0,9 miljarder EUR). Studien visar även att 

momsklyftan avsevärt har ökat i flera medlemsstater sedan 2008 till följd av den 

ekonomiska krisen (så har särskilt varit fallet i Grekland, Irland, Lettland, Portugal, 

Slovakien och Spanien). I genomsnitt har momsklyftan ökat med 5 procentenheter i 

unionen sedan den ekonomiska krisen inträffade. 

133. Europaparlamentet noterar i detta sammanhang kommissionens svar att 21 av de för 

närvarande 108 utestående reservationerna har gjorts av medlemsstaterna själva. 

Parlamentet påpekar att 27 andra reservationer bygger på att den nationella lagstiftningen 

inte är förenlig med rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett 

gemensamt system för mervärdesskatt2. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att 12 

av de 16 långvariga reservationerna har kunnat hävas. 

134. Europaparlamentet beklagar att Belgien, Finland och Polen, länder som revisionsrätten 

inom ramen för sina granskningar besökte under 2012, uppvisade brister i 

tullmyndigheternas övervakning på nationell nivå i samband med efterkontrollerna och 

riskanalysen. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka dessa brister.  

135.  Europaparlamentet drar av ovan nämnda granskningar liksom av kommissionens 

granskningar under 2010 och 2011 slutsatsen att liknande brister även kan förekomma i 

andra länder och uppmanar därför medlemsstaterna och kommissionen att förstärka 

tullmyndigheternas övervakning, särskilt i de stora hamnarna. Parlamentet ber 

kommissionen att rapportera om detta i samband med förberedelserna av beviljandet av 

ansvarsfrihet för budgetåret 2013. 

136. Europaparlamentet uttrycker sin oro över att utfärdade men ännu inte betalade böter till 

ett belopp av 200 miljoner EUR saknar täckning. 

137. Europaparlamentet konstaterar av skrivelsen från kommissionsledamot Šemeta av den 12 
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april 20131 att det för närvarande inte är möjligt att införa en moderniserad tullkodex. 

138. Europaparlamentet noterar kommissionens meddelande En handlingsplan för att stärka 

kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande av den 6 december 2012 

(COM(2012)0722) och kommissionens svar av den 26 september 2013 

(COM(2013)0349). 

139. Europaparlamentet välkomnar tillkännagivandet av kommissionsledamot Šemeta att man 

senast den 1 maj 2014 ska överlämna en översikt till parlamentet av åtgärder för att stävja 

skatteundandragande och skatteflykt. 

140.  Europaparlamentet anser att momsbedrägerier, särskilt så kallade karusellbedrägerier eller 

bedrägerier via skenföretag, snedvrider konkurrensen och berövar de nationella 

budgetarna avsevärda resurser samtidigt som EU:s budget påverkas negativt. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att med alla medel se till att medlemsstaterna fullgör sina 

skyldigheter att i tid lämna uppgifter till kommissionen. Parlamentet välkomnar i detta 

sammanhang kommissionsledamotens löfte om att senast den 1 maj 2014 förse 

parlamentet med en översikt av hur de initiativ har utvecklats som tagits för att bekämpa 

skattebedrägeri och skatteundandragande inom unionen och i förbindelser med 

tredjeländer. 

Jordbruk 

Marknads- och direktstöd 

141. Europaparlamentet beklagar att betalningar från Europeiska garantifonden för jordbruket 

för 2012 innehöll väsentliga fel och att de system för övervakning och kontroll som 

granskades med avseende på kostnadsförda betalningar var endast delvis ändamålsenliga. 

Parlamentet beklagar även att den mest sannolika felprocenten har stigit till 3,8 % (2,9 % 

under 2011).  

142. Europaparlamentet konstaterar att de nationella myndigheterna enligt revisionsrätten har 

haft tillräckliga uppgifter vid ett stort antal av de transaktioner som innehöll fel, för att 

upptäcka dessa fel och rätta till dem. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att lämna 

exakt information om detta.  

143.  Europaparlamentet är djupt oroat över att den kritik som revisionsrätten framfört i sin 

årsrapport för budgetåret 2012 och de systematiska brister som revisionsrätten upptäckt, 

framför allt gällande bedömningen om permanent betesmark berättigar till stöd, har varit 

föremål för tidigare rapporter från revisionsrätten ända sedan 2007. Parlamentet noterar 

kommissionens förklaringar och begär att kommissionen och revisionsrätten, inom ramen 

för det kontradiktoriska förfarandet, enas om en korrekt bedömning av kriterierna för att 

permanent betesmark ska berättiga till stöd. 

144.  Europaparlamentet påpekar särskilt att det vid de oftast förekommande felen avseende 

riktighet handlar om för högt redovisade arealer och förvaltningsfel, och att de största 

felen avseende riktighet främst gäller alltför stora betalningar för permanent betesmark. 

Parlamentet beklagar att man i korskontrollerna av redovisade skiften på grundval av 

systemet för identifiering av jordbruksskiften (LPIS) inte upptäckt för högt redovisade 

                                                 
1  Ares(2013) 684754. 



arealer i vissa medlemsstater, eftersom LPIS-databanken endast är delvis tillförlitlig. 

145. Europaparlamentet påpekar att revisionsrättens granskning även omfattade tvärvillkor, 

och att sådana fall där tvärvillkoren inte var uppfyllda behandlades som fel, såvida man 

kunde bekräfta att överträdelsen inträffat det år som jordbrukaren ansökt om stöd. 

146.  Europaparlamentet påpekar att revisionsrätten inbegriper brister som rör tvärvillkoren vid 

beräkningen av felprocent, medan kommissionen inte anser att tvärvillkoren berör 

stödberättigandet, utan endast ger upphov till administrativa påföljder1. 

147. Europaparlamentet påpekar att felprocenten ska betraktas med stor försiktighet och inte 

som en helhetsbedömning av hur jordbrukarna uppfyllt tvärvillkoren, eftersom 

revisionsrätten begränsat sin granskning till vissa tvärvillkor2. 

148. Europaparlamentet är djupt oroat över att revisionsrättens granskningar på nytt har visat 

att det integrerade administrations- och kontrollsystemets effektivitet huvudsakligen 

försämras av fel i databaser som används för korskontroller. Parlamentet påpekar särskilt 

att de granskade systemen för identifiering av jordbruksskiften i England och Nordirland 

konstaterades ha allvarliga brister. 

149. Europaparlamentet beklagar även att revisionsrätten fann brister vid de tre utbetalande 

organen i England, Luxemburg och Nordirland avseende betalningarnas riktighet och 

även gällande kvaliteten på mätningarna på plats. 

150. Europaparlamentet delar revisionsrättens betänkligheter kring ändringen av GD Jordbruks 

metod för beräkning av den kvarstående felprocenten för frikopplat stöd 2012, eftersom 

man nu tar med i beräkningen att inspektionsstatistiken kan ha brister som påverkar 

tillförlitligheten och att den inte täcker alla den kvarstående felprocentens komponenter. 

151.  Europaparlamentet beklagar att resultatet av den nya metoden bekräftar att man endast 

kan uppnå begränsad säkerhet genom vissa medlemsstaters inspektionsstatistik, 

förklaringarna från de utbetalande organens direktörer och de attesterande organens 

revisionsarbete. Parlamentet anser att den nya metoden även ska omfatta alla utgifter för 

den gemensamma jordbrukspolitiken i GD Jordbruks nästa årliga verksamhetsrapport. 

152.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen i de flesta avseenden har genomfört endast 

två och i vissa avseenden endast fyra av de sju rekommendationer som revisionsrätten 

lagt fram i sina årsrapporter för budgetåren 2009 och 2010. 

153.  Europaparlamentet instämmer i revisionsrättens rekommendation att stödberättigande när 

det gäller mark, särskilt permanent betesmark, ska registreras korrekt i LPIS (se 

punkterna 3.13 och 3.25 samt ruta 3.3 i revisionsrättens årsrapport för 2012). Parlamentet 

uppmanar kommissionen att i samarbete med medlemsstaterna avhjälpa de problem som 

gäller permanent betesmark och se till att dessa registreras korrekt i LPIS. Kommissionen 

uppmanas även att en gång per halvår informera parlamentet om vilka framsteg som 

gjorts.  

                                                 
1  Fotnot 15, punkt 3.9 i revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2012. 
2  Särskilda föreskrivna verksamhetskrav och krav på god jordbrukshävd och goda 

miljöförhållanden.  



154. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att omgående vidta 

avhjälpande åtgärder om det visar sig att förvaltnings- och kontrollsystemen och/eller det 

integrerade administrations- och kontrollsystemets databaser uppvisar brister eller inte är 

uppdaterade. 

155. Europaparlamentet beklagar i detta sammanhang att revisionsrätten och kommissionen 

vid granskningarna 2006/2007 konstaterat brister i systemet för identifiering av 

jordbruksskiften i Frankrike och Portugal, medan generaldirektören för GD Jordbruk i 

Portugals fall först i sin årliga verksamhetsrapport för 2011 och i Frankrikes fall först i sin 

årliga verksamhetsrapport för 2012 infört en reservation och en handlingsplan. 

156.  Europaparlamentet anser att alla slags förhalningar av reservationer som åtföljs av en 

begäran om en handlingsplan kan försvaga ett verksamt skydd av EU:s budgetplan och 

påpekar att kommissionen har ett särskilt ansvar i detta avseende. 

157.  Europaparlamentet konstaterar med stor oro att revisionsrätten 2008, 2009 och 2010 

fastställde systembrister i systemen för identifiering av jordbruksskiften i Italien och 

Spanien och att man från och med 2007 fastställt brister i dessa system i tolv 

medlemsstater1. Parlamentet noterar kommissionens och de spanska myndigheternas svar 

om att man i Spanien, trots den begränsade omfattningen av bristerna, har inlett ett 

korrigeringssystem för dessa genom en koefficient för stödberättigande, som har 

införlivats i bestämmelserna för nästa period. 

158.  Europaparlamentet delar den oro som revisionsrätten uttryckt över att 

överensstämmelseförfarandena, som leder till de finansiella korrigeringarna, är för 

långsamma (punkt 4.31 i årsrapporten för 2012) och beklagar att ett urval av 

överensstämmelseförfaranden visat att den faktiska tid det tog 2012 (mer än fyra år) var 

dubbelt så lång som kommissionens interna tidsgränser, vilket därmed har lett till en 

betydande eftersläpning. Parlamentet noterar att det kontradiktoriska förfarandet, 

förlikningsmekanismen och beräkningen av korrigeringar gör det svårt att i tid fullfölja 

överensstämmelseförfarandena. Parlamentet förväntar sig att kommissionen vidtar alla 

åtgärder för att korta ned det normala överensstämmelseförfarandet till högst två år2. 

159. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att se 

till att utbetalningarna är grundade på kontrollresultaten och att kontrollerna på plats är av 

erforderlig kvalitet för att kunna fastställa den stödberättigande arealen på ett tillförlitligt 

sätt.  

160. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att se till att det arbete som 

direktörerna för de utbetalande och attesterande organen utför är så utformat och av en 

sådan kvalitet att det utgör en tillförlitlig grund för bedömningen av de underliggande 

transaktionernas laglighet och korrekthet. 

Landsbygdsutveckling, miljö, fiske och hälsa 

                                                 
1  Cypern, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Italien, Litauen, Malta, Portugal, 

Slovakien, Spanien, Sverige och Österrike (se årsrapporterna sedan 2007). 
2  Se även svaret på skriftlig fråga nr 12 till kommissionsledamot Cioloș, utfrågning den 

17 december 2013. Genomsnittlig längd för kontroller med finansiella korrigeringar efter 
förlikning: 1 124 dagar. 



161. Europaparlamentet beklagar att betalningarna inom landsbygdsutveckling, miljö, fiske 

och hälsa för 2012 innehöll väsentliga fel och att de system för övervakning och kontroll 

som granskades med avseende på kostnadsförda betalningar var delvis ändamålsenliga 

eller – i ett fall – inte var ändamålsenliga. Parlamentet beklagar dessutom ökningen av 

den mest sannolika felprocenten till 7,9 % (2011: 7,7 %). 

162. Europaparlamentet konstaterar att de nationella myndigheterna enligt revisionsrätten har 

haft tillräckliga uppgifter vid ett stort antal av de transaktioner som innehöll fel, för att 

upptäcka dessa fel och rätta till dem. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att lämna 

exakt information om detta. 

163. Europaparlamentet påpekar att merparten (65 %) av den mest sannolika felprocent som 

revisionsrätten fastställt liksom under 2011 avsåg icke arealrelaterade åtgärder, och 

framhåller att de flesta kvantifierbara felen berodde på att stödmottagarna inte uppfyllde 

kraven för stödberättigande, särskilt dem som gällde miljöåtaganden i jordbruket, 

särskilda krav för investeringsprojekt och upphandlingsregler.  

164. Europaparlamentet är mycket oroat över att revisionsrätten åter har konstaterat betydande 

problem med genomförandet av tvärvillkor när det gällde identifiering och registrering av 

djur. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att under året förbättra kvaliteten på 

kontrollerna utan att detta leder till en ökad administrativ börda för stödmottagarna. 

165.  Europaparlamentet beklagar återigen att kommissionen 2012 använde olika metoder för 

att kvantifiera fel vid offentlig upphandling inom politikområdena jordbruk och 

sammanhållningspolitik, och att båda dessutom inte stämmer överens med 

revisionsrättens metoder. Parlamentet uppmanar kommissionen och revisionsrätten att 

omedelbart göra hanteringen av fel vid offentlig upphandling i samband med delad 

förvaltning mer enhetlig och underrätta budgetmyndigheten om förändringarna. 

166. Europaparlamentet är åter bekymrat över att en hög förekomst av fel konstaterades när det 

hos stödmottagarna var frågan om offentliga organ, och att dessa fel gällde punkter som 

rapportering av icke stödberättigande moms eller underlåtenhet att följa reglerna för 

offentlig upphandling. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna 

att se till att tillämpningen av gällande regler förbättras. 

167. Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten konstaterade brister1 i Frankrikes, 

Sveriges, Tysklands, Polens, Bulgariens och Rumäniens system för övervakning och 

kontroll av landsbygdsutveckling, och att de tre delar som revisionsrätten granskat, dvs. 

förvaltnings- och kontrollsystemen för att säkerställa korrekta utbetalningar, 

kontrollsystemen som bygger på kontroller på plats och systemen för att säkerställa 

tillämpning och kontroll av tvärvillkor, uppvisade brister.  

                                                 
1  I huvudsak konstaterades följande brister: Brister i de administrativa kontrollerna av 

villkoren för stödberättigande och åtaganden, t.ex. att icke stödberättigande moms inte 
upptäckts eller dubbelfinansiering, otillräcklig utvärdering av om kostnaderna är rimliga 
(Tyskland (Brandenburg och Berlin), Polen, Rumänien och Sverige), brister i 
tillämpningen av minskningar eller återvinningar, brister i utformningen och 
genomförandet av kontrollsystemet för kontroller av tvärvillkor: otillräckliga standarder 
för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden eller felaktig tillämpning av 
nitratdirektivet. 



168. Europaparlamentet konstaterar med oro att de brister som upptäcktes 2012 i de 

ovannämnda medlemsstaterna nästan är identiska med de brister som konstaterades och 

rapporterades i ytterligare sex medlemsstater som granskades 2011 (Danmark, Spanien, 

Italien, Ungern, Österrike och Finland). 

169. Europaparlamentet noterar med oro att motsvarande fel när allt kommer omkring kan 

förekomma i alla medlemsstater. 

170. Europaparlamentet konstaterar med oro att den viktigaste svaga punkten som 

revisionsrätten upptäckte under året gällde icke ändamålsenliga kontroller av 

upphandlingsregler i Sverige, Tyskland (Brandenburg och Berlin), Polen, Bulgarien och 

Rumänien, och att det vid granskningen konstaterades att utgifter på sammanlagt mer än 

9 miljoner EUR var icke stödberättigande eftersom upphandlingsreglerna inte följts.  

171.  Europaparlamentet beklagar att parlamentet, på grund av revisionsrättens och 

kommissionens olika uppfattningar om avslutandet av räkenskaperna, inte kan göra någon 

exakt bedömning av inverkan på de underliggande transaktionernas laglighet och 

korrekthet. Parlamentet noterar revisionsrättens uppfattning att resultaten av revisionerna 

av överensstämmelse inte beaktades tillräckligt i beslutet om avslutande av 

räkenskaperna. Parlamentet begär att kommissionen och revisionsrätten, inom ramen för 

det kontradiktoriska förfarandet, enas om förfarandet för avslutande av räkenskaperna. 

172. Europaparlamentet delar revisionsrättens oro för de brister som konstaterats avseende 

revisionerna av överensstämmelse när det gäller kvalitetskontrollen, 

granskningsdokumentationen och det sätt på vilket bevis utvärderas och slutsatser dras. 

173.  Europaparlamentet välkomnar att det totala beloppet för de finansiella korrigeringar som 

kommissionen gjort under de senaste åren har ökat medan andelen schablonmässiga 

korrigeringar minskade avsevärt under 2012. Parlamentet medger samtidigt att även 

schablonmässiga korrigeringar under vissa förutsättningar kan vara ett lämpligt 

tillvägagångssätt för att skydda EU:s budget. 

174.  Europaparlamentet delar likväl revisionsrättens oro för att oriktigheternas art och 

omfattning inte beaktas i tillräcklig utsträckning vid tillämpningen av schablonmässiga 

korrigeringar, och att ett bestående problem vid besluten om överensstämmelse är det 

utdragna förfarandet. Parlamentet anser dock att schablonmässiga korrigeringar är 

nödvändiga i situationer där det inte är möjligt med en mer exakt beräkning, och 

uppmanar därför kommissionen att fastställa kriterier för beräkning av sådana 

schablonmässiga korrigeringar, som garanterar att man i tillräcklig utsträckning beaktar 

bristens art och omfattning. 

175. Europaparlamentet är besviket över att revisionsrätten har konstaterat avsevärda brister 

vid genomförandet av förstärkningen av förfarandet för säkerställande i fyra av de fem 

medlemsstater som har använt sig av detta nya förfarande: Bulgarien och Rumänien för 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och Luxemburg och 

Förenade kungariket (Nordirland) för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ). 

176. Europaparlamentet påpekar att den årliga verksamhetsrapporten från GD Jordbruk 

innehåller en reservation avseende de totala EJFLU-utgifterna under 2012 och att denna 

reservation är en följd av tvivel i fråga om kvaliteten på kontrollerna i en del 

medlemsstater och den felprocent som rapporterats av revisionsrätten. 



177. Europaparlamentet beklagar dock att reservationen från GD Jordbruk avseende EJFLU 

har två svaga punkter: GD Jordbruk har varken lagt fram en egen kvantifierad 

uppskattning av den kvarstående felprocenten eller för varje utbetalande organ utvärderat 

om en högre felprocent ska tas som utgångspunkt på grundval av resultaten av deras egna 

revisioner.  

178. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra sina nuvarande 

administrativa kontroller effektivt genom att använda all relevant information som är 

tillgänglig för de utbetalande organen eftersom det på detta sätt går att upptäcka och 

korrigera merparten av felen.  

179.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta ge vägledning och stöd till 

medlemsstaterna i form av bästa praxis, genom systematiska avbrott av betalningar, 

finansiella korrigeringar som anpassats efter hur allvarligt felet är samt även kortfristiga 

och särskilda handlingsplaner. 

180. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att enhetliga standarder och 

förfaranden i lika hög grad tillämpas och följs av både godkännande- och 

revisionsorganen inom området landsbygdsutveckling. Parlamentet betonar att en 

tillämpning av olika standarder bland godkännande- och revisionsorganen konsekvent har 

gett upphov till förvirring hos nationella utbetalande organ och projektsökande, vilket lett 

till fördröjningar och restriktioner i projektansökningarna. Alla förändringar av 

ansöknings- och godkännandeförfarandet för EJFLU-stöd kan endast vara bindande för 

framtiden och ska således inte tillämpas på projekt som godkänts tidigare. 

181. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att framtida riktlinjer gällande 

villkor för stödberättigande och urvalskriterier för den nya EJFLU-programperioden 

2014–2020 i lika utsträckning fastställs som en gemensam standard för såväl nationella 

behöriga myndigheter och utbetalande organ som godkännande- och revisionsorgan. 

Dessa riktlinjer bör utarbetas så att de är praktiskt genomförbara på plats. 

182. Europaparlamentet uttrycker sin besvikelse över att generaldirektören för GD Jordbruk i 

sin årliga verksamhetsrapport för 2012 själv har meddelat att det trots att kommissionen 

som ett svar på ökningen av felprocenten inom landsbygdsutveckling har utarbetat en 

omfattande handlingsplan inte kommer att vara möjligt att förrän tidigast 2014 uppnå 

någon större effekt på felprocenten. Parlamentet påpekar att revisionsrätten i sin 

årsrapport för budgetåret 2012 instämmer i denna bedömning. 

183.  Europaparlamentet betonar att det på grund av detta påstående är motiverat att 

budgetmyndigheten begär formella åtaganden med bindande krav och tidsfrister för 

kommissionen och vissa medlemsstater för att fullt ut genomföra alla avhjälpande 

åtgärder som avses i punkterna 40−67 i denna resolution, så att felfrekvensen minskar i 

framtiden. 

184.  Europaparlamentet noterar att de belopp som lär vara omöjliga att driva in från EGFJ på 

grund av mottagarnas insolvens uppgår till 351,6 miljoner EUR sedan 2007 enligt 

kommissionens meddelande. Parlamentet noterar också att ytterligare 6 miljoner EUR 

inte har drivits in sedan 2007 eftersom kostnaderna överskred vinsten från indrivningen. 

Parlamentet förväntar sig att kommissionen varje år i sin årliga verksamhetsrapport ska 

ange de beloppen och ta fram metoder för hur medlemsstaterna kan minska risken för att 

finansiera bidragsmottagare på ruinens brant. 



185.  Europaparlamentet noterar att en medlemsstat i enlighet med artikel 33.7 i förordning 

(EG) nr 1290/2005 (EJFLU)1 kan besluta att stoppa indrivningsförfarandet på de villkor 

som anges i artikel 32.6 i den förordningen först sedan programmet avslutats. Parlamentet 

noterar att alla belopp i anslutning till EJFLU-skulder som förklarats icke indrivningsbara 

under budgetåren 2007–2012, dvs. 0,9 miljoner EUR, saknar en godtagbar motivering. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att förklara vad den planerar att göra i det 

sammanhanget. 

186.  Europaparlamentet påpekar att vissa medlemsstater genomförde fleråriga program enligt 

den fleråriga budgetramen 2007–2013 och att vissa utbetalande organ tvingades 

genomföra indrivning från bidragsmottagare även om det bara gällde små belopp på högst 

ett par cent (eftersom artikel 33.7 i anslutning till artikel 32.6 i förordning (EG) nr 

1290/2005 endast var tillämplig sedan ett program för landsbygdens utveckling avslutats). 

Parlamentet oroas över att kostnaden för indrivning av dessa små belopp vida översteg de 

belopp som skulle indrivas. Parlamentet noterar att de berörda medlemsstaterna inte kan 

förvänta sig några förändringar för budgetåren 2013 och 2014. Parlamentet noterar att 

kommissionen informerades om problemet i ett tidigt skede och förvånas över att 

kommissionen inte reagerade snabbare för att åtgärda denna för unionen genanta 

situation. Parlamentet uppmanar kommissionen att inta en mer proaktiv attityd i 

kommande fleråriga budgetram för att lösa sådana irriterande problem när de kommer till 

kommissionens kännedom. 

Rekommendationer om direktstöd och landsbygdsutveckling 

187. Europaparlamentet instämmer i följande rekommendationer från revisionsrätten: 

Kommissionen bör åtgärda alla de brister som upptäcks vid revisionerna om 

överensstämmelse och det återkommande problemet med stora förseningar i 

överensstämmelseförfarandet som helhet, den bör ytterligare förbättra sin metod för att 

fastställa finansiella korrigeringar och ta större hänsyn till de upptäckta överträdelsernas 

art och omfattning, och den bör avhjälpa bristerna i systemen för upphandling och 

bidragsöverenskommelser. 

188.  Europaparlamentet stöder rekommendationerna och exemplen på god praxis när det gäller 

att minska antalet fel genom att ta itu med den nationella överregleringen på det vis som 

rekommenderats i parlamentets undersökning av nationell överreglering i EJFLU och när 

det gäller i vilken omfattning de nationella reglerna i onödan ökar komplexiteten och, 

som en följd därav, risken för fel. Parlamentet noterar att det finns former av nationell 

överreglering där fördelarna väger tyngre än kostnaderna och där regleringen är 

motiverad (”goda” rutiner för nationell överreglering), medan många andra fall av 

nationell överreglering verkar vara oproportionerliga så att kostnaderna väger tyngre än 

fördelarna (”dåliga” rutiner för nationell överreglering). Parlamentet begär att det vidtas 

åtgärder mot den senare formen av nationell överreglering. 

189.  Europaparlamentet begär i detta sammanhang att man omedelbart tillämpar ”snabba 

vinster” för att utvärdera de potentiella kostnaderna och de förväntade politiska vinsterna 

när man introducerar ambitiösa krav och åtaganden, för att ta itu med problematiska 

administrativa och procedurmässiga krav samt för att undvika svårtolkade och oklara 

krav. 

                                                 
1  Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den 

gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209, 11.8.2005, s. 1). 



190.  Europaparlamentet begär också strukturella förändringar som leder till långsiktiga 

lösningar, såsom en permanent plattform för kunskapsdelning mellan 

förvaltningsmyndigheterna och de utbetalande organen i unionen så att de särskilda 

EJFLU-organen kan lära av exempel och bästa praxis när de diskuterar oklara områden 

samt alltför komplicerade krav och kontroller. Parlamentet begär att samtliga 

medlemsstater ska få tillgång till denna plattform. 

Slutsatser om den gemensamma jordbrukspolitiken 

191. Europaparlamentet anser att det sätt på vilket kommissionen hanterar de brister som 

uppdagats i systemet för identifiering av jordbruksskiften (förfarandet för 

överensstämmelse tar alltför lång tid vilket medför schablonmässiga korrigeringar och 

försenat införande av handlingsplaner och reservationer i de årliga 

verksamhetsrapporterna) innebär en finansiell risk för unionens budget. Parlamentet 

kräver att handlingsplaner genomförs snarast för att åtgärda bristerna i systemet för 

identifiering av jordbruksskiften. Om handlingsplanernas tidsfrister inte hålls ska 

proportionella minskningar och tillfälliga indragningar göras av de månatliga eller 

mellanliggande betalningarna till de berörda medlemsstaterna för att undvika att det 

uppkommer en finansiell risk för unionens budget. 

192. Europaparlamentet påpekar särskilt att de brister som revisionsrätten uppdagade i 

Frankrike och Portugal 2006 och som kommissionen bekräftade 2008 trots besluten om 

att tillämpa schablonmässiga korrigeringar alltjämt inte hade rättats till helt av 

medlemsstaterna 2012. Parlamentet framhåller att det från 2006 till 2013 gjordes 

direktbetalningar vars laglighet och korrekthet inte var helt säkerställd. Parlamentet är 

bekymrat över unionens budget, eftersom de finansiella korrigeringarna av felaktigt 

utbetalda medel 2008–2013 i Frankrike och 2010–2013 i Portugal, som betalades ut till 

följd av de befintliga brister i systemet för identifiering av jordbruksskiften (LPIS) som 

upptäcktes 2006, inte har genomförts än. Parlamentet noterar emellertid att kommissionen 

tillämpade finansiella nettokorrigeringar för budgetåren före 2008 i Frankrike och före 

2010 i Portugal. Parlamentet uppmanar kommissionen att täcka hela den finansiella 

exponering som sådana fel i EU-budgeten medför med nettokorrigeringar. 

193. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande till Europaparlamentet och 

rådet om tillämpning av finansiella nettokorrigeringar hos medlemsstaterna inom 

jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken (COM(2013)0934) eftersom 

kommissionen har åtagit sig att inte bara påskynda förfarandet för överensstämmelse, så 

att de finansiella korrigeringarna i normala fall kan fastställas två år efter det att den första 

revisionen har gjorts, utan även har utlovat att anpassa avbrott och inställelser för den 

gemensamma jordbrukspolitiken till fonderna för sammanhållningspolitiken. Parlamentet 

påpekar att parlamentet sedan många år har begärt dessa båda åtaganden, särskilt i sin 

resolution om ansvarsfrihet för budgetåret 20111. 

194.  Europaparlamentet noterar att alla finansiella korrigeringar på jordbruksområdet är 

nettokorrigeringar. Parlamentet anser emellertid att det är nödvändigt för att 

överensstämmelseförfarandet ska få full effekt att påskynda förfarandet och ytterligare 

förbättra kriterierna och metoderna för tillämpningen av finansiella korrigeringar bortom 

de nya riktlinjer som planeras och som kommer att grundas på de befintliga riktlinjer som 
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kommissionen beslutade om redan den 23 december 19971. 

195.  Europaparlamentet betonar särskilt att det av kommissionen aviserade kortare förfarandet 

för överensstämmelse som medför finansiella korrigeringar kan utvärderas tidigast i 

mitten 2016 vilket innebär att parlamentet inte kommer att ta itu med den frågan förrän i 

samband med förfarandet för ansvarsfrihet för åren 2017 och 2018. 

196. Europaparlamentet instämmer i reservationerna från GD Jordbruks generaldirektör: 

– En reservation med avseende på allvarliga brister i systemet för direktstöd i 

Bulgarien, Frankrike och Portugal. 

– En reservation med avseende på samtliga utgifter för landsbygdsutveckling. 

– En reservation med avseende på brister i övervaknings- och kontrollsystemen för 

ekologisk produktion. 

Parlamentet uppmanar det nyvalda parlamentet att begära att den nya 

kommissionsledamoten ger en bindande utfästelse att komma till rätta med situationen 

och bland annat utarbeta särskilda ordningar tillsammans med de mest utsatta 

medlemsstaterna för att förbättra skyddet av unionens budget. 

Regionalpolitik, energi och transport 

197. Europaparlamentet framhåller att 96 % av utgifterna inom detta politikområde avser 

regionalpolitiken, som framförallt förvaltas via Europeiska regionala utvecklingsfonden 

(Eruf) och Sammanhållningsfonden, och att 97 % av utgifterna för regionalpolitiken 

under 2012 avsåg Eruf (med utbetalningar på 27,5 miljarder EUR) och 

Sammanhållningsfonden (med utbetalningar på 9,6 miljarder EUR). 

198. Europaparlamentet konstaterar att av de 180 transaktioner som revisionsrätten granskat 

innehöll 88 (49 %) fel. Parlamentet noterar dessutom att revisionsrätten på grundval av de 

fel som kvantifierades uppskattar den mest sannolika felprocenten till 6,8 %, vilket 

innebär en ökning på 0,8 % jämfört med föregående år. Kommissionen påpekar att 

felfrekvensen skulle ha varit oförändrad om revisionsrätten hade tagit hänsyn till 

schablonmässiga finansiella korrigeringar. 

199. Europaparlamentet framhåller att resultaten av revisionsrättens granskning även tyder på 

svaga punkter i kontrollerna av utgifterna på primär nivå. Parlamentet påpekar att 

medlemsstaternas myndigheter enligt revisionsrättens uppfattning i 56 % av de 

transaktioner inom regionalpolitiken som innehöll fel (kvantifierbara och/eller icke 

kvantifierbara) hade tillräckligt med information för att upptäcka och korrigera ett eller 

flera av felen innan de attesterade de utgiftsdeklarationer som skickades till 

kommissionen. Parlamentet påpekar dessutom att den största felkällan är finansieringen 
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av projekt som inte är förenliga med EU:s och/eller nationella bestämmelser för offentlig 

upphandling eller inte uppfyller villkoren för stödberättigande samt regleringen av icke 

stödberättigande kostnader. 

200. Europaparlamentet påminner om att sammanhållningspolitikens förvaltningssystem är 

flerårigt och betonar att den slutliga bedömningen av oegentligheter i samband med 

genomförandet av politiken kan göras först när programperioden avslutats. 

201.  Europaparlamentet finner det oacceptabelt att samma typ av fel år efter år påvisas och 

ofta även i samma medlemsstater. Parlamentet konstaterar att kommissionen allt oftare 

avbryter och ställer in utbetalningar, vilket är en garanti för att korrigeringsåtgärder vidtas 

i de fall där brister har identifierats. Parlamentet uppmanar kommissionen att utöka 

kontrollerna av nationella och regionala förvaltnings- och kontrollsystem utifrån detta 

konstaterande, och att dra ned på kontrollerna i stater där förvaltnings- och 

kontrollsystemen har visat sig vara tillförlitliga. 

202.  Europaparlamentet delar revisionsrättens uppfattning att medlemsstaterna har en 

skyldighet att förebygga eller upptäcka och korrigera oriktiga utgifter och rapportera om 

detta till kommissionen. Parlamentet påpekar att medlemsstaternas 

förvaltningsmyndigheter och attesterande organ därför har en nyckelroll när det gäller att 

se till att de utgifter som ersätts av kommissionen är korrekta (punkt 5.12 i årsrapporten 

för 2012). 

203.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten har granskat övervaknings- och 

kontrollsystemen hos fyra revisionsmyndigheter i fyra länder, varvid revisionsrätten 

bedömde övervaknings- och kontrollsystemen i Belgien (Vallonien), Malta och Förenade 

kungariket (England, när det gäller Europeiska socialfonden (ESF)) som bara delvis 

ändamålsenliga, men däremot bedömde övervaknings- och kontrollsystemen i Slovakien 

som ändamålsenliga. 

204.  Europaparlamentet välkomnar att generaldirektoratet för regional- och stadspolitik och 

generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering sedan 2009 har 

granskat 62 av de 112 revisionsmyndigheterna. Parlamentet påpekar att dessa 

revisionsmyndigheter är ansvariga för 257 av Erufs och Sammanhållningsfondens 

317 operativa program och för 48 av ESF:s 117 operativa program. Parlamentet påpekar 

dessutom att de revisionsmyndigheter som granskades under fyraårsperioden svarar för 

95 % av Erufs och Sammanhållningsfondens medel under programplaneringsperioden 

2007–2013. 

205.  Europaparlamentet ser med oro att revisionsrätten i de 138 av Erufs och 

Sammanhållningsfondens operativa program där den har granskat rapporterna från de 

nationella revisionsmyndigheterna ofta fann brister. Parlamentet är medvetet om att 

kommissionen i detta sammanhang betonar att det i de fall där den rapporterade 

felprocenten enligt kommissionens bedömning var otillförlitlig vid behov genomfördes 

schablonmässiga korrigeringar. 

206. Europaparlamentet noterar med oro att kommissionen använder sig av de 

revisionsutlåtanden, årliga granskningsrapporter och förvaltningsförklaringar som 

inkommer till den fram till den 15 februari år ”n+1” som underlag för sin riskanalys och 

för sina egna revisioner trots att dokumenten ofta innehåller oriktigheter. Parlamentet 

konstaterar att de därför inte medger någon otvetydig riskanalys.  



207. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att på grundval av ett självständigt 

granskningsförfarande (egna riskanalyser, rapporter från revisionsrätten och andra källor) 

genomföra revisioner hos slutliga stödmottagare och beviljande myndigheter i de 

medlemsstater under år ”n” där svagheter i förvaltnings- och kontrollsystemen under år 

”n-1” har observerats. Parlamentet kräver att detta ska ske med tydlig automatik. 

208. Europaparlamentet begär att kommissionen under programplaneringsperioden 2014– 

2020 granskar ett eget urval av alla de operativa program som sticker ut på grund av 

stödnivån, felfrekvensen eller svagheter i systemen för övervakning och kontroll. 

209. Europaparlamentet anser att det skulle vara bra om kommissionen fastställer riktlinjerna 

för kommissionens egna granskningar i ett eget åtagande. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram dem redan inför förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet 

för 2013. Parlamentet begär tydliga uppgifter om huruvida det görs särskilda insatser för 

att granska de medlemsstater och program som tidigare varit iögonfallande och om 

huruvida finansiella nettokorrigeringar kan påskyndas. Dessa insatser bör även avspeglas 

i den kommande delegerade akten. 

210. Europaparlamentet är medvetet om att det enligt rättsstatliga kriterier inte får förekomma 

”sanktioner per automatik”. Parlamentet kräver därför att kommissionen gör allt som står 

i dess makt för att förkorta de kontradiktoriska förfaranden som föregår ett införande av 

nettokorrigeringar eller avbrutna betalningar. Parlamentet begär att kommissionen inför 

förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för 2013 informerar om de framsteg som 

uppnåtts. 

211.  Europaparlamentet välkomnar vidare att kommissionen från mitten av 2010 till november 

2013 genomförde extra kontroller hos revisionsmyndigheter, förmedlande organ och 

mottagare (77 revisioner av mer än 70 operativa program i 16 medlemsstater) för att 

övertyga sig om förvaltningskontrollernas kvalitet. 

212.  Europaparlamentet betonar att de riskabla utbetalningarna enligt siffrorna i 2012 års 

verksamhetsrapport för GD Regional- och stadspolitik ligger mellan 755,8 miljoner EUR 

(minimum) och 1 706,8 miljoner EUR (maximum). Parlamentet påpekar att 

kommissionen i detta sammanhang har uttalat 61 reservationer mot program eller delar av 

program samt 25 reservationer mot omdömen, vilka i huvudsak har rört Spanien, Sverige, 

det europeiska territoriella samarbetet och Tjeckien. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att fortsätta sträva efter största möjliga förenkling för att i så hög grad som 

möjligt undvika möjligheterna till misstag. 

213.  Europaparlamentet välkomnar att ett antal förbättringar har införts i den nya förordningen 

(EU) nr 1303/20131 om gemensamma bestämmelser: första utbetalningen sker först efter 

att det operativa programmet har antagits, åtagandet upphävs tre år efter det att 
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programmet har avslutats (”n+3”), förskottsutbetalningarna minskas, vid utbetalningar 

innehålls 10 % av det beräknade fakturabeloppet till dess att regleringen har godkänts, 

och partnerskapsavtalen får innehålla landsspecifika rekommendationer. 

214.  Europaparlamentet välkomnar de nya bestämmelser för programplaneringsperioden 

2014–2020 som har beslutats genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet, däribland 

åtgärder, såsom utnämningen av revisionsmyndigheter och attesterande organ, 

ackreditering av revisionsmyndigheter, revisionsgranskningar och godkännande av 

räkenskaper, finansiella korrigeringar och finansiella nettokorrigeringar, proportionell 

kontroll och förhandsvillkor, som syftar till att ytterligare minska antalet felaktigheter. 

Parlamentet stöder i detta sammanhang den tydligare resultatinriktningen och den 

tematiska koncentrationen för sammanhållningspolitiken, vilket bör garantera ett stort 

mervärde för de medfinansierade åtgärderna. Parlamentet välkomnar också definitionen 

av allvarliga brister och den planerade ökningen av korrigeringar för upprepade brister. 

215. Europaparlamentet beklagar dock att medlemsstaterna även enligt den nya Eruf-

förordningen (EU) nr 1301/20131 får ersätta felaktiga projekt som upptäckts under år ”n” 

med nya projekt, varigenom ett väsentligt incitament till ett omsorgsfullt utnyttjande av 

anslagen bortfaller. Parlamentet anser att denna bestämmelse bör begränsas vid första 

lägliga tillfälle och omarbetas helt senast 2020. 

216.  Europaparlamentet beklagar dessutom att kriterierna för att bedöma systemen (”allvarliga 

brister”) och för fastställande av nivån på de finansiella korrigeringar som ska tillämpas 

inte har getts en slutgiltig definition i förordning (EU) nr 1301/2013. Parlamentet 

förväntar sig att de detaljerade och operativa kriterier som kommer att göra det möjligt för 

kommissionen att tillämpa begreppet ”allvarlig brist” fastställs i en delegerad akt. 

217.  Europaparlamentet medger att i samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet 

har ett antal bilaterala möten ägt rum mellan föredraganden och kommissionen om 

övergripande frågor om den delegerade akt i vilken det anges närmare hur ”allvarliga 

brister” ska definieras tydligare och om hur finansiella korrigeringar ska skärpas vid 

långvariga allvarliga brister. Parlamentet beklagar att budgetkontrollutskottets förslag till 

nivå på de finansiella korrigeringarna (att lägga till en ränta på 50 % och 75 %) inte 

beaktades. Parlamentet beklagar att den ursprungliga automatiken för att påtvinga 

finansiella korrigeringar på en högre nivå, om samma allvarliga brist upptäcks i ett senare 

räkenskapsår, anges som valfri i det senaste utkastet till delegerad akt (av den 4 februari 

2014) och att detta medfört att kravet att medlemsstaterna inför system för övervakning 

och kontroll som säkerställer en sund ekonomisk förvaltning har försvagats. 

218. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om tillämpning av finansiella 

nettokorrigeringar hos medlemsstaterna (COM(2013)0934). Parlamentet tvivlar dock på 

att de handlingar som medlemsstaterna lämnar in senast den 15 februari år ”n+1” utgör en 

solid grundval för en riskanalys. Parlamentet konstaterar vidare att det kontradiktoriska 

förfarande som kan leda till att nettokorrigeringar utdöms tar fyra månader, vilket är för 

länge. 
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219.  Europaparlamentet uppmanar mot bakgrund av den höga nivån av fel i offentlig 

upphandling inom sammanhållningspolitiken och med beaktande av revisionsrättens 

seminarium om EU:s offentliga upphandling i januari 2014, till ett starkare och 

omedelbart genomförande i medlemsstaterna av aktuella bestämmelser på området. 

Parlamentet uppmanar dessutom till bättre samordning av reglerna för offentlig 

upphandling på alla aktörers nivå och till förenklade och samordnade regler och 

finansiella korrigeringar. 

220. Europaparlamentet välkomnar ett eventuellt införande av frivilliga nationella 

deklarationer av medlemsstaternas förvaltning inom områden med delad förvaltning. 

221. Europaparlamentet ber kommissionen att varje år i god tid få bli involverat i 

medfinansieringen av TEN-T/fonden för ett sammanlänkat Europa, genom att få 

information om valet av transportinfrastrukturprojekt och om vilka belopp som anslagits. 

Kommissionen uppmanas att årligen tillhandahålla parlamentet förteckningar över 

transportprojekt och medfinansieringsbelopp via regionalfonden och 

Sammanhållningsfonden. 

222.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa och vidta snabba åtgärder för 

att åtgärda bristerna i revisionssystemet inom sammanhållningspolitiken. 

223. Europaparlamentet instämmer i reservationen från GD Regionalpolitiks generaldirektör 

angående förvaltnings- och kontrollsystemen för 

Eruf/Sammanhållningsfonden/Instrumentet för stöd inför anslutningen för 

programplaneringsperioden 2007−2013 i 17 medlemsstater (72 program) och 12 program 

för europeiskt territoriellt samarbete. Parlamentet instämmer också i reservationen 

angående förvaltnings- och kontrollsystemen för 

Eruf/Sammanhållningsfonden/Instrumentet för stöd inför anslutningen för 

programplaneringsperioden 2000−2006 i 5 medlemsstater (11 program) med avseende på 

program. I detta sammanhang påpekar parlamentet särskilt att 

– revisionsmyndigheterna i alla medlemsstater bör ta sin revisionsuppgift mer på 

allvar för att genomföra hållbara förbättringar av förvaltnings-, övervaknings- och 

kontrollsystem, 

– kommissionen måste genomföra fler revisioner hos slutliga stödmottagare och 

beviljande myndigheter under år ”n” i de medlemsstater där svagheter konstaterats i 

förvaltnings- och kontrollsystemen år ”n-1”,  

– kommissionen måste åta sig att granska alla operativa program minst en gång under 

loppet av en programplaneringsperiod, 

– kommissionen måste rapportera i god tid före ansvarsfrihetsförfarandet för 2013 om 

hur termen ”allvarliga brister” ska tillämpas i praktiken i de delegerade akterna och 

för de finansiella nettokorrigeringar som den genererat. 

Parlamentet uppmanar det nyvalda parlamentet att begära att den nya 

kommissionsledamoten ger en bindande utfästelse att komma till rätta med situationen 

och bland annat utarbeta särskilda ordningar tillsammans med de mest utsatta 

medlemsstaterna för att förbättra skyddet av unionens budget.  



224. Europaparlamentet understryker att enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 1080/2006 får företag inte ta emot EU-medel till investeringar som leder till 

nedläggning av arbetsplatser i samma företag i en annan region i EU. Parlamentet 

välkomnar därför att kommissionen har inlett en undersökning om eventuell 

omlokalisering av verksamhet i samband med stora projekt på över 50 miljoner EUR som 

kommissionen utövar direkt kontroll över. Parlamentet förväntar sig att kommissionen 

inleder en undersökning av omfattningen av denna form av missbruk av EU-medel i 

samband med projekt som understiger 50 miljoner EUR och projekt som omfattas av 

delad förvaltning. Parlamentet förväntar sig också att kommissionen ser till att EU-medel 

som betalats ut i strid med reglerna återbetalas. 

225. Europaparlamentet kräver att kommissionen ser till att EU-strukturfondsmedel inte 

används på ett sätt som direkt eller indirekt stöder en omlokalisering av tjänster eller 

produkter till andra medlemsstater. 

226.  Europaparlamentet ber det nyvalda parlamentet att se till att undanröjande av de brister 

som fastställts beträffande jordbruks- och regionalpolitiken prioriteras i den nya 

kommissionens arbetsprogram. 

227. Europaparlamentet ber det nyvalda parlamentet att granska de här påvisade svagheterna 

hos jordbruks- och regionalpolitiken i det skriftliga förfarandet inför utfrågningarna av de 

ledamöter som utsetts till den nya kommissionen och att avkräva tillräckliga löften för att 

skapa ett bättre skydd för unionens budget. 

228. Europaparlamentet uppmanar det nyvalda parlamentet att undersöka alla rättsliga 

möjligheter i ovanstående bemärkelse, för att om så krävs nå ytterligare förbättringar 

inom ramen för halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen gällande lagstiftningen. 

Kommissionens arbetsgrupp för Grekland 

229.  Europaparlamentet välkomnar arbetet i arbetsgruppen för Grekland och noterar att av de 

181 prioriterade projekt som arbetsgruppen fastställde är följande projekt som uppgår till 

415,7 miljoner EUR i riskzonen: 

–  Nya hamnen i Igoumenitsa, fas C med ett godkänt stöd på 81,25 miljoner EUR. 

–  Pendeltåg på sträckan Pireus–3 Gefyres med en samfinansierad budget på 70 

miljoner EUR. 

–  Byggandet av en pir i Symis hamn med ett godkänt stöd på 4,1 miljoner EUR. 

–  Nationellt register med ett godkänt stöd på 41,9 miljoner EUR. 

–  Fastighetsregister med en samfinansierad budget på 130 miljoner EUR. 

–  E-biljetter med ett godkänt stöd på 34,76 miljoner EUR. 

–  Sanering av sjön Karla med ett godkänt stöd på 41 miljoner EUR. 

–  Förbättring av tillfartsvägen till den andra geografiska enhetens deponi i prefekturen 

Aitolien/Akarnanien med ett godkänt stöd på 11,4 miljoner EUR. 



–  Förbättring – Breddning av landsvägen Velo–Stimagka–Koutsi–Nemea med ett 

godkänt stöd på 7,1 miljoner EUR. 

–  Byte av det centrala vattenledningsnätet i Zakynthos med ett godkänt stöd på 9,6 

miljoner EUR. 

Kommissionen uppmanas att informera parlamentet i detalj om de problem som uppstått i 

samband med dessa projekt. 

230. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera möjligheten att inrätta en 

arbetsgrupp för de medlemsstater som kämpar med genomförandet av unionens medel. 

Sysselsättning och sociala frågor  

231. Europaparlamentet framhåller att sysselsättnings- och socialpolitiken framför allt bedrivs 

via Europeiska socialfonden (ESF) och att cirka 11 782 miljoner EUR, dvs. 97 % av 

anslagen, tillhandahålls via ESF. 

232. Europaparlamentet konstaterar att av de 180 transaktioner som revisionsrätten granskat 

innehöll 63 (35 %) fel. Parlamentet påpekar att revisionsrätten på grundval av de fel som 

kvantifierades i 31 transaktioner uppskattar den sannolika felprocenten till 3,2 %, vilket är 

en ökning med 1 % jämfört med året innan. Parlamentet noterar att kommissionen 

påpekar att felprocenten skulle ha varit oförändrad, det vill säga nära 

väsentlighetströskeln, om revisionsrätten hade beaktat finansiella schablonmässiga 

korrigeringar som gjordes 2012 och som var särskilt höga (25 procents schablonsats) i en 

medlemsstat. 

233. Europaparlamentet framhåller att resultaten av revisionsrättens granskning även tyder på 

svaga punkter i kontrollerna av utgifterna på primär nivå. Parlamentet påpekar att 

revisionsrättens uppfattning, liksom under tidigare år, är att medlemsstaternas 

myndigheter hade tillräckligt med information för att upptäcka och korrigera åtminstone 

något eller några av felen innan de attesterade utgifterna för kommissionen i 67 % av de 

transaktioner som innehöll fel (både kvantifierbara och icke kvantifierbara). Parlamentet 

påpekar vidare att de flesta felen gällde regleringen av icke stödberättigande kostnader 

samt bristande efterlevnad av regler för offentlig upphandling.  

234.  Europaparlamentet stöder kommissionens strävan att vid regleringarna generellt införa det 

förenklade kostnadsalternativet, som har funnits sedan 2007, och uppmanar 

medlemsstaterna att använda sig av förenklade kostnader när det är möjligt, eftersom 

projekten därigenom blir mindre felkänsliga, vilket också revisionsrätten har bekräftat. 

235. Europaparlamentet välkomnar att den nya förordningen om Europeiska socialfonden1 

utvidgar tillämpningsområdet för det förenklade kostnadsalternativet. Från och med 2014 

får schablonbelopp upp till 100 000 EUR regleras, och för projekt som stöds med mindre 

än 50 000 EUR av offentliga medel blir det förenklade kostnadsalternativet obligatoriskt. 

236.  Europaparlamentet anser att kommissionens planer att fram till 2017 utnyttja det 

                                                 
1  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 

om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 
(EUT L 347 20.12.2013, s. 470). 



förenklade kostnadsalternativet för 50 % av ESF-operationerna bör anses vara ett 

minimum, och uppmanar alla medlemsstater att använda förenklade kostnader så att 

siffran blir högre. Parlamentet uppmanar kommissionen att i samband med beviljandet av 

ansvarsfrihet för 2013 rapportera om framstegen vid medlemsstaternas genomförande av 

det förenklade kostnadsalternativet. 

237. Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten har granskat övervaknings- och 

kontrollsystemen hos fyra revisionsmyndigheter i fyra länder, varvid revisionsrätten 

bedömde övervaknings- och kontrollsystemen i Belgien (Vallonien), Malta och Förenade 

kungariket (England) som bara delvis ändamålsenliga, men däremot bedömde 

övervaknings- och kontrollsystemen i Slovakien som ändamålsenliga. 

238.  Europaparlamentet välkomnar publiceringen av Overview Report on the Results of the 

Thematic Audit on Management Verifications Conducted by Member States. Parlamentet 

påpekar att det framgår av rapporten att kontrollmyndigheterna uppvisar avsevärda 

brister: att organisationsstrukturerna hos förvaltningsmyndigheter och förmedlande organ 

uppvisar svagheter, att kontroller ofta bara är formella, att man bryter mot bestämmelser 

om offentlig upphandling, att delegering av uppgifter inte sker med kompetens och 

omsorg och att det finns brister i förvaltningskapacitet och instruktioner. Parlamentet 

välkomnar rekommendationerna i rapporten, inbegripet att genomföra förenklade 

kostnader med hjälp av seminarier om förenkling i alla medlemsstater, att förbättra 

förvaltningen genom särskilda kostnadskontrollgrupper, att införa fler kontroller på plats 

av mottagarna, att bättre granska de delegerade organen och förvaltningsorganen och 

begränsa tillstånden för vad som faktiskt kan förvaltas, samt att inrätta handlingsplaner 

när brister upptäcks. 

239.  Europaparlamentet är mycket bekymrat över att GD Sysselsättning, socialpolitik och 

inkludering har justerat den av medlemsstaterna rapporterade felprocenten hos 13 av 117 

årliga granskningsrapporter för 2012 eller bedömt dem som otillförlitliga (2011 skedde 

detta för 42 av 117 årliga granskningsrapporter). Detta är särskilt oroande eftersom 

kommissionen använder revisionsuttalandena, de årliga granskningsrapporterna och 

medlemsstaternas förvaltningsförklaringar som underlag för sin riskanalys och sina egna 

kontroller. 

240. Europaparlamentet uppskattar att kommissionen under den förra 

programplaneringsperioden kontrollerade 85 av 91 nationella revisionsmyndigheter. 

Parlamentet påpekar att dessa myndigheter ansvarar för 111 operativa program eller 99 % 

av de anslagna medlen.  

241.  Europaparlamentet beklagar att 2012 års verksamhetsrapport för GD Sysselsättning, 

socialpolitik och inkludering innehöll en reservation avseende betalningar som gjorts för 

programperioden 2007–2013 på sammanlagt 68 miljoner EUR och omfattar 27 av 117 

operativa program (Spanien 9, Italien 4, Förenade kungariket 3) och noterar att 

förfaranden för avbrutna och inställda betalningar infördes vid behov. Parlamentet 

insisterar på behovet av förenklingar. 

242.  Europaparlamentet välkomnar den strikta tillämpningen av betalningsavbrott och 

betalningsinställelser. Parlamentet delar kommissionens uppfattning att dessa instrument 

är ytterst effektiva. Parlamentet påpekar att det enligt 2012 års verksamhetsrapport för 

GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering under rapportperioden utdömdes 38 

betalningsavbrott till ett belopp av 881,7 miljoner EUR (2013: 29 till beloppet 389,5 



miljoner EUR) och två betalningsinställelser per den 31 december 2012 (Tyskland). 

243. Europaparlamentet välkomnar kommissionens rapport Simplification and Gold-Plating in 

the European Social Fund1 och uppmanar kommissionen att inte förtröttas i sin strävan 

efter förenklad förvaltning i medlemsstaterna. 

244. Europaparlamentet betonar att det inom socialpolitiken allt oftare uppstår graverande 

konflikter mellan medlemsstaternas och EU:s befogenheter. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att respektera den välfärdsstatsprincip som återfinns i många 

medlemsstaters grundlagar och ser här stora möjligheter till besparingar i EU:s budget.  

245. Europaparlamentet kräver en politik för minskning av ungdomsarbetslösheten som ger ett 

ökat europeiskt mervärde. Parlamentet anser att EU:s roll särskilt består i att stärka 

infrastrukturer för yrkesutbildning och fortbildning. Parlamentet kräver här en ”ärlig” 

europeisk stödpolitik med en mycket starkare inriktning på överföring av know-how från 

medlemsstater med lägre ungdomsarbetslöshet till medlemsstater med hög 

ungdomsarbetslöshet, dock utan att väcka fler falska förväntningar och utan att ge fler 

löften som inte kan rymmas inom EU-institutionernas huvudsakliga ansvar.  

246. Europaparlamentet kritiserar att kommissionen inte har uppfyllt parlamentets upprepade 

uppmaningar att uppge summan av de EU-anslag som använts för förbättring av 

utbildningsstrukturer, både absolut och procentuellt, under stödperioden 2007–2013.  

247.  Europaparlamentet konstaterar att det inte går att visa EU:s medborgare och skattebetalare 

vad som har uppnåtts med miljardutbetalningarna från ESF och strukturfonderna för att 

bekämpa ungdomsarbetslösheten. Parlamentet erinrar om att den påstådda bristen på 

sådana insamlade statistiska uppgifter bestrids av de som ansvarar för lokala 

arbetsmarknadsåtgärder. Parlamentet noterar i detta sammanhang medlemsstaternas 

viktiga roll i att tillhandahålla statistik och regelbundna rapporter enligt gemensamma 

kriterier om användningen av unionens medel för att tackla ungdomsarbetslösheten. 

Parlamentet erinrar kommissionen om dess redovisningsskyldighet beträffande 

användningen av EU:s skattepengar för unga arbetslösa och anser att resultaten av EU:s 

stödpolitik är otillräckliga, just med tanke på de förväntningar som väckts om en 

minskning av ungdomsarbetslösheten. 

248.  Europaparlamentet noterar behovet av en helhetssyn och att det behövs fler åtgärder för 

att tackla ungdomsarbetslösheten, både inom unionen och på nationell nivå, liksom andra 

program och instrument på unionens bekostnad som kan bidra till att sänka 

ungdomsarbetslöshetsnivån, till exempel Horisont 2020, Erasmus+ och Erasmus för unga 

företagare. Parlamentet anser att detta säkerställer att unionens medel används effektivt 

och att nationella bestämmelser ger ett mervärde åt insatserna på unionsnivå. 

249. Europaparlamentet kräver till exempel upplysningar om ett stort bedrägerifall i samband 

med ESF i Spanien. Parlamentet noterar att bedrägeriet bestod i att anordna utbildnings- 

och fortbildningskurser som ska ha hållits rent fiktivt via internet med icke-existerande 

deltagare, och där subventionsbeloppen varit beroende av antalet anmälda deltagare. 

Parlamentet är bekymrat med tanke på att det rör sig om flera miljoner euro, och förväntar 

sig att kommissionen ska upplysa om varför ingen av kontrollörerna inom den hierarki för 

kontroll- och inspektionsskyldigheter som anges i fondförordningen 

                                                 
1  EMPL H1/JJ/DV vgk (2013), 13.11.2013. 



(revisionsmyndigheten i Madrid, den spanska riksrevisionen, kommissionen, GD 

Sysselsättning, socialpolitik och inkludering, revisionsrätten) uppmärksammade detta fall 

och huruvida Olaf var inkopplad. Parlamentet kräver ett klargörande av om 

revisionsrätten kände till detta fall, och information om hur många liknande fall som har 

inträffat tidigare (till exempel i Nederländerna och andra medlemsstater). 

250. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till övervakning av de finansiella 

instrumenten, särskilt ESF, Europeiska globaliseringsfonden, relevanta delar av 

instrumentet för stöd inför anslutningen och det europeiska instrumentet Progress för 

mikrokrediter, och mätning av deras resultat i förhållande till de specifika politiska målen 

i Europa 2020-strategin och i den årliga politiska processen under den europeiska 

planeringsterminen. 

251. Europaparlamentet är kritiskt till att fördraget om inrättande av Europeiska 

stabilitetsmekanismen har otillräckliga bestämmelser för att garantera effektiva 

externrevisioner. Parlamentet beklagar att enligt artikel 24 (revisionskommittén) i 

fördragets bestämmelser kan endast en ledamot utnämnas av revisionsrätten medan två 

ledamöter kan utnämnas på förslag av ordföranden. 

252. Europaparlamentet är oroat över föreskriften i artikel 24.6 i fördragets bestämmelser, med 

det överenskomna förfarandet att endast informera parlamentet genom att sända det 

revisionskommitténs årsrapport. Parlamentet understryker att man har rätt att debattera 

årsrapporten med revisionskommittén i närvaro av ESM:s styrelse. 

Yttre förbindelser  

253. Europaparlamentet konstaterar med oro att revisionsrätten har uppskattat den mest 

sannolika felprocenten för politikområdena yttre förbindelser, bistånd till tredjeländer och 

utvidgning till 3,3 % (2011: 1,1 %).  

254. Europaparlamentet betonar att ökningen av felprocenten också måste ses i ljuset av den 

nya urvalsmetod som revisionsrätten har utvecklat. I revisionsrättens urval för 2012 

ingick endast mellanliggande betalningar, slutbetalningar och reglering av förskott. 

255. Europaparlamentet påpekar med oro att alla fel som revisionsrätten upptäckte avsåg 

transaktioner som i princip hade kontrollerats av kommissionen, och att inget av de 

aktuella felen hade förebyggts eller upptäckts. 

256. Europaparlamentet påminner om att metodikändringen i revisionsrättens urvalsförfarande 

gör det möjligt att jämföra felprocenten vid delad förvaltning (5,3 %) med felprocenten 

vid centraliserad förvaltning (4,3 %), och påpekar i detta sammanhang att kommissionens 

resultat är ganska bra när det gäller yttre förbindelser.  

257. Europaparlamentet påpekar att den kvarstående felprocent som uppges i den 

granskningsrapport som lämnats av Moore and Stephens på uppdrag av EuropeAid är 

3,63 % och därmed är högre än den årliga felprocent som revisionsrätten har uppskattat.  

Parlamentet bestrider kommissionens argument att felprocenten alltid måste bli lägre vid 

slutet av en period på grund av felkorrigeringar. 

258. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att korrigera de konstaterade 

felen effektivt och att verkställa återvinningarna effektivt. 



259. Europaparlamentet konstaterar att kommissionens relativt goda resultat när det gäller yttre 

förbindelser åtminstone delvis kan förklaras med att transaktionerna inom två områden – 

budgetstöd och EU:s bidrag till projekt med flera givare som genomförs av internationella 

organisationer som exempelvis FN – har begränsad felkänslighet på grund av 

betalningsvillkorens art. 

260. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att revisionsrätten bedömde 

övervaknings- och kontrollsystemen inom GD Utvidgning som ändamålsenliga, även om 

den metod som tillämpats vid beräkningen av den resterande felprocenten måste 

förbättras ytterligare. 

261. Europaparlamentet beklagar att bristerna hos förhandskontrollerna och hos gransknings- 

och övervakningssystemen inom EuropeAid kvarstår och att den omstrukturering som 

kommissionen genomförde 2011, enligt revisionsrättens konstateranden, fortfarande är till 

nackdel för tjänsten för internrevisions verksamhet. Parlamentet beklagar att 

övervaknings- och kontrollsystemen inom EuropeAid bara är delvis ändamålsenliga, dvs. 

att de inte leder till att väsentliga fel upptäcks och korrigeras. 

262. Europaparlamentet ansluter sig till revisionsrättens rekommendationer om att 

kommissionen bör se till att utbetalningarna regleras i tid, främja en bättre 

dokumenthantering hos genomförandepartner och stödmottagare, förbättra förfarandena 

för kontraktstilldelning genom att fastställa tydliga urvalskriterier och dokumentera 

utvärderingsprocessen bättre, höja kvaliteten hos de utgiftskontroller som utförs av 

externa revisorer och tillämpa en enhetlig och tillförlitlig metod för beräkning av den 

kvarstående felprocenten hos de generaldirektorat som sysslar med yttre förbindelser. 

263.  Europaparlamentet välkomnar de effektivitetsrevisioner som revisionsrätten gjort inom 

ramen för sina särskilda rapporter om EU-biståndet till Demokratiska republiken Kongo, 

Egypten och Palestina, eftersom det där görs en bedömning av om kommissionens 

förvaltning uppfyller principerna om ekonomi, effektivitet och sparsamhet. Parlamentet 

föreslår, mot bakgrund av dessa rapporter, att kommissionen och revisionsrätten 

samarbetar tätt för att vidareutveckla både mätbara indikatorer och en metodik för 

effektivitetsrevisioner av EU-finansierade projekt av stark politisk karaktär, till exempel 

sådana som arbetar för att öka respekten för mänskliga rättigheter, lag och ordning eller 

demokrati, och där ett beslut om att fortsätta eller avbryta ett projekt inte enbart hänger på 

faktiska resultat inom en viss tidsram. 

264. Europaparlamentet stöder kommissionens fortsatta insatser till förmån för en övergång 

från en inputbaserad till en resultatbaserad och konsekvensbaserad strategi, och begär att 

specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna riktmärken ska antas för alla 

program inom rubrik 4, i enlighet med revisionsrättens uppmaningar. Parlamentet 

uttrycker förhoppningar om att dessa program inte ska uppvisa samma brister som de 

program som granskats i årets rapport. 

265. Europaparlamentet noterar de problem som revisionsrätten konstaterat i samband med 

förvaltningen av sociala tillägg och uppmanar kommissionen att genomföra alla 

rekommendationer. Parlamentet välkomnar de åtgärder som kommissionen vidtagit 

hittills och uppmuntrar kommissionen att snabba på genomförandet av sitt nya program 

för att lösa dessa problem. 

266. Europaparlamentet påminner om sin rekommendation att återanvända material som 



använts vid valobservatörsuppdrag i samband med andra sådana uppdrag eller EU-

delegationer, i syfte att minska deras budgetkonsekvenser och maximera utnyttjandet av 

budgetmedlen. 

Utveckling och samarbete 

267. Europaparlamentet välkomnar att mer än 1 350 projekt utvärderades under 2012 med 

avseende på projektens relevans och utformning, effektivitet, ändamålsenlighet, inverkan 

och hållbarhet i enlighet med kommissionens system för resultatinriktad övervakning. 

Parlamentet noterar en minskning av antalet projekt som har stora problem från 8 % 

(2010 och 2011) till 5 % 20121.  

268. Europaparlamentet noterar med oro att antalet fall som Olaf inlett en undersökning av 

med avseende på projekt som förvaltats av GD Utveckling och samarbete – EuropeAid 

ökat från 33 (2011) till 45 under 2012, samtidigt som parlamentet noterar att antalet nya 

fall fortfarande var lägre än under något år mellan 2005 och 2010.  

269. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ för genomsynligt bistånd 

(”Transparent Aid”)2 som ska ge fullständig information i rätt tid om humanitärt bistånd 

och utvecklingsbistånd och potentiellt bidra till att minska dubbelfinansiering. 

270. Europaparlamentet välkomnar att GD Utveckling och samarbete – EuropeAid 2012 

införde en gemensam metod för beräkning av den kvarstående felprocenten, dvs. den 

felnivå som undgått alla kontroller som ska förebygga, upptäcka och korrigera fel. 

Parlamentet välkomnar att revisionsrätten ansåg att den metod som används för att 

uppskatta den kvarstående felprocenten var väl utformad och användbar. 

271. Europaparlamentet är emellertid bekymrat över nivån på den kvarstående felprocenten, 

som uppskattas vara 3,6 % för GD Utveckling och samarbete – EuropeAid, och uppmanar 

kommissionen att öka sina ansträngningar att på ett bättre sätt analysera, dokumentera och 

förklara de vanligaste typerna av fel och att vidta lämpliga åtgärder, bland annat samråd 

med berörda intressenter, för att minska felen i framtiden, särskilt i samband med 

betalningar till internationella organisationer, vilka utgjorde 38 % av den totala 

kvarstående felprocenten3. 

Forskning och annan inre politik 

272. Europaparlamentet påpekar att de viktigaste finansieringsinstrumenten inom detta 

verksamhetsområde är ramprogrammen för forskning, med 7 957 miljoner EUR eller 

68 % av driftsutgifterna, och programmet för livslångt lärande, med 1 529 miljoner EUR 

eller 13 % av driftsutgifterna. 

273. Europaparlamentet konstaterar att av de 150 transaktioner som revisionsrätten granskat 

innehöll 73 (49 %) fel. Parlamentet påpekar att revisionsrätten med utgångspunkt från de 

fel som kvantifierats uppskattar den mest sannolika felprocenten till 3,9 %, varvid 

                                                 
1  Arbetsdokument från kommissionens avdelningar SWD(2013)0307 som åtföljer 

årsrapporten 2013 om genomförandet av Europeiska unionens utvecklings- och 
biståndspolitik under 2012, s. 161. 

2  https://tr-aid.jrc.ec.europa.eu 
3  http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/devco_aar_2012.pdf 



regleringen av förskotten, en ny kategori av urvalet för 2012 (se punkterna 1.6, 1.7 och 

1.15 i årsrapporten), enligt revisionsrättens uppgifter bidrar med 2,1 %.  Parlamentet 

konstaterar att detta granskningsområde (forskning och annan inre politik) därmed 

kommer nära väsentlighetströskeln. 

274. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten bedömer de granskade övervaknings- och 

kontrollsystemen för forskningsramprogram som bara delvis ändamålsenliga, men 

bedömer det granskade övervaknings- och kontrollsystemet för programmet för livslångt 

lärande som ändamålsenligt. 

275. Europaparlamentet betonar att felen har varit desamma under flera år: i huvudsak 

bokföring av icke reglerbara kostnader. 

276. Europaparlamentet gläder sig över att de årliga verksamhetsrapporter från 

generaldirektoraten som revisionsrätten har granskat innehåller en rättvis bedömning av 

den ekonomiska förvaltningen när det gäller de underliggande transaktionernas 

korrekthet. Den information som lämnats bekräftar i stor utsträckning revisionsrättens 

iakttagelser och slutsatser. 

277. Europaparlamentet finner det obegripligt att revisionsrätten fortfarande kan påvisa en 

betydande felprocent hos de kostnadsredovisningar som attesterats av en oberoende 

revisor. Parlamentet anser därför att kommissionen och medlemsstaterna måste ge 

revisorerna allt bakgrunds- och utbildningsmaterial som behövs för en korrekt granskning 

av kostnadsredovisningar. Parlamentet understryker att attesterade kostnadsredovisningar 

är meningsfulla bara om kommissionen kan lita på dem. 

278. Europaparlamentet välkomnar i likhet med revisionsrätten de förenklingsåtgärder som 

kommissionen har infört från och med 2011 (t.ex. för de metoder som stödmottagarna 

tillämpar för att beräkna genomsnittliga personalkostnader) liksom den rapport om dessa 

som kommissionen har lagt fram1. Parlamentet uppmanar kommissionen att uppdatera 

denna rapport till förfarandet om beviljande av ansvarsfrihet för 2013. 

279. Europaparlamentet framhäver betydelsen av resultaten i revisionsrättens särskilda rapport 

nr 2/2013 Har kommissionen säkerställt ett effektivt genomförande av sjunde 

ramprogrammet för forskning?, som analyserades av parlamentet den 3 april 20142. 

280. Europaparlamentet noterar utifrån årsrapporten för 2012 om forskning och innovation att 

hörnstenen i förvaltningen på forskningsområdet består i att hitta en acceptabel jämvikt 

mellan programmets attraktivitet för deltagarna och den finansiella kontrollens 

berättigade önskemål. I detta sammanhang påpekade generaldirektören att ett 

tillvägagångssätt som under alla omständigheter eftersträvar en andel kvarstående fel på 2 

% inte utgör någon möjlig lösning3. 

281. Europaparlamentet oroas av att revisionsrätten, liksom även skedde för budgetåret 2011, 

har upptäckt betydande kvantifierbara fel vid projekt inom program för stöd till 

informations- och kommunikationsteknik. Parlamentet noterar att kommissionen har 

utvecklat en särskild revisionsstrategi för icke-forskningsrelaterade projekt, inom vars 

ram man fram till 2017 ska genomföra 215 revisioner av icke-forskningsrelaterade 

                                                 
1  Ares(2013) 2634919. 
2  Antagna texter, P7_TA(2014)0288, rekommendationer i del XVI. 
3  Årsrapport 2012 från generaldirektoratet för forskning och innovation, s. 45 f. 



projekt. Kommissionen uppmanas att rapportera om huruvida de 470 000 EUR som 

felaktigt utbetalats har återvunnits. 

282. Europaparlamentet noterar att man fram till utgången av 2012 genomfört 78 % av de 

extrapolerade korrigeringarna inom sjätte ramprogrammet. 1 506 av totalt 

7 101 korrigeringar kvarstod att genomföra. Av dessa gällde 1 336 fall revisioner som 

avslutades 2011 eller tidigare. Kommissionen uppmanas att rapportera om situationen för 

de extrapolerade korrigeringarna inom sjätte ramprogrammet. 

283. Europaparlamentet oroas av att generaldirektören för inrikes frågor på grund av de 

bristande framstegen med idrifttagandet av andra generationen av Schengens 

informationssystem (SIS II) har gjort ett förbehåll för sitt verksamhetsområde. 

Kommissionen uppmanas att rapportera om framstegen med idrifttagandet av SIS II. 

Olaf  

284.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens ordförande hittills inte har redogjort i 

plenum inför parlamentet om uppsägningen av folkhälsokommissionär John Dalli den 16 

oktober 2012. Parlamentet insisterar på att det är nödvändigt att respektera principen om 

att alla är oskyldiga tills motsatsen har bevisats, och noterar att de allvarliga 

korruptionsanklagelserna från tobaksindustrin mot folkhälsokommissionären, som denne 

alltjämt bestrider, än i dag inte bevisats. 

285. Europaparlamentet beklagar starkt att undersökningen av beskyllningarna från byrån för 

bedrägeribekämpning enligt en analys från Olafs övervakningskommitté har visat sig 

grovt felaktiga och att byrån vägrar bidra till ett uppklarande och ändå inte ställs till svars 

för detta. 

286. Europaparlamentet uppmärksammar den omvända bevisbördan i detta fall, där det inte är 

den anklagades skuld som står i fokus, utan den anklagade själv som måste kämpa inför 

flera domstolar för att bevisa sin oskuld. Parlamentet uppmärksammar att John Dalli i 

Europeiska unionens tribunal har bestridit att han sades upp frivilligt och lagligt, vilket 

kan leda till skadestånd – vilket belastar skattebetalarna – och att han även har inlett en 

förtalsprocess mot Swedish Match inför belgiska myndigheter. 

287. Europaparlamentet kräver ett fullständig klargörande samt ett fullständigt och snabbt 

samarbete mellan kommissionen och domstolarna i Belgien och Malta i fallet Dalli och en 

oberoende undersökning av de metoder myndigheten har använt i detta fall.  

288.  Europaparlamentet är bekymrat över de höga ekonomiska indikatorer för att inleda en 

undersökning som ingår i Olafs utredningspolitiska prioriteringar för 2012 och 2013 som 

återfinns i tullsektorn: 1 miljon EUR; i jordbrukssektorn: 100 000 EUR för det särskilda 

anslutningsprogrammet för jordbruk och landsbygdsutveckling (Sapard) och över 250 000 

EUR för jordbruket; i strukturfonderna: 500 000 EUR i Europeiska socialfonden samt i 

Sammanhållningsfonden, och 1 miljon EUR i Eruf; i sektorerna för bistånd till länder 

utanför EU och centrala utgifter: 50 000 EUR; och dessutom i sektorn för anställda inom 

unionen: 10 000 EUR. Parlamentet kritiserar det faktum att det ligger inom de förvaltande 

generaldirektoratens ansvarsområden att ta itu med de möjliga fall av bedrägeri som 

ligger bakom dessa ekonomiska indikatorer utan att man har behörig personal till sitt 

förfogande. Parlamentet anser att skattebetalarnas pengar och unionens ekonomiska 

intressen äventyras. 



289.  Europaparlamentet konstaterar att man åtta månader efter 2011 års antagande i kammaren 

av parlamentets resolution1 om skyddet för ekonomiska intressen ännu inte har fått 

tillgång till den rättsliga bedömningen av lagligheten av inspelningar av privata 

telefonsamtal under pågående administrativa undersökningar rörande medlemmar av 

unionens institutioner och unionens tjänstemän som utförs av Olaf, vilket man begärde i 

punkt 75 i denna resolution. 

290.  Europaparlamentet är djupt oroat av övervakningskommitténs slutsatser om att Olaf inte 

gjort någon förhandskontroll av lagligheten avseende andra utredningsåtgärder än dem 

som uttryckligen anges i Olafs instruktioner till personalen om utredningsförfaranden. 

Parlamentet framhåller att detta äventyrar respekten för de berörda personernas 

grundläggande rättigheter och förfarandegarantier. 

291.  Europaparlamentet noterar att överträdelser av förfarandekrav under förundersökningarna 

kan påverka lagligheten i det slutliga beslut som fattas på grundval av Olafs utredningar. 

Parlamentet anser att detta kan vara mycket riskfyllt, eftersom det är kommissionen som 

skulle vara rättsligt ansvarig för överträdelserna. 

292.  Europaparlamentet anser att det är oacceptabelt att Olafs generaldirektör är direkt 

inblandad i vissa utredningsuppgifter, bland annat intervjuer med vittnen. Parlamentet 

påpekar att generaldirektören därmed skulle kunna vara föremål för en intressekonflikt, 

eftersom det enligt artikel 90a i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska 

unionen och artikel 23.1 i Olafs instruktioner till personalen om utredningsförfaranden är 

generaldirektören som tar emot klagomål mot Olafs utredningar och avgör huruvida det 

har vidtagits lämpliga åtgärder mot bristande respekt för förfarandegarantier. 

293.  Europaparlamentet noterar bekymrat det stora antal misstänkta bedrägerier som 

kommissionens avdelningar anmält till Olaf, men som där avvisats och återförvisats till 

kommissionens avdelningar. Inget register förs över avdelningarnas uppföljningsåtgärder. 

Parlamentet förväntar sig att Olaf åtminstone kartlägger uppföljningen av dessa fall. 

Parlamentet begär en analys av de misstänka bedrägerifall som under 2012 och 2013 

avvisats och återförvisats till kommissionen. 

294. Europaparlamentet är oroat över resultaten av två personalenkäter vid Olaf och de 

konstaterade bristerna inom myndigheten efter omorganisationen. Parlamentet ber 

revisionsrätten att genomföra en uppföljningsrevision och följa upp sin särskilda 

rapport nr 2/2011, för att undersöka effekterna av omorganisationen. 

295.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förse budgetkontrollutskottet med en 

oredigerad version av det dokument D/000955 av den 5 februari 2009 som Olaf utarbetat 

och som handlar om att en högt uppsatt person vid en EU-institution missbrukat unionens 

medel. 

296.  Europaparlamentet förväntar sig att få information av kommissionen om alla clearing 

house-möten 2012 och 2013 med avseende på deltagare och dagordningar vid dessa 

möten. Parlamentet är bekymrat över Olafs oberoende och uppmanar 

övervakningskommittén att analysera i vilken grad clearing house-mötena äventyrar Olafs 

oberoende ställning. 

                                                 
1  Antagna texter, 3 juli 2013, P7_TA(2013)0318. 



Tobakssmuggling 

297.  Europaparlamentet begär en utvärdering av de aktuella överenskommelserna med de fyra 

tobakskoncernerna (Philip Morris International Cooperation Inc. (PMI), Japan Tobacco 

International Cooperation, British American Tobacco Cooperation och Imperial Tobacco 

Cooperation) med beaktande av det nya tobaksdirektivet1 och ratificeringen av protokollet 

till ramkonventionen om tobakskontroll2 samt parlamentets synpunkter i frågan om och i 

så fall hur överenskommelsen om samarbete gällande tobak med Philip Morris 

International ska förlängas. 

298. Europaparlamentet kräver bestämda åtgärder från Olafs sida i kampen mot 

cigarettsmuggling i förbindelse med Kina, Förenade arabemiraten, Ukraina och 

motsvarande knutpunkter för smuggling samt gentemot Europol, för att förbättra 

samarbetet, och betonar betydelsen av tillgång till information och motsvarande 

databaser. 

299.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att redogöra för vilka åtgärder som måste 

vidtas i EU för att kontrollera marknaden för tobaksblad, skuren råtobak och maskinell 

utrustning för cigarrettproduktion och på så vis bekämpa olagliga cigarettfabriker. 

Bristande framsteg i Bulgarien 

300. Europaparlamentet välkomnar kommissionens tydlighet i framstegsrapporten av den 

22 januari 2014 om utvecklingen i Bulgarien. Parlamentet är mycket bekymrat över de 

bristande framstegen inom den i dag sju år gamla samarbets- och kontrollmekanismen, 

den fortsatt stora korruptionen och den där fastställda svårigheten att tilldela ansvar och 

korrigera fel. Parlamentet förväntar sig att kommissionen intar en beslutsam hållning 

gentemot Bulgarien och noga utvärderar om EU-medel under dessa omständigheter över 

huvud taget kan sättas in korrekt. 

Långsammare framsteg i Rumänien 

301.  Europaparlamentet välkomnar redogörelsen i kommissionens framstegsrapport av den 22 

januari 2014 om utvecklingen i Rumänien. Parlamentet är mycket bekymrat över de 

långsamma framstegen i Rumänien inom samarbets- och kontrollmekanismen. 

Parlamentet uppmärksammar förslagen om att ändra strafflagen i frågor som avser 

intressekonflikter för lokalt valda ämbetsmän samt amnesti för parlamentsledamöter vid 

korruptionsbrott. Mot bakgrund av denna utveckling menar parlamentet att det knappt är 

möjligt att under sådana omständigheter kunna sätta in EU-medel korrekt. 

Romer 

302. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen i princip är oförmögen att yttra sig om 

åtgärder från EU-budgeten till förmån för integration av romer i deras hemländer. 

Parlamentet kritiserar att kommissionen trots den strategi för romer som lades fram 2010 

inte har försökt hitta ett sätt för att styrka åtgärder till förmån för romer. Parlamentet 

                                                 
1  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning 

av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och 
försäljning av tobaksvaror och liknande produkter (Ännu ej offentliggjort i EUT). 

2  WHO:s ramkonvention om bekämpning av tobaksmissbruk. 



kritiserar kommissionens otillräckliga insamling av uppgifter inom ESF, som inte gör det 

möjligt att visa EU-medborgarna och skattebetalarna vad som uppnåtts med medel från 

ESF och strukturfonder för integration av romer. Kommissionen påminns om sin 

redovisningsskyldighet för användandet av unionens skattemedel för romer.  

303. Europaparlamentet noterar ökade klagomål från organisationer i det civila samhället, som 

bland annat även verkar på området romer, som är uteslutna från tillgången till EU-medel 

på grund av en hög byråkratisk börda. Kommissionen uppmanas att ge starkare stöd till 

dessa organisationer under hela processen.  

IT-politik 

304.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utforska välgranskade lösningar med 

öppen källkod för e-post och kalendrar, inbegripet programvaror för slutanvändare. 

Parlamentet påminner kommissionen om att en säker lösning med öppen källkod kan 

övervägas även för andra delar av stackminnet som inte brukar vara synligt för 

slutanvändaren, t.ex. brandväggar och webbservrar, om ett anbudsförfarande utgår från 

funktionella specifikationer i stället för märkesprodukter. 

305.  Europaparlamentet är bekymrat över att EU-institutionerna är bundna vid vissa 

programvaruförsäljare. Parlamentet beklagar att kommissionen trots att den är medveten 

om detta inte har vidtagit några åtgärder 2012 för att förbereda öppna anbudsförfaranden 

inom IKT, vilka grundar sig på öppna kriterier och funktionella specifikationer i stället 

för på varumärken. 

306.  Europaparlamentet erinrar om att SACHA II-kontraktet, och hela den uppsättning 

specifika märkesprodukter som anges i kontraktet, var så omfattande att bara ytterst få 

entreprenörer (två) skulle kunna delta i det öppna anbudsförfarandet. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att förbereda mindre och öppna anbudsförfaranden, så att fler 

aktörer kan delta i sådana upphandlingar och med större variation mellan anbuden. 

307. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att all strävan mot konsolidering 

inom IKT-området går i riktning mot välkända öppna standarder som används av många 

tjänsteleverantörer och som kan tillämpas genom programvara med öppen källkod. 

Parlamentet påminner om att det är lättare att se till att e-postförvaring i egna lokaler inte 

är åtkomlig för utomstående intresse p.g.a. dess geografiska placering.  

Undersökningar och rådgivning som tillhandahålls av externa aktörer 

308.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen genom sitt system för periodiserad 

redovisning inte kunde ge parlamentet en tydlig, koncis förteckning i ett maskinläsligt 

format, t.ex. en Excel-tabell eller en .csv-fil, som innehåller ämnesområdena för alla 

undersökningar, de specifika frågor för vilka kommissionen anlitat externa 

tillhandahållare av rådgivning, namnen på dessa tillhandahållare, det land där respektive 

tillhandahållare har sitt säte samt vilket datum utanordnarna gjorde budgetanslagen för 

undersökningarna eller den externa rådgivningen, uppdelade per år från 2009–2013. 

Parlamentet förväntar sig att denna förteckning överlämnas till budgetkontrollutskottet 

före den 1 maj 2014. 

EU-budgeten: att uppnå resultat 



Förvaltningsplaner och årliga verksamhetsrapporter 

309. Europaparlamentet fastställer att de mål som anges i artikel 38.3 e i budgetförordningen 

(EU, Euratom) nr 966/2012, som ska mätas genom indikatorer, i hög grad övertagits av 

generaldirektörerna som mål för deras förvaltningsplaner. Generaldirektörerna bör i sina 

årliga verksamhetsrapporter rapportera om vilka resultat som har uppnåtts och i vilken 

utsträckning dessa resultat har motsvarat den önskade effekten.  

310. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen när det gäller minskning av antalet mål 

och indikatorer i sitt arbetsdokument (del 1) om förslaget till budget för 2014 (se 

COM(2013)0450) har infört programförklaringar om driftsutgifter. 

311. Europaparlament instämmer i revisionsrättens kritik (årsrapport för 2012, punkt 10.9) om 

att mål som tas direkt från politiska eller lagstiftande dokument på hög nivå ofta inte är 

tillräckligt riktade och därför inte är användbara i förvaltningsplaner och årliga 

verksamhetsrapporter. 

312. Europaparlamentet betonar att dessa ”mål som tas direkt från politiska eller lagstiftande 

dokument på hög nivå” ofta gäller politikområden där inte endast unionen är ansvarig. 

Därför uppmanas generaldirektörerna att fastställa mål som exakt motsvarar unionens 

befogenheter, där subsidiaritetsprincipen beaktas till fullo. 

313. Europaparlamentet beklagar att utvärderingarna inte utgjorde användbara källor till bevis 

för att underbygga rapporteringen om politiska framgångar i de årliga 

verksamhetsrapporterna och att detta i första hand berodde på att tyngdpunkten vid 

utvärderingarna snarare låg på operativa frågor än på resultaten eller på att kommissionen 

tvivlar på kvaliteten på den information som överlämnats av medlemsstaternas 

myndigheter. 

Utvärderingsrapporten enligt artikel 318 i EUF-fördraget 

314. Europaparlamentet beklagar att kommissionen, i stället för att inrikta sig på uppnåendet 

av unionens huvudmål, tagit fram en rad sammanfattande utvärderingar av Europeiska 

unionens program från alla politikområden för vilka man har haft utgifter enligt den 

fleråriga budgetramen 2007–2013, varvid de nuvarande budgetrubrikerna följdes. 

315. Europaparlamentet erinrar om att parlamentet den 17 april 2013 med kraft uppmanade 

kommissionen att ändra upplägget i den utvärderingsrapport som lagts fram med stöd av 

artikel 318 genom att ”skilja den inre politiken från den yttre och i avsnittet om den inre 

politiken fokusera på Europa 2020-strategin [och därvid] lägga tyngdpunkten på de 

framsteg som gjorts för att uppnå flaggskeppsinitiativen”1.  

316. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen har för avsikt att förbättra 

resultatrapporteringen i sina generaldirektorats årliga verksamhetsrapporter, stärka 

kopplingen mellan de årliga förvaltningsplanerna och de årliga verksamhetsrapporterna, å 

ena sidan, och utvärderingsrapporten enligt artikel 318, å andra sidan, och anta 

utvärderingsrapporterna parallellt med den sammanfattande rapporten. 

317. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen avser att färdigställa och indela sin 

                                                 
1  Punkt 1 af i resolutionen av den 17 april 2013 (EUT L 308, 16.11.2013, s. 27).   



utvärderingsrapport på grundval av den nya resultatram som skapats genom den fleråriga 

budgetramen 2014–2020. Parlamentet påminner dock om att följande tre huvudsakliga 

inslag bör finnas med i en sådan resultatram: uppnående av målen för programmet 

(resultat), sund programförvaltning från kommissionens och medlemsstaternas sida samt 

på vilket sätt programresultat och en sund ekonomisk förvaltning bidrar till unionens 

huvudmål. 

318.  Europaparlamentet erinrar om att kommissionen för att säkerställa en sund ekonomisk 

förvaltning av unionens medel förvaltar den centrala databasen över uteslutna – en 

databas över företag som utesluts från unionens finansiering på grund av insolvens, 

domstols dom som vunnit laga kraft avseende bedrägeri, korruption, en upphandlande 

myndighets beslut avseende allvarligt tjänstefel och intressekonflikt. Parlamentet beklagar 

att varken allmänheten eller ledamöterna i parlamentet har tillgång till den centrala 

databas över uteslutna som förvaltas av kommissionen. Världsbanken förvaltar en 

liknande databas över utestängda företag, och den är tillgänglig för allmänheten. 

Parlamentet uppmanar därför kommissionen att ge allmänheten tillgång till den centrala 

databasen över uteslutna. 


