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FORSLAG 

Budgetudvalget opfordrer Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at den årlige vækstundersøgelse, som Kommissionen fremlagde den 28. 

november 2014, fastsætter tre hovedsøjler for 2015 – et koordineret boost til private 

investeringer, et fornyet engagement i strukturreformer og stræben efter finanspolitisk 

ansvarlighed – og for første gang lægger vægt på EU-budgettets bidrag til realiseringen af 

disse søjler; 

B. der henviser til, at det forløbne semester med vedtagelsen af forordningen om oprettelse af 

Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, igangsættelsen af de operationelle 

programmer under Samhørighedsfonden, fremførslen af uudnyttede 

forpligtelsesbevillinger fra 2014 fra perioden 2007-2013 til 2015, 2016 og 2017 såvel som 

forhøjelsen af forfinansieringen til det europæiske ungdomsinitiativ har haft en god 

budgetudnyttelse til fordel for de mål, der blev fastsat i forbindelse med den årlige 

vækstundersøgelse; 

C. der henviser til, at EU-budgettet således har bevist sin merværdi, men også det 

begrænsede råderum for EU-politikken, som et budget, der ikke indeholder virkelige egne 

indtægter – som fortsat udgør mindre end 1 % af BNP – og som er tøjlet af en flerårig 

ramme på syv år, udgør; 

D. der henviser til Rådets holdning til budgettet for 2016 om at reducere forpligtelserne med 

563,6 mio. EUR og betalingerne med 1,4 mia. EUR, og at det således igen undervurderer 

EU's faktiske betalingsbehov i strid med den plan om betaling af de ubetalte regninger, 

som Kommissionen har foreslået 

1. glæder sig over fremlæggelsen af de fem formænds rapport "Fuldførelsen af Den 

Europæiske Økonomiske og Monetære Union", men beklager, at den tidsplan, der 

forudses til at føre den ud i livet, er for langsom og ude af trit med det krav om reform, der 

er udløst af den græske krise; 

2. glæder sig over de foranstaltninger, der er truffet for at forenkle og styrke det europæiske 

semester: et fornyet fokus på prioriteterne, færre dokumenter og mere tid til at drøfte dem, 

en øget politisk dimension og bedre deltagelse fra de nationale myndigheders side; 

3. hilser de forslag, der er fremsat om styrkelse af den parlamentariske kontrol, velkommen, 

navnlig forslaget om at tilpasse Europa-Parlamentets strukturer til den fælles valutas 

særegenhed, der er en forudsætning for en egentlig Økonomisk og Monetær Union; 

4. fremhæver Kommissionens opfattelse af den afgørende rolle, som nationale og regionale 

myndigheder spiller med hensyn til at tilskynde til de fornødne strukturreformer, udvise 

finanspolitisk ansvarlighed og fremme investeringer til støtte for beskæftigelse og vækst; 

5. bifalder opfordringen om indarbejdelse af mellemstatslige instrumenter, som f.eks. 

traktaten om stabilitet, samordning og styring og den europæiske stabilitetsmekanisme, i 

den primære EU-ret, hvilket vil afhjælpe manglen på demokratisk legitimitet; 
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6. understreger behovet for at anvende alle eksisterende regler i stabilitets- og vækstpagten 

med henblik på at opnå stabile offentlige finanser; 

7. glæder sig over de overvejelser, der er fremsat, om en budgetstabiliseringsmekanisme for 

euroområdet, som er indledningen til konturerne af et EU-finansministerium; bemærker, 

at offentliggørelsen af en hvidbog om dette emne, som er annonceret til at finde sted i 

foråret 2017, falder sammen med midtvejsevalueringen af FFR; minder i denne 

forbindelse om sit krav om, at en sådan supplerende finansiering eller et sådant 

supplerende instrument bør udgøre en integreret del af Parlamentets budgetkontrol og bør 

finansieres ud over FFR-lofterne for perioden 2014-2020; 

8. gentager behovet for, at der indføres en ny ordning for egne indtægter, som kan føre til en 

decideret reform af Unionens finansiering, uden at skattetrykket på borgerne forhøjes, og 

samtidig med at der skabes en reel forbindelse mellem borgere og europæiske 

myndigheder; ser i denne henseende frem til at analysere og drøfte de forslag, som 

Gruppen på højt plan vedrørende egne indtægter vil fremsætte næste år; 

9. minder om, at den mangel på betalingsbevillinger, som overvejende skyldes 

utilstrækkelige betalingslofter og underbudgettering, fortsat er alvorlig i 2015; frygter, at 

dette vil fortsætte med at bringe en korrekt gennemførelse af de nye FFR-programmer for 

2014-2020 i fare og straffe støttemodtagerne, især de lokale, regionale og nationale 

myndigheder, der kæmper med økonomiske og sociale begrænsninger; 

10. hilser vedtagelsen af forordningen om oprettelse af Den Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer velkommen som et middel til at styrke private investeringer og fremhæver 

den rolle, Parlamentet har spillet med hensyn til at minimere omfordelingen fra Horisont 

2020 og Connecting Europe-faciliteten; erindrer om sit tilsagn om at mindske 

nedskæringerne under den årlige budgetprocedure; 

11. betragter en vellykket gennemførelse af denne investeringsplan som afgørende og vil 

derfor følge dens iværksættelse med den største opmærksomhed, navnlig for at forebygge 

enhver dekonsolidering af investeringsudgifterne og den offentlige gæld. 
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