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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1
Udkast til interimsbetænkning
Forslag til beslutning
Punkt D

Forslag til beslutning
fra Budgetudvalget

(udkast til betænkning PE 496.558v01-00)

Ændringsforslag

D. der henviser til, at Unionen i henhold til 
artikel 311 TEUF skal tilvejebringe de 
nødvendige midler med henblik på at nå 
sine mål og gennemføre sin politik, og at 
den skal finansieres fuldt ud af egne 
indtægter;

D. der henviser til, at Unionen i henhold til 
artikel 311 i TEUF skal tilvejebringe de 
nødvendige midler med henblik på at nå 
sine mål og gennemføre sin politik, og at 
den skal finansieres fuldt ud af egne 
indtægter, og at Rådet har pligt til at høre 
Parlamentet, inden det vedtager en ny 
beslutning vedrørende reformen af EU's 
egne indtægter, ligesom det skal indhente 
tilsagn fra Parlamentet, inden det 
vedtager forordninger om 
foranstaltninger til gennemførelse af 
ordningen for egne indtægter; 

Ændringsforslag 2
Udkast til interimsbetænkning
Forslag til beslutning
Punkt J

Forslag til beslutning
fra Budgetudvalget

(udkast til betænkning PE 496.558v01-00)

Ændringsforslag

J. der henviser til, at det er nødvendigt, at 
EU har både et budget og en 
budgetprocedure, der fuldt ud afspejler den 
gennemsigtige og demokratiske essens i 
den parlamentariske beslutningstagning og 
kontrolproces på grundlag af respekt for 
principperne om enhed og universalitet, 
som kræver, at alle indtægter og udgifter 
opføres uden indbyrdes modregning, og at 
der gennemføres en offentlig debat om 

J. der henviser til, at det er nødvendigt, at 
EU har både et budget og en 
budgetprocedure, der fuldt ud afspejler den 
gennemsigtige og demokratiske essens i 
den parlamentariske beslutningstagning og 
kontrolproces på grundlag af respekt for 
principperne om enhed og universalitet, 
som kræver, at alle indtægter og udgifter 
opføres uden indbyrdes modregning, og at 
der gennemføres en offentlig debat og en 
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såvel indtægter som udgifter; parlamentarisk afstemning om såvel 
indtægter som udgifter;

Ændringsforslag 3
Udkast til interimsbetænkning
Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning
fra Budgetudvalget

(udkast til betænkning PE 496.558v01-00)

Ændringsforslag

7. minder om, at der i henhold til artikel 
310 TEUF skal være balance mellem 
indtægter og udgifter på EU's budget, og 
budgettet kan derfor ikke skabe offentlig 
gæld;

7. minder om, at der i henhold til artikel 
310 i TEUF skal være balance mellem 
indtægter og udgifter på EU's budget, og 
budgettet kan derfor ikke skabe offentligt 
underskud;

Ændringsforslag 4
Udkast til interimsbetænkning
Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning
fra Budgetudvalget

(udkast til betænkning PE 496.558v01-00)

Ændringsforslag

8. understreger, at EU-budgettet er et 
investeringsbudget, og at 94 % af de 
samlede udgifter investeres i
medlemsstaterne eller i Unionens eksterne 
prioriteter; understreger, at offentlige 
investeringer i regionerne og 
medlemsstaterne ville være mindre eller 
umulige uden bidraget fra EU-budgettet; 
mener, at enhver reduktion af EU-budgettet 
uundgåeligt ville være til hinder for hele 
Unionens vækst og konkurrenceevne;

8. understreger, at EU-budgettet primært er 
et investeringsbudget, og at 94 % af de 
samlede udgifter investeres inden for
medlemsstaterne eller i Unionens eksterne 
prioriteter; understreger, at offentlige 
investeringer i regionerne og 
medlemsstaterne ville være mindre eller 
umulige uden bidraget fra EU-budgettet; 
mener, at enhver reduktion af EU-budgettet 
uundgåeligt ville være til hinder for hele 
Unionens vækst og konkurrenceevne;

Ændringsforslag 5
Udkast til interimsbetænkning
Forslag til beslutning
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Punkt 22

Forslag til beslutning
fra Budgetudvalget

(udkast til betænkning PE 496.558v01-00)

Ændringsforslag

22. minder om sin holdning om, at de 
beløb, der tildeles en således reformeret 
fælles landbrugspolitik i regnskabsåret 
2013, i betragtning af den brede vifte af 
opgaver, udfordringer og mål, den fælles 
landbrugspolitik varetager, som et 
minimum bør opretholdes i den næste 
finansielle programmeringsperiode; 
understreger i denne forbindelse den store 
betydning af den anden søjle i den fælles 
landbrugspolitik, eftersom den yder et 
væsentligt bidrag i forbindelse med 
investeringer og oprettelse af 
arbejdspladser i landdistrikterne og i 
forbindelse med en forbedring af 
effektiviteten og konkurrenceevnen i 
landbrugssektoren;

minder om sin holdning om, at de beløb, 
der tildeles en således reformeret fælles 
landbrugspolitik i regnskabsåret 2013, i 
betragtning af den brede vifte af opgaver, 
udfordringer og mål, den fælles 
landbrugspolitik varetager, som et 
minimum bør opretholdes i den næste 
finansielle programmeringsperiode; 
understreger i denne forbindelse 
landbrugets betydning for 
fødevaresikkerheden i alle medlemsstater 
og den store betydning af den anden søjle i 
den fælles landbrugspolitik, eftersom den 
yder et væsentligt bidrag i forbindelse med 
investeringer og oprettelse af 
arbejdspladser i landdistrikterne og i 
forbindelse med en forbedring af 
effektiviteten og konkurrenceevnen i 
landbrugssektoren;

Ændringsforslag 6
Udkast til interimsbetænkning
Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning
fra Budgetudvalget

(udkast til betænkning PE 496.558v01-00)

Ændringsforslag

24. mener, at det samlede beløb, 
Kommissionen har afsat til området med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed, ikke i 
tilstrækkelig grad afspejler den styrkelse af 
dette område, der er sket med 
Lissabontraktaten, og de voksende opgaver 
og udfordringer, den medfører;

24. mener, at det samlede beløb, 
Kommissionen har afsat til området med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed, ikke i 
tilstrækkelig grad afspejler den styrkelse af 
dette område, der er sket med 
Lissabontraktaten, og de voksende opgaver 
og udfordringer, den medfører, navnlig 
inden for bekæmpelse af kriminalitet og 
på området for indvandrings- og 
asylpolitik;
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Ændringsforslag 7
Udkast til interimsbetænkning
Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning
fra Budgetudvalget

(udkast til betænkning PE 496.558v01-00)

Ændringsforslag

26. gentager sit synspunkt om, at det nye 
ansvar, som EU er blevet pålagt med 
traktaterne, forudsætter en tilstrækkelig 
ekstra finansiering i forhold til den 
flerårige finansielle ramme 2007-2013 med 
henblik på at give EU mulighed for at 
udfylde sin rolle som international aktør, 
samtidig med at det lever op til de 
forpligtelser, der allerede er indgået, 
navnlig realiseringen af 2015-målene 
senest i 2015; understreger, at EU-
bistanden supplerer finansieringen fra 
medlemsstaterne og har en 
katalysatorvirkning ved at gribe ind i 
regioner, hvor der ikke ydes bilateral 
bistand; støtter navnlig fælles 
programlægningsinitiativer mellem 
medlemsstaternes og EU's foranstaltninger;

26. gentager sit synspunkt om, at det nye 
ansvar, som EU er blevet pålagt med 
traktaterne, forudsætter en tilstrækkelig 
ekstra finansiering i forhold til den 
flerårige finansielle ramme 2007-2013 med 
henblik på at give EU mulighed for at 
udfylde sin rolle som international aktør og 
sikre at den når sine mål om at fremme 
demokrati, fred, solidaritet, stabilitet og 
fattigdomsreduktion i nabo- og 
partnerskabslandene samtidig med at det 
lever op til de forpligtelser, der allerede er 
indgået, navnlig realiseringen af 2015-
målene senest i 2015; understreger, at EU-
bistanden supplerer finansieringen fra 
medlemsstaterne og har en 
katalysatorvirkning ved at gribe ind i 
regioner, hvor der ikke ydes bilateral 
bistand; støtter navnlig fælles 
programlægningsinitiativer mellem 
medlemsstaternes og EU's foranstaltninger;
understreger Unionens stigende 
internationale ansvar og udviklingen af 
nye instrumenter, herunder Tjenesten for 
EU's Optræden Udadtil; insisterer på 
behovet for at leve op til sin ambition om 
at udvikle fælles udenrigs-, sikkerheds- og 
forsvarspolitikker, der giver resultater; 

Ændringsforslag 8
Udkast til interimsbetænkning
Forslag til beslutning
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Punkt 62

Forslag til beslutning
fra Budgetudvalget

(udkast til betænkning PE 496.558v01-00)

Ændringsforslag

62. erklærer sig parat til at indgå i 
indgående drøftelser med Rådet om både 
forordningen om den flerårige finansielle 
ramme og IIA og anmoder Rådet om at 
intensivere kontakterne på alle niveauer 
med henblik på mødet i Det Europæiske 
Råd den 22.-23. november;

62. erklærer sig parat til at indgå i 
indgående drøftelser med Rådet om både 
forordningen om den flerårige finansielle 
ramme og IIA og anmoder Rådet om at 
intensivere kontakterne på alle niveauer 
med henblik på mødet i Det Europæiske 
Råd den 22.-23. november; understreger 
behovet for at nå frem til en endelig aftale 
om den flerårige finansielle ramme 
snarest muligt, idet enhver forsinkelse vil 
få en negativ indvirkning på muligheden 
for at udnytte EU-budgettets udgifter 
effektivt i forhold til de udfordringer, de 
europæiske økonomier står over for i 
øjeblikket som følge af den finansielle 
krise.
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