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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande förslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1
Förslag till interimsbetänkande
Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution
från budgetutskottet

(förslag till betänkande PE496.558v01-00)

Ändringsförslag

D. Enligt artikel 311 i EUF-fördraget ska 
unionen se till att den har nödvändiga 
medel för att nå sina mål och genomföra 
sin politik, och ska helt finansieras av egna 
medel.

D. Enligt artikel 311 i EUF-fördraget ska 
unionen se till att den har nödvändiga 
medel för att nå sina mål och genomföra 
sin politik, och ska helt finansieras av egna 
medel. Rådet måste höra parlamentet 
innan det antar ett nytt beslut om 
reformen av systemet för egna medel, och 
måste även inhämta parlamentets 
godkännande innan det antar 
förordningar om åtgärder för att 
genomföra systemet för egna medel.

Ändringsförslag 2
Förslag till interimsbetänkande
Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution
från budgetutskottet

(förslag till betänkande PE496.558v01-00)

Ändringsförslag

J. Det är nödvändigt att EU har både en 
budget och ett budgetförfarande som till 
fullo återspeglar det transparenta och 
demokratiska väsentliga innehållet i den 
parlamentariska processen för 
beslutsfattande och kontroll, på grundval 
av ett iakttagande av principerna om enhet 
och universalitet, vilket innebär att 
samtliga inkomster och utgifter måste tas 
upp som bruttobelopp utan att justeras mot 
varandra och att det ska finnas en offentlig 
debatt och omröstning om både 

J. Det är nödvändigt att EU har både en 
budget och ett budgetförfarande som till 
fullo återspeglar det transparenta och 
demokratiska väsentliga innehållet i den 
parlamentariska processen för 
beslutsfattande och kontroll, på grundval 
av ett iakttagande av principerna om enhet 
och universalitet, vilket innebär att 
samtliga inkomster och utgifter måste tas 
upp som bruttobelopp utan att justeras mot 
varandra och att det ska finnas en offentlig 
debatt och en parlamentarisk omröstning 
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inkomsterna och utgifterna. om både inkomsterna och utgifterna.

Ändringsförslag 3
Förslag till interimsbetänkande
Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution
från budgetutskottet

(förslag till betänkande PE496.558v01-00)

Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påminner om att i 
enlighet med artikel 310 i EUF-fördaget 
måste inkomsterna och utgifterna i EU-
budgeten vara balanserade och budgeten 
kan därför inte ge upphov till någon 
offentlig skuld.

7. Europaparlamentet påminner om att i 
enlighet med artikel 310 i EUF-fördaget 
måste inkomsterna och utgifterna i 
EU-budgeten vara balanserade och 
budgeten kan därför inte ge upphov till
något offentligt underskott.

Ändringsförslag 4
Förslag till interimsbetänkande
Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution
från budgetutskottet

(förslag till betänkande PE496.558v01-00)

Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar att
EU-budgeten är en investeringsbudget och 
att 94 procent av dess totala avkastning 
investeras i medlemsstaterna eller används 
för unionens yttre prioriteringar.
Parlamentet betonar att för regionerna och 
medlemsstaterna skulle offentliga 
investeringar minimeras eller vara 
omöjliga utan bidragen från EU-budgeten.
Parlamentet anser att varje minskning av 
EU-budgeten oundvikligen skulle hindra 
tillväxten och konkurrensförmågan i hela 
unionens ekonomi.

8. Europaparlamentet betonar att
EU-budgeten i första hand är en 
investeringsbudget och att 94 procent av 
dess totala avkastning investeras i 
medlemsstaterna eller används för 
unionens yttre prioriteringar. Parlamentet 
betonar att för regionerna och 
medlemsstaterna skulle offentliga 
investeringar minimeras eller vara 
omöjliga utan bidragen från EU-budgeten.
Parlamentet anser att varje minskning av 
EU-budgeten oundvikligen skulle hindra 
tillväxten och konkurrensförmågan i hela 
unionens ekonomi.
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Ändringsförslag 5
Förslag till interimsbetänkande
Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution
från budgetutskottet

(förslag till betänkande PE496.558v01-00)

Ändringsförslag

22. Europaparlamentet påminner om att 
parlamentet, med tanke på den stora 
variationen uppgifter, utmaningar och mål 
som den gemensamma jordbrukspolitiken 
står inför, anser att man bör avsätta minst 
lika stora belopp som för budgetåret 2013 
till den gemensamma jordbrukspolitiken 
för nästa budgetperiod. Parlamentet 
understryker i detta sammanhang 
betydelsen av den gemensamma 
jordbrukspolitikens andra pelare och dess 
stora bidrag till investeringar och 
arbetstillfällen i landsbygdsområden samt 
till jordbrukssektorns ökade effektivitet 
och konkurrenskraft.

22. Europaparlamentet påminner om att 
parlamentet, med tanke på den stora 
variationen uppgifter, utmaningar och mål 
som den gemensamma jordbrukspolitiken 
står inför, anser att man bör avsätta minst 
lika stora belopp som för budgetåret 2013 
till den gemensamma jordbrukspolitiken 
för nästa budgetperiod. Parlamentet 
understryker i detta sammanhang
jordbrukets betydelse för 
livsmedelsförsörjningen och den viktiga 
rollen hos den gemensamma 
jordbrukspolitikens andra pelare och dess 
stora bidrag till investeringar och 
arbetstillfällen i landsbygdsområden samt 
till jordbrukssektorns ökade effektivitet 
och konkurrenskraft.

Ändringsförslag 6
Förslag till interimsbetänkande
Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution
från budgetutskottet

(förslag till betänkande PE496.558v01-00)

Ändringsförslag

24. Europaparlamentet anser att de 
sammanlagda belopp som kommissionen 
avsätter för området med frihet, säkerhet 
och rättvisa inte i tillräcklig utsträckning 
återspeglar den förstärkning av detta 
område som skett genom 
Lissabonfördraget och dess utökade 
uppgifter och större utmaningar.

24. Europaparlamentet anser att de 
sammanlagda belopp som kommissionen 
avsätter för området med frihet, säkerhet 
och rättvisa inte i tillräcklig utsträckning 
återspeglar den förstärkning av detta 
område som skett genom 
Lissabonfördraget och dess utökade 
uppgifter och större utmaningar, särskilt 
när det gäller brottsbekämpning och 
invandrings- och asylpolitik.
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Ändringsförslag 7
Förslag till interimsbetänkande
Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution
från budgetutskottet

(förslag till betänkande PE496.558v01-00)

Ändringsförslag

26. Europaparlamentet upprepar sin 
ståndpunkt att de nya ansvarsområden som 
tilldelats EU genom fördragen kommer att 
kräva ytterligare, tillräckliga anslag jämfört 
med den fleråriga budgetramen för 2007–
2013, för att EU ska kunna leva upp till sin 
roll som internationell aktör och samtidigt 
fullgöra sina befintliga åtaganden, framför 
allt uppnåendet av 
millennieutvecklingsmålen senast 2015.
Parlamentet understryker att EU:s bistånd 
kompletterar medlemsstaternas bistånd och 
fungerar som en katalysator för 
interventioner i regioner där bilateralt 
bistånd inte tillhandahålls. Parlamentet 
stöder särskilt den gemensamma 
programplaneringen för medlemsstaternas 
och EU:s åtgärder.

26. Europaparlamentet upprepar sin 
ståndpunkt att de nya ansvarsområden som 
tilldelats EU genom fördragen kommer att 
kräva ytterligare, tillräckliga anslag jämfört 
med den fleråriga budgetramen för 2007–
2013, för att EU ska kunna leva upp till sin 
roll som internationell aktör och för att 
fullbordandet av unionens ambitioner att 
främja demokrati, fred, solidaritet, 
stabilitet och fattigdomsminskning i 
grannländer och i partnerskapsländer ska 
kunna säkras, samtidigt som EU fullgör
sina befintliga åtaganden, framför allt 
uppnåendet av millennieutvecklingsmålen 
senast 2015. Parlamentet understryker att 
EU:s bistånd kompletterar 
medlemsstaternas bistånd och fungerar 
som en katalysator för interventioner i 
regioner där bilateralt bistånd inte 
tillhandahålls. Parlamentet stöder särskilt 
den gemensamma programplaneringen för 
medlemsstaternas och EU:s åtgärder.
Parlamentet understryker EU:s ökade 
internationella ansvar och utvecklingen 
av nya instrument, inbegripet Europeiska 
utrikestjänsten. Parlamentet insisterar på 
att EU:s strävan att utveckla en 
gemensam utrikes-, säkerhets- och 
försvarspolitik måste åtföljas av resultat.
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Ändringsförslag 8
Förslag till interimsbetänkande
Förslag till resolution
Punkt 62

Förslag till resolution
från budgetutskottet

(förslag till betänkande PE496.558v01-00)

Ändringsförslag

62. Europaparlamentet är redo att inleda 
ingående diskussioner med rådet om både 
förordningen om den fleråriga 
budgetramen och det internationella 
avtalet, och uppmanar rådet att intensifiera 
sina kontakter på alla nivåer inför 
Europeiska rådets möte den 22–23 
november 2012.

62. Europaparlamentet är redo att inleda 
ingående diskussioner med rådet om både 
förordningen om den fleråriga 
budgetramen och det internationella 
avtalet, och uppmanar rådet att intensifiera 
sina kontakter på alla nivåer inför 
Europeiska rådets möte den 22–23 
november 2012. Parlamentet understryker 
vikten av att snarast möjligt nå en slutlig 
överenskommelse om den fleråriga 
budgetramen, eftersom eventuella 
dröjsmål skulle inverka på möjligheten att 
effektivt utnyttja EU-budgetens utgifter i 
ljuset av de utmaningar som de 
europeiska ekonomierna för närvarande 
står inför till följd av finanskrisen.
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