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FORSLAG

Budgetudvalget foreslår Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, at 
tage følgende overvejelser op i sin betænkning:

1. beklager manglen på nye forslag fra Kommissionen om en øget demokratisering af 
processen med det europæiske semester, der stadig er absolut nødvendig og bør være af 
høj prioritet; bemærker Kommissionens "Plan for en udbygget og egentlig ØMU –
Indledning af en europæisk debat"; bekræfter på ny sin opfordring til at indføre et 
passende system af kontrolforanstaltninger gennem øget deltagelse af både Europa-
Parlamentet og de nationale parlamenter og styrket koordination mellem dem i alle faser 
af det europæiske semester (på grundlag af artikel 13 i traktaten om stabilitet, samordning 
og styring i Den Økonomiske og Monetære Union) med henblik på at omdanne den 
nuværende meget formelle anvendelse af det europæiske semester til et egentligt 
økonomisk og budgetmæssigt samarbejde;

2. beklager, at Kommissionen i sin meddelelse "Årlig vækstundersøgelse 2013" 
(COM(2012)0750) ikke ordentligt behandlede EU-budgettets rolle i processen med det 
europæiske semester; beklager især, at Kommissionen foreslog centrale prioriteter, men 
ikke forelagde faktuelle og konkrete oplysninger om, hvordan EU-budgettet rent faktisk 
kan spille en udløsende, befordrende, synergetisk og supplerende rolle i forbindelse med 
lokale, regionale og nationale politikker og investeringer, der er sat i gang for at 
gennemføre disse prioriteter;

3. minder i denne forbindelse om, at et af de interparlamentariske møder, der skal 
organiseres i forbindelse med den europæiske parlamentariske uge om det europæiske 
semester for samordning af de økonomiske politikker, vil omhandle "EU-budgettets rolle 
med hensyn til at støtte medlemsstaterne i opfyldelsen af deres økonomiske mål som 
vedtaget inden for rammerne af det europæiske semester: eksemplet med innovation, 
forskning og udvikling"; anmoder Kommissionen om at forelægge medlemmerne af 
Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter konkret og faktuel dokumentation, så 
denne drøftelse kan foregå på et informeret grundlag;

4. er overbevist om, at finansiering på EU-niveau kan skabe besparelser for alle 
medlemsstaternes budgetter, og at dette bør understreges; mener, at EU-budgettet har en 
afgørende rolle at spille for at stimulere væksten, øge jobskabelsen og med held mindske 
makroøkonomiske ubalancer i Unionen samt grundlæggende også for opfyldelsen af EU 
2020-målene; beklager endnu engang, at Kommissionen ikke behandlede dette spørgsmål 
i sin meddelelse om den årlige vækstundersøgelse;

5. fordømmer på det kraftigste den holdning, som Rådet endnu engang indtager i forbindelse 
med budgetforhandlingerne for 2013, om kunstigt at reducere niveauet af tilgængelige 
betalingsbevillinger i EU-budgettet; understreger, at de budgetansvarlige ministres 
holdning undergraver de europæiske budgetmyndigheders troværdighed ved at bringe 
gennemførelsen af vækst- og beskæftigelsespagten, som blev vedtaget på Det Europæiske 
Råds møde i juni 2012, i fare; opfordrer endnu engang Rådet til at enes med Parlamentet 
og Kommissionen om en fælles metode til at vurdere reelle betalingsbehov med henblik 
på at gennemføre vækst- og beskæftigelsespagten; understreger, at situationen kræver 
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yderst hurtig handling, særlig hvad angår programmer i kernen af vækst- og 
beskæftigelsespagten og indeholdt i udgiftsområde 1A og 1B (konkurrenceevne for vækst 
og beskæftigelse/samhørighed for vækst og beskæftigelse) og udvikling af landdistrikter;

6. anmoder Kommissionen om at forelægge ajourførte oplysninger om medlemsstaternes 
aktuelle tiltag til at omprogrammere og fremskynde anvendelsen af EU's struktur- og 
samhørighedsfonde for at støtte væksten og den sociale samhørighed, navnlig for SMV'er, 
og for at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed;

7. opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at anvende de supplerende finansieringsmuligheder, 
som Den Europæiske Investeringsbank og det nye instrument for projektobligationer 
giver; anmoder Kommissionen om at forelægge opdaterede oplysninger om de fremskridt, 
der er opnået indtil nu i denne forbindelse siden vedtagelsen af vækst- og 
beskæftigelsespagten;

8. anerkender Kommissionens vurdering, at de gældsniveauer, som offentlige og private 
investorer har oparbejdet, begrænser omfanget af nye aktiviteter og investeringer i 
medlemsstaterne; opfordrer imidlertid medlemsstaterne til hverken at betragte deres 
nationale BNI-bidrag til EU-budgettet som en justeringsvariabel i deres 
konsolideringsbestræbelser eller at søge kunstigt at reducere omfanget af EU-budgettets 
vækstfremmende udgifter i modstrid med de politiske forpligtelser, de har indgået på 
højeste niveau; er dog fuldstændig klar over den økonomiske spænding mellem behovet 
for at konsolidere offentlige finanser på kort sigt og en potentiel stigning for visse 
medlemsstater i deres BNI-baserede bidrag forårsaget af en stigning i niveauet for 
betalinger i EU-budgettet; gentager derfor sine kraftige opfordringer til reform af 
finansieringsordningerne for EU-budgettet – som skal aftales inden for rammerne af 
forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 – ved at reducere 
andelen af medlemsstaternes BNI-baserede bidrag til EU-budgettet til 40 % inden 2020, 
hvorved der bidrages til deres konsolideringsbestræbelser1;

9. opfordrer indtrængende Det Europæiske Råd til at enes om en ambitiøs flerårig finansiel 
ramme for årene 2014-2020, der vil give EU mulighed for at genetablere væksten, jobbene 
og konkurrenceevnen i hele Europa og dermed at opfylde Europa 2020-målene, som det 
understreges i dets beslutning af 23. oktober 20122;

10. minder om, at det europæiske budget primært er et investeringsbudget, idet 94 % af det 
samlede budget geninvesteres i medlemsstaterne;

11. mener, at en pålæggelse af sanktioner ud over dem, der i øjeblikket drøftes i forbindelse 
med "two-pack"-lovgivningen, ved at indføre "makroøkonomisk konditionalitet" i 
anvendelsen af EU's struktur- og samhørighedsfonde, fonde for udvikling af landdistrikter 
samt hav- og fiskerifonde kun kan forværre problemerne for de medlemsstater, der 
allerede står over for makroøkonomiske vanskeligheder; gentager, at makroøkonomiske 
konditionaliteter ikke kan accepteres.

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0245.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0360.
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