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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för 
budgetåret 2011 – alla avsnitt (12699/2010 – C7 0202/2010 – 2010/2001(BUD)) och 
ändringsskrivelserna nr 1/2011 (SEK(2010)1064), 2/2011 (SEK(2010)...) och 3/2011 
(SEK(2010)...) till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för 
budgetåret 2011

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och 
artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

– med beaktande av rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet 
för Europeiska gemenskapernas egna medel1,

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 
med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2,

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin 
och sund ekonomisk förvaltning3,

– med beaktande av sin resolution av den 25 mars 2010 om prioriteringar för 
budgeten 2011, avsnitt III – kommissionen4,

– med beaktande av sin resolution av den 15 juni 2010 om mandatet för trepartsmötet om 
förslaget till budget för 20115,

– med beaktande av förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011 
som kommissionen lade fram den 27 april 2010 (KOM(2010)0300),

– med beaktande av rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens budget som 
rådet antog den 12 augusti 2010 (12699/2010 – C7-0202/2010),

– med beaktande av ändringsskrivelse nr 1/2011 till förslaget till Europeiska unionens 
allmänna budget för budgetåret 2011 som kommissionen lade fram den 
15 september 2010,

– med beaktande av artikel 75b i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandena från övriga berörda 
utskott (A7-.../2010),

                                                       
1 EUT L 163, 23.6.2007, s. 17.
2 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
4 Antagna texter från detta sammanträde, P7_TA(2010)0086.
5 Antagna texter från detta sammanträde, P7_TA(2010)0205.
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AVSNITT III

Nyckelfrågor och prioriteringar för 2011 års budget

1. Europaparlamentet är helt övertygat om att budgetförfarandet under det nya fördraget 
kräver fullständig politisk medverkan på hög nivå av samtliga berörda institutioner, i 
synnerhet under en tid med ekonomiska begränsningar då det är nödvändigt att 
sammanjämka budgetprioriteringar.

2. Europaparlamentet anser att det skriftliga förfarandet för antagandet av rådets 
ståndpunkt är synnerligen olämpligt för det första budgetförfarandet och kan 
ifrågasättas i avsaknad av ett offentligt och klart politiskt stöd av rådet på ministernivå 
för en grundläggande del av EU-lagstiftningen.

3. Europaparlamentet är dessutom ganska bekymrat över hur rådets ståndpunkt om 
budgetförslaget (BF) för 2011 ska bedömas, eftersom de antagna nedskärningarna inte 
motsvarar tydligt fastställda mål utan i stället verkar fördelas slumpvis och radikalt över 
hela budgeten.

4. Europaparlamentet förstår den oro som vissa delegationer i rådet uttryckt över att 
trycket på medlemsstaternas budgetarna är särskilt stort för budgetåret 2011 och att 
besparingar är allt nödvändigare, men anser ändå att godtyckliga minskningar i anslagen 
inte ligger i linje med sund budgetering.

5. Europaparlamentet påminner återigen om att EU-budgeten på intet sätt bör uppfattas 
och bedömas som en finansiell post som tillkommer som en börda på nationella 
budgetar, utan i stället ska uppfattas som en möjlighet att sätta fart på de initiativ och 
investeringar som beslutas på nationell nivå samt att skapa ett europeiskt mervärde.

6. Europaparlamentet upprepar att EU-budgeten som ett komplement till nationella 
budgetar och den kraft den skapar inte bör hindras och tyglas genom godtyckliga 
minskningar som utgör en oändligt liten del jämfört med de 27 medlemsstaternas 
sammantagna budgetar.

7. Europaparlamentet påminner om att parlamentet har fastställt ungdoms-, utbildnings-
och rörlighetsrelaterad politik som prioriteringar för 2011 års budget eftersom de är 
grundläggande och nödvändiga delar av EU-strategin för ekonomisk återhämtning och 
Europa 2020-strategin. Parlamentet betonar att den föreslagna ökningen av anslagen för 
ett utvalt antal budgetpunkter tjänar både kort- och långsiktiga strategier för 
EU:s framtid.

8. Europaparlamentet upprepar sin bestämda övertygelse om att finansieringen av 
EU-åtgärderna noggrant bör övervakas så att man undviker överflödiga utgifter som inte 
har ett tydligt och identifierbart mål, mot bakgrund av den brist på medel och den 
globala lågkonjunktur som råder.

9. Europaparlamentet påpekar att de marginaler som härrör från den fleråriga budgetramen
inte möjliggör ett verkligt handlingsutrymme, särskilt i underrubrikerna 1a och 3b samt 
rubrik 4, och reducerar EU:s förmåga att reagera på politiska förändringar och 
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oförutsedda behov samtidigt som prioriteringarna bibehålls. Parlamentet påminner i 
detta hänseende om att en grundläggande budgetöversyn absolut är nödvändig och att 
en revidering av den nuvarande fleråriga budgetramen har blivit oundviklig genom de 
olika utmaningar och nya prioriteringar som uppstått.

10. Europaparlamentet påminner om att finansieringen av parlamentets prioriteringar och de 
nya politikområden som följer av fördragets ikraftträdande inte skulle ha blivit möjliga 
under taken i den fleråriga budgetramen. För att underlätta förhandlingarna i 
förlikningskommittén har parlamentet, till priset av allvarliga kompromisser, föreslagit 
en finansiering som ryms under taken för dessa politikområden. Detta kan dock 
åstadkommas endast genom en minskning av anslagen till andra specifika och noggrant 
utvalda budgetposter.

11. När det gäller betalningsbemyndiganden vägrar Europaparlamentet att betrakta ett 
totalbelopp i rådets ståndpunkt som ett slutligt mål vilket man kommit fram till genom 
minskningar och ökningar av olika budgetposter utan ingående bedömningar av de 
verkliga behoven.

12. Europaparlamentet påminner om att denna rådets metod kan påverka 
genomförandegraden för åtaganden för samma år genom att den dämpar takten för 
undertecknandet av nya avtal, särskilt under det sista kvartalet. Därför störs 
EU-programmens fleråriga livscykel.

13. Europaparlamentet intar den generella ståndpunkten att administrativa utgifter för stöd 
av EU-program inte bör skäras ned, eftersom de garanterar ett snabbt genomförande av 
de sistnämnda samt deras kvalitet och adekvata övervakning. Därför återinförs alla 
rådets nedskurna belopp när det gäller budgetposterna för administration av dessa 
program.

Underrubrik 1a

14. Europaparlamentet påminner om att EP:s övergripande prioriteringar för 2011 års 
budget, nämligen ungdom, utbildning och rörlighet, inom olika politikområden kräver 
sektorsövergripande riktade investeringar för att främja EU:s tillväxt och utveckling. 
Parlamentet slår därför fast att den avser öka anslagen för samtliga program knutna till 
dessa prioriteringar, nämligen Livslångt lärande, Människor och Erasmus Mundus.

15. Europaparlamentet anser i synnerhet att ungdomars sysselsättningsrörlighet är 
ett nyckelinstrument för att garantera att en konkurrenskraftig och dynamisk 
arbetsmarknad utvecklas i Europa och som sådan behöver hjälpas fram. Parlamentet 
ställer sig därför positivt till att öka anslagen för det europeiska nätverket för 
arbetsförmedlingar och stöder i detta syfte helhjärtat att den förberedande åtgärden
”Ditt första Eures-jobb” inleds, vilket syftar till att hjälpa unga människor att komma in 
på arbetsmarknaden eller få tillträde till specialiserade jobb i en annan medlemsstat, 
såsom ett första steg mot ett specifikt icke-akademiskt program för ungdomsrörlighet.

16. Europaparlamentet erkänner det mervärde som den EU-finansierade forskningen utgör, 
vilken driver på separata nationella insatser och investeringar på forskningsområdet, 
särskilt energiforskning, och den centrala roll som spelas av små och medelstora företag 
när det gäller Europas tillväxt och sysselsättning. Parlamentet upprepar därför sitt stöd 
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till ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation, och särskilt programmen för 
entreprenörskap och innovation och intelligent energi, genom att öka åtagande- och 
betalningsbemyndigandena för ett utvalt antal budgetposter.

17. Europaparlamentet är extremt oroat av bristen på tillgängliga resurser för politik som är 
central för konkurrenskraften för tillväxt och sysselsättning (forskning, innovationer, 
utbildning, etc.) och av försämringen av denna situation p.g.a. den kommande 
finansieringen av Europa 2020-strategin.

18. Europaparlamentet är övertygat om att finansieringen av Euratom — Gemensamt 
företag för Iter bör ses över mot bakgrund av kommissionens förslag om finansieringen 
av Iter för åren 2012 och 2013. Parlamentet upprepar sin oro över den förslagna 
finansieringen och de ökande finansiella behoven som inte längre ligger i linje med det 
ursprungliga förslaget. Mot bakgrund av förseningarna i genomförandet och i syfte att 
anta ett totalbelopp för denna underrubrik under den fleråriga budgetramens tak, anser 
parlamentet därför att en minskning med XX miljoner i åtagande- och 
betalningsbemyndiganden för budgetpost 08 20 02 är det lämpligaste budgetalternativet.

Underrubrik 1b

19. Europaparlamentet konstaterar att rådets ståndpunkt inte ändrar kommissionens förslag 
när det gäller åtaganden, och betonar att denna ståndpunkt om 
åtagandebemyndigandena är helt i linje med anslagen i den fleråriga budgetramen, med 
beaktande av den tekniska justeringen av budgetramen för 2011, enligt punkt 17 i det 
interinstitutionella avtalet (IIA) av den 17 juni 2006.

20. Europaparlamentet beklagar rådets restriktiva synsätt på betalningsbemyndigandena, 
som skars ned med 1 075 miljoner EUR (hälften av dem för slutförandet av 
programperioden 2006–2010) jämfört med kommissionens prognos för 
betalningsbehoven 2011. Parlamentet betonar att man redan hade bedömt det 
sistnämnda som eventuellt underskattat och att rådets tillvägagångssätt kan riskera att 
programmets genomförande inte kommer i kapp efter sin långsamma start i början av 
perioden 2007-2013. 

21. Europaparlamentet återställer därför rådets nedskärningar i betalningsbemyndiganden 
till nivån i budgetförslaget, samtidigt som det håller fast vid sin ursprungliga ståndpunkt 
att kommissionen och rådet snabbt bör lägga fram och anta en ändringsbudget om 
betalningsbemyndigandena inte visar sig vara tillräckliga för att täcka behoven. 
Parlamentet välkomnar rådets uttalande i detta hänseende.

22. Europaparlamentet stöder i linje med sina prioriteringar inledandet av ett pilotprojekt 
om kompetensplattformen i Donaus makroregion som syftar till att betona den 
gemensamma regionala identiteten genom utbildningsprogram och seminarier för 
ungdom.

Rubrik 2

23. Europaparlamentet påpekar att GJP:s primära mål är att tillhandahålla 
marknadsstabilitet, tryggad livsmedelsförsörjning och skydd av miljölandskap och 



PR\832873SV.doc 7/17 PE448.942v02-00

SV

uppmanar därför kommissionen att i budgeten för 2011 tillhandahålla en ekonomisk 
buffert med de nödvändiga medlen för okomplicerad tillgång till finansiering om 
marknaden skulle uppvisa prisvolatilitet under 2011.

24. Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att noga övervaka 
jordbruksmarknaderna för att kunna hantera oförutsedda situationer, t.ex. extrem 
prisvolatilitet. Parlamentet påminner om att åtminstone den nödvändiga marginalen på 
minst 300 miljoner EUR måste tillämpas.

25. Europaparlamentet värdesätter det extra anslaget på 300 miljoner EUR till 
mejerisektorn som gjordes i budgeten för 2010. Parlamentet stöder inrättandet av en ny 
budgetpost som kan fungera som en mjölkfond för att ge stöd till modernisering, 
diversifiering och omstrukturering och för att förbättra marknadsföringen. Parlamentet 
påpekar att kommissionen redan har tillstyrkt mjölkfonden. 

26. Europaparlamentet anser att de nationella stödprogrammen för vinsektorn bör 
bibehållas, om än på en lägre nivå. Parlamentet påpekar att kommissionen i samband 
med reformeringen av vinmarknadssystemet uttryckligen fastslog att denna reform 
skulle vara budgetneutral.

27. Europaparlamentet anser att skolfrukts- och skolmjölksprogrammen är viktiga för att 
främja goda kostvanor hos barn. Parlamentet välkomnar kommissionens föreslagna 
ökning av medel för dessa två program och beslutar att ytterligare öka deras anslag. 
Parlamentet understryker hur viktigt programmet för de sämst ställda är, och beslutar att 
öka anslagen till programmet, men påminner om att det måste genomföras med hänsyn 
till förhandlingarna i domstolen.

28. Europaparlamentet stöder i linje med sina prioriteringar inrättandet av ett pilotprojekt 
som syftar till att främja utbytet av bästa metoder mellan unga jordbrukare, särskilt mot 
bakgrund av de utmaningar som den europeiska jordbrukssektorn står inför.

29. Europaparlamentet är övertygat om att Life+ (finansiellt instrument för miljön 
2007-2013) bör förstärkas ytterligare för att vara förenligt med de extra åtgärderna. 
Parlamentet betonar att miljöfrågor är en prioritering i miljö- och jordbrukspolitiken och 
att en ökning av finansieringen är avgörande för att bevara natur och biologisk 
mångfald.

Underrubrik 3a

30. Europaparlamentet anser att flera program, som ”Terrorism — Förebyggande, 
beredskap och konsekvenshantering” är av avgörande betydelse för genomförandet av 
Stockholmsprogrammet och upprepar sitt stöd för programmet ”Daphne — Kampen 
mot våld”, under vilket program som är värd att finansiera inte kan få medel beroende 
på bristen på anslag, samt programmet ”Information och förebyggande av 
narkotikamissbruk”.

31. På grund av den bristfälliga information om de kommande stegen för SIS II-projektet 
som överlämnats till parlamentet anser Europaparlamentet att det bästa sättet att få den 
begärda informationen är att föra anslagen till en reserv.
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Underrubrik 3b

32. Europaparlamentet påminner om att rubrik 3b inbegriper åtgärder som har en direkt 
inverkan på EU-medborgarnas dagliga liv och är helt övertygat om att denna rubriks 
faktiska potential inte till fullo kan frigöras med den begränsade marginal som fastställts 
genom den nuvarande fleråriga budgetramen. Parlamentet riktar uppmärksamheten på 
att rådets föreslagna finansiering för dessa instrument inte är tillräcklig för de 
huvudprioriteringar som denna rubrik omfattar, och understryker i synnerhet att de 
extremt höga genomförandegraderna hittills för ungdomsrelaterade program visar att de 
förtjänar mycket högre investeringar. 

33. Europaparlamentet upprepar sin avsikt att öka anslagen för programmet ”Aktiv 
ungdom”, de världsomspännande Special Olympics-sommartävlingarna, 
Informationscentrumen och den pågående ”Förberedande åtgärd inom idrott”. 
Parlamentet noterar rådets initiativ att presentera en ny ”Förberedande åtgärd för platser 
av historisk betydelse i Europa” och anser att denna förberedande åtgärd skulle kunna 
främja EU-medborgarskapet genom att bevara och underlätta tillträdet till historiska 
platser som utgör gemensamma europeiska minnesmärken.

34. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att kommissionen presenterar en 
heltäckande strategi för bättre kommunikation med EU:s medborgare och inrättande av 
en europeisk allmän sfär i linje med den interinstitutionella gemensamma förklaringen 
”Samarbete för kommunikation om Europa” från oktober 2008.

Rubrik 4

35. Europaparlamentet är absolut övertygat om att rollen för EU som global partner inte kan 
finansieras på ett korrekt sätt inom marginalerna i budgetramen, och att denna brist på 
medel inte bör behandlas av budgetmyndighetens två grenar genom sista 
minuten-kompromisser utan ordentliga diskussioner om behoven på medellång sikt. 
Parlamentet påminner om att en revidering av den fleråriga budgetramen och en 
justering av taket för rubrik 4 till de behov som har uppstått och som inte kunde ha 
beaktats 2006 är en absolut nödvändig förutsättning för denna rubriks hanterlighet och 
hållbarhet.

36. Europaparlamentet anser att med tanke på det extremt begränsade handlingsutrymmet 
inom denna rubrik och i den kamp för besparingar som inletts av rådet, kan 
finansieringen av prioriteringar bara garanteras genom utvalda minskningar av anslag 
för ett begränsat antal budgetposter. Parlamentet anser att anslagen för stöd till 
återuppbyggnaden i Afghanistan och för makroekonomiskt stöd delvis skulle kunna 
minskas utan att insatserna drabbas alltför negativt. I samma anda beslutar parlamentet 
att återinföra anslagen för den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken på nivån för 
2010 års budget, vilket är tillåtet enligt punkt 42 i det interinstitutionella avtalet.

37. Europaparlamentet upprepar sitt åtagande att inte godtyckligt minska anslagen för stöd 
till Palestina, fredsprocessen och Förenta nationernas hjälporganisation för palestinska 
flyktingar (UNRWA). Parlamentet upprepar icke desto mindre sin fasta övertygelse om 
att bristen på överensstämmelse mellan EU:s totala stöd – EU som helhet är den största 
bidragsgivaren – och dess begränsade inflytande på fredsprocessen varken är berättigad 
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eller begriplig och behöver diskuteras ordentligt, särskilt i samband med den nyligen 
inrättade Europeiska utrikestjänsten.

38. Europaparlamentet upprepar sitt entydiga motstånd mot den föreslagna omfördelningen 
av anslag från flera instrument och program till ”Stödåtgärder för bananer” och 
Instrumentet för samarbete med industriländer (ICI+), vars finansiering inte förutsågs då 
den fleråriga budgetramen antogs men upprepar icke desto mindre sitt stöd för dessa 
instrument. Parlamentet betonar att ”Finansieringsinstrumentet för 
utvecklingssamarbete” inte kan anses vara en fond som man kan använda för 
finansiering av varje nytt behov som uppstår inom utvecklingssamarbetet, utan det har 
inrättats och finansierats för en specifik uppsättning mål som EU, vid ett flertal 
tillfällen, har åtagit sig att uppnå.

39. Europaparlamentet tar initiativet till ett samordnat tillvägagångssätt avseende EU:s stöd 
till rättvis handel i alla budgetavdelningar.

40. Europaparlamentet anser att i linje med fyrpartsförhandlingarna om inrättandet av 
Europeiska utrikestjänsten bör man sträva efter att tydligare fastställa Gusp- och 
GSFP-uppdragen, för att uppnå förbättrad transparens och underlätta den budgetmässiga 
överblicken. Parlamentet beslutar följaktligen att dela upp budgetposterna 19 03 01, 
19 03 03 och 19 03 07 för att skapa separata budgetposter för Europeiska unionens 
övervakningsuppdrag i Georgien (EUMM Georgia), EU:s rättsstatsuppdrag i Kosovo 
(Eulex Kosovo) och Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (Eupol 
Afghanistan), vilka är de större uppdrag som kommer att utföras under Gusp/GFSP för 
året 2011.

41. Europaparlamentet anser, i linje med sina resolutioner om de transatlantiska 
förbindelserna, att det strategiska partnerskapet EU-USA måste få en tydlig definition, 
genom inrättandet av en särskild budgetpost med rubriken ”Samarbete med Förenta 
staterna”.

Rubrik 5

42. Europaparlamentet förkastar rådets generella ståndpunkt om utgifterna under rubrik 5, 
som består i en totalminskning på mer än 115 miljoner EUR, till följd av att löne- och 
pensionsjusteringen på 1,85 procent inte budgeteras, och en övergripande minskning av 
budgetposterna för Europaskolan, som går emot parlamentets prioriteringar om 
ungdom-utbildning-rörlighet.

43. Europaparlamentet betonar att ett sådant restriktivt tillvägagångssätt, samtidigt som det 
resulterar i kortsiktiga besparingar för EU-budgeten och medlemsstaterna, äventyrar 
genomförandet av EU:s åtgärder och program. Parlamentet betonar vidare att 
institutionerna bör förses med adekvata resurser för att genomföra sina uppgifter, 
särskilt efter ikraftträdandet av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

44. Europaparlamentet återinför generellt de av rådet nedskurna beloppen samtidigt som 
belopp motsvarande 1,85 procent i lönejustering förs till reserven i väntan på 
domstolens dom. Parlamentet anser att budgeteringen av sådana utgifter är sund och 
välbetänkt budgetförvaltning.
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45. Europaparlamentet återinför kommissionens budgetförslag för alla andra ovannämnda 
nedskärningar förutom den som gäller konferenser, sammanträden och kommittéer. 
Nedskärningarna i budgeten för Europaskolorna är oacceptabel. Dessutom undrar 
parlamentet hur rådet kan uppskatta de eventuella personalnivåerna inom 
kommissionens avdelningar med större exakthet än kommissionen själv.

46. Europaparlamentet anmodar rådet att snarast anta ändringsskrivelse nr 1/2011 så att 
Europeiska utrikestjänsten kan inleda sin verksamhet med tillräckliga resurser 
omedelbart i början av 2011, men beslutar att föra anslag till reserven i väntan på 
ytterligare samråd mellan parlamentets relevanta organ och vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om de 
prioriteringar som ska förverkligas genom de resurser som frigjorts genom 
sammanslagningen av befintliga strukturer inom kommissionen och rådet.

47. För vissa administrativa budgetposter för Europaparlamentet medel till reserven i 
avvaktan på att kommissionen vidtar vissa åtgärder, gör uppföljningar, lägger fram 
förslag eller lämnar ytterligare information.

Byråerna

48. Europaparlamentet stöder i allmänhet kommissionens bedömning av byråernas 
budgetbehov och tillbakavisar de principer på vilka rådets ståndpunkt om budgeten för 
EU:s decentraliserade byråer jämfört med 2010 baserades, det vill säga

– begränsningen av ökningen till 1,5 procent för byråer som är i full verksamhet,

–begränsningen av ökningen till 3 procent för byråer som fått nya uppgifter, med bara 
en halvering av begärda tjänster,

– inga ändringar av kommissionens förslag för nya byråer.

49. Europaparlamentet anser dock att EU-bidraget till byråer som uppbär avgifter inte bör 
minskas med det belopp som utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål så att de får 
en adekvat budgetflexibilitet med tanke att de insamlade avgifterna fluktuerar.

50. Europaparlamentet beslutar vidare att i budgeten för 2011 öka anslagen till de tre nya 
organen för finansiell tillsyn i linje med tillgängliga uppskattningar av 
budgetkonsekvenserna av resultatet av förhandlingarna med rådet, att inrätta en reserv 
för Europeiska polisakademin i väntan på resultatet av ansvarsfrihetsförfarandet för 
2008, och att öka finansieringen till Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, i linje med 
parlamentets prioriteringar samt att öka budgetanslagen till Gemenskapens 
kontrollorgan för fiske så att det kan uppfylla sina kontrollskyldigheter i internationella 
vatten.

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

51. Europaparlamentet understryker att pilotprojekt och förberedande åtgärder som antagits 
i begränsad omfattning, har blivit noggrant övervägda och utvärderade, också i ljuset av 
kommissionens användbara och konstruktiva första utvärdering från juli 2010, för att 
undvika dubblering av åtgärder som redan ingår i pågående EU-program. Parlamentet 
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påminner om att pilotprojekt och förberedande åtgärder syftar till att utforma politiska 
prioriteringar och att introducera nya initiativ som kan komma att förvandlas till EU-
verksamhet och EU-program i framtiden.

***

AVSNITT I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX

Allmän ram

52. Europaparlamentet påminner om att institutionerna ska upprätta sina budgetar på 
grundval av sund och effektiv förvaltning och, med beaktande av följderna av den
nuvarande ekonomiska krisen, anstränga sig att använda resurserna effektivt, så att de 
kan uppfylla sina skyldigheter enligt Lissabonfördraget samtidigt som de strävar efter 
möjliga besparingar.

53. Europaparlamentet riktar uppmärksamheten på det pågående mål som kommissionen 
fört inför domstolen avseende lönejusteringar och har, enligt budgetprincipen om 
försiktighet, beslutat att föra anslag till reserven som skulle täcka följderna för 2011, om 
domstolen skulle döma till kommissionens förmån när det gäller de 1,85 procentens 
lönejustering i fråga. 

54. Europaparlamentet konstaterar att rådet har skurit ned anslagen för Kroatien genom att 
det använt sig av en annan arbetshypotes för Kroatiens anslutningsdatum än 
kommissionen. I avsaknad av nya uppgifter som motiverar en ändring just nu, beslutar 
parlamentet att följa kommissionens tillvägagångssätt.

55. Europaparlamentet har efter en bedömning av varje institutions äskanden beslutat att 
återinföra en del av de minskningar som rådet gjort i institutionernas budget i de fall då 
specifika äskanden från varje institution anses helt berättigade.

56. Europaparlamentet betonar att rådets misslyckande hittills att uppnå en ståndpunkt om 
ändringsbudget 2/2010 för Regionkommittén och Ekonomiska och sociala kommittén 
inte lämnar något annat alternativ än att göra innehållet i ändringsbudgeten till en del av 
diskussionerna om budgeten för 2011. 

Avsnitt I – Europaparlamentet

Allmän ram

57. Europaparlamentet betonar att förhandlingarna ägde rum under två förberedande 
förlikningssammanträden i mars och april 2010 och att man i ett stort antal frågor 
uppnådde entydiga resultat under budgetberäkningsstadiet. Parlamentet välkomnar den 
goda viljan och den konstruktiva andan under dessa sammanträden. Vidare välkomnar 
parlamentet att den ändringsskrivelse som presidiet antog i september 2010 inte medför 
några större förändringar i budgetberäkningen. 
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58. Europaparlamentet är medvetet om att en svår men tillfredsställande balans måste 
uppnås mellan behoven att till fullo genomföra parlamentets uppgifter enligt 
Lissabonfördraget, vilket verkligen kräver ökade resurser, och tillämpningen av sunda 
budgetprinciper och återhållsamhet i tider med finansiell kris. Parlamentet har därför 
granskat de olika budgetposterna i detalj och gjort vissa justeringar av anslagen i 
budgetberäkningen.

59. Europaparlamentet påpekar att totalnivån på budgetbeloppen uppgår till 1 700 349 283 
EUR dvs. 20,21 procent av utgifterna under rubrik 5 (administrativa utgifter) i den 
fleråriga budgetramen, dvs. i linje med parlamentets tidigare resolutioner om att 
utgifterna bör hamna omkring 20-procentsmärket. 

60. Europaparlamentet betonar i detta hänseende att kostnaderna på grund av de avsevärda 
ökningarna av befogenheterna enligt Lissabonfördraget och de därav följande behoven 
av personal och andra resurser, ingår i detta belopp.

61. Europaparlamentet konstaterar att det slutliga belopp som beslutats av 
budgetmyndigheten utgör en nettominskning på 6 198 071 EUR jämfört med förslaget 
till budget, och 25 029 014 EUR jämfört med de ursprungliga budgetförslagen före 
förlikningen med presidiet.

62. Europaparlamentet har dock fortfarande uppfattningen att besparingar där sådana är 
möjliga och en fortsatt omorganisation och omfördelning av befintliga resurser är 
avgörande beståndsdelar i parlamentets budgetpolitik, särskilt under den ekonomiska 
kris som råder.

Personal

63. Europaparlamentet noterar den kraftiga betoningen på indirekt assistans till ledamöterna 
som dess presidium föreslagit och budgetutskottet godkänt, genom att man tydligt 
förstärker områden som parlamentets kapacitet för forskning och politisk analys, 
bibliotekstjänster, utredningsavdelningar samt områden knutna till dessa. Detta är en 
komplettering, efter parlamentets nya och starkare roll, till de direkta assistansåtgärder 
som redan främjades genom 2010 års budget och ändringsbudget 1/2010.

64. Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 18 maj 2010 om 
budgetberäkningen för 2011 och den bifogade tjänsteförteckningen. Parlamentet 
beslutat nu att göra vissa justeringar som beskrivs i punkterna nedan.

65. Europaparlamentet påminner om sitt beslut att utöka kapaciteten för bibliotekstjänsterna
och bekräftar 15 nya tjänster för 2011 och förvandlar 13 kontraktsanställdas tjänster till 
fasta tjänster som en del av denna process. Parlamentet beslutar att minska anslagen till 
8 av dessa tjänster i syfta att fasa in rekryteringarna under en tvåårsperiod. 

66. Europaparlamentet har beslutat att bibehålla anslag i reserven för 30 tjänster (6 AD5 
och 24 AST1) för ”övriga sektorer” i väntan på den ytterligare information som begärts.

67. Europaparlamentet beslutar att godkänna internaliseringen av ackrediteringstjänsten, 
enligt förslaget i ändringsskrivelsen, och följaktligen inrätta 16 nya tjänster i 
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tjänsteförteckningen (1 AD5 och 15 AST1) samt ställa motsvarande anslag till 
förfogande.

68. Europaparlamentet godkänner, i enlighet med ändringsskrivelsen, följande 
budgetneutrala åtgärder:

–omvandling av 5 befintliga tillfälliga tjänster till fasta tjänster (1 AD9T till 1 AD5P, 
1 AD8T till 1 AD5P, 1 AD5T till 1 AD5P och 2 AST3T till 2 AST1P),

– uppgradering av 2 tillfälliga AD11-tjänster till AD12-tjänster,

– omvandling av 15 ASTxxx-tjänster till 15 AD5-tjänster.

69. Europaparlamentet har frigjort anslag för 3 miljoner EUR i reserven avsedda för 
Kroatien, i linje med sitt tidigare beslut om överföring C1/2010 och överfört dessa 
medel till budgetpunkten för anställning av kontraktsanställda.

Direkt assistans till ledamöterna

70. Till följd av sin tidigare ingående diskussion om assistentersättningen i samband med 
ändringsbudget 1/2010, och presidiets förslag för 2011 om en andra förstärkningsdel, 
beslutar Europaparlamentet att bibehålla dessa anslag i reserven. Parlamentet noterar de 
svar administrationen fått men finner dem inte övertygande för att berättiga en 
ytterligare ökning på detta stadium

71. Europaparlamentet avvisar presidiets begäran att uppgradera kvestorernas assistenter 
från AST 4 till AST 8.

Fastighetspolitiken

72. Europaparlamentet har ändrat rubriken till budgetpunkt 2 0 0 8 för att öka transparensen 
kring olika fastighetsprojekt.

73. Europaparlamentet önskar regelbunden information om nya fastighetsprojekt med 
betydande följder för budgeten, som till exempel KAD-byggnaden, och väntar på svar 
när det gäller de finansiella följderna för budgeten av eventuella parallella 
fastighetsprojekt i Bryssel.

Kommunikations- och informationspolitik

74. Europaparlamentet tar del av svaret avseende läget när gäller 
kunskapshanteringssystemet, som emellertid i detta stadium av projektet ännu inte kan 
utvärderas för att visa huruvida det kommer att uppfylla förväntningarna.

75. Europaparlamentet konstaterar att ett betydande antal ledamöter tagit upp frågor kring 
innehållet och läget när det gäller projektet för IT-rörlighet, vilket kanske motiverar en 
grundligare analys och diskussion. Parlamentet har beslutat att föra anslagen i samband 
med detta projekt till reserven för ögonblicket så att sådana diskussioner och analyser 
kan genomföras.
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76. Europaparlamentet begär att bli informerad om utvecklingstendenserna när det gäller 
parlamentets webb-TV och beslutar att föra en miljon EUR till reserven.

Miljörelaterade frågor

77. Europaparlamentet upprepar sitt stöd till ett effektivt inrättande av konkreta incitament 
och åtgärder för att öka och förbättra användningen av mindre förorenande 
transportmedel än flygplan och bilar, exempelvis offentliga transportmedel och cyklar, 
vilket kanske också kan bidra till att man finner eventuella framtida besparingar för 
budgetpunkter som ”Fordon”.

78. Europaparlamentet understryker i samma anda behovet att utarbeta ytterligare åtgärder 
för att förbättra resurseffektiviteten, både i budget- och miljötermer, till exempel genom 
att undersöka hur man kan optimera parlamentets arbetsorganisation och tidsplanering.

79. Europaparlamentet är tillfredsställt över att vissa ytterligare besparingar kan göras i 
budgetpunkten för ledamöternas resekostnader och budgetpunkten för 
energikonsumtion med totalt 4 miljoner EUR.

Fleråriga projekt och andra utgiftsposter

80. När det gäller ”Den europeiska historiens hus” beslutar Europaparlamentet beslutar att 
föra de begärda 2,5 miljonerna EUR för ytterligare utredningar till reserven. I väntan på 
utvärderingen av arkitektförslagen finns det fortfarande ingen översikt tillgänglig över 
de totala kostnaderna för projektet. Parlamentet hänvisar också till de andra önskemål 
som parlamentet framfört i olika resolutioner och där inga svar hittills erhållits, 
exempelvis om eventuellt samarbete med andra institutioner och eventuella intresserade 
partner.

81. Europaparlamentet beslutar att justera anslagen för ett ytterligare antal budgetposter och 
inrättar vissa reserver för budgetposter där det exakta behovet av anslag är svårt att 
förutsäga och där eventuella ytterligare behov eller besparingar kan uppstå under året.

82. Europaparlamentet betonar behovet av budgetmässig försiktighet när det gäller 
begäranden om tjänsteresor mellan parlamentets arbetsorter och andra tjänsteresor, samt 
återhållsamhet när det gäller representationsutgifter nu när det råder ekonomisk kris.

Avsnitt IV – Domstolen

83. Europaparlamentet beslutar att inrätta 29 nya tjänster av de begärda 39, huvudsakligen 
till följd av den stora ökningen av antalet mål och den resulterande arbetsbördan som 
medför en ytterligare efterfrågan på språkjurister och översättning (24 av tjänsterna 
hänför sig till detta) samt ett begränsat antal andra berättigade ökningar.

84. Europaparlamentet noterar att rådet under sin behandling har skurit ned anslagen i 
denna punkt på ett sätt som inte på ett korrekt sätt återspeglar den höga rekryteringsnivå 
som domstolen uppnådde under 2009 och under första halvåret 2010. Parlamentet har 
därför beslutat att den nedskärning på 3 procent som rådet genomfört (och som 
motsvarar en höjning av schablonavdraget från 2,5 procent till 5,5 procent) behöver 
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minskas till 1 procent för att behoven i domstolens tjänsteförteckning ska kunna 
tillgodoses och för att domstolen korrekt ska kunna fullgöra sina uppgifter.

85. Europaparlamentet intar en kompromisståndpunkt avseende olika budgetposter för 
stödutgifter och beviljar mer än rådet men mindre än budgetförslaget. Parlamentet gör 
ett undantag för vissa IT-relaterade utgifter där, enligt rekommendationerna från den 
externa revisionen, det fullständiga beloppet tillhandahålls för två budgetposter.

Avsnitt V – Revisionsrätten

86. Europaparlamentet noterar att revisionsrättens budgetförslag bara marginellt ändrades 
av rådet och att de nivåer som uppstod på det hela taget kunde accepteras. Efter 
en ökning med 32 revisorstjänster under de senaste två åren begärdes, för att visa 
återhållsamhet, ingen ytterligare personal, trots att detta ursprungligen planerades, 

87. Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens systematiska åtagande att minska sina 
kostnader för administrativt stöd och hålla interna budgetrevisioner. Parlamentet önskar 
ytterligare utforska i vilken omfattning andra institutioner kan använda sig av 
revisionsrättens erfarenheter inom detta område.

Avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

88. Europaparlamentet beslutar att införa en kompromisslösning avseende de nya tjänster 
som begärs till följd av Lissabonfördraget, enligt de linjer som redan föreslagits av det 
spanska ordförandeskapet i somras, vilken består i att det inrättas 11 nya tjänster för att 
ta hand om de utökade befogenheterna och den åtföljande arbetsbördan: 6 AD5, 
3 tillfälliga AD9 och 2 AST3.

89. Europaparlamentet noterar att dessa tjänster bland annat är avsedda att utöka 
kommitténs kapacitet när det gäller samråd, planering och förbindelser med 
civilsamhället och att de utgör en acceptabel kompromisståndpunkt mellan kommitténs 
ursprungliga äskanden och rådets budgetförslag. 

90. Efter att ha tagit del av det befintliga antalet lediga tjänster och hört kommittén i frågan 
beslutar Europaparlamentet att tillämpa ett schablonavdrag på 4,5 procent på löner, i 
stället för de 5,5 procent som rådet föreslagit, i avsikt att inte förhindra en effektiv 
rekrytering till de lediga tjänsterna.

91. Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt att utan dröjsmål tillämpa 
kommitténs principbeslut att ersätta ledamöternas biljetter för resor på grundval av 
faktiska kostnader och att slopa det schablonsystem som för närvarande är möjligt. 
Parlamentet välkomnar detta principbeslut och har gjort anslag tillgängliga för denna 
systemförändring och kommer att fortsätta att följa denna fråga. 

92. Europaparlamentet godkänner ett begränsat antal höjningar jämfört med 
rådets behandling, samtidigt som de dock utgör en besparing jämfört med 
budgetförslaget, när det gäller olika budgetposter för stödutgifter. 

Avsnitt VII – Regionkommittén
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93. Europaparlamentet beslutar att införa en kompromisslösning avseende de nya tjänster 
som begärs till följd av Lissabonfördraget, enligt de linjer som redan föreslagits av det 
spanska ordförandeskapet i somras, vilken består i att det inrättas 18 nya tjänster för att 
ta hand om de utökade befogenheterna och den åtföljande arbetsbördan: 2 AD9, 5 AD7, 
7 AD5, 2 AST3 och 2 AST1.

94. Europaparlamentet konstaterar att dessa tjänster bland annat är avsedda att utöka 
kommitténs kapacitet inom områden som subsidiaritet, territoriell sammanhållning, 
konsekvensbedömningar, samråd och utvidgade interregionala verksamheter.  

95. Europaparlamentet beslutar att införa ett allmänt schablonavdrag på 5 procent efter att 
ha hört kommitténs argument när det gäller rekryteringsnivåer och antalet lediga 
tjänster. 

96. Europaparlamentet intar en kompromisståndpunkt mellan kommitténs äskanden och 
rådets minskningar när det gäller olika budgetposter för stödutgifter. 

Avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen

97. Europaparlamentet anser att budgetförslaget för denna institution på det hela taget är 
tillfredsställande och noterar också att mycket få ändringar infördes av rådet. 

98. Europaparlamentet betonar dock att det har en motsatt ståndpunkt jämfört med rådet när 
det gäller inrättandet av 1 tillfällig tjänst utan påverkan på budgeten eftersom utgiften 
för närvarande betalas genom avtal, och beslutar därför att godkänna det.

Avsnitt IX – Europeiska Datatillsynsmannen

99. Med beaktande av den kombinerade arbetsbördan för denna institution på grundval av 
tidigare skyldigheter och nya skyldigheter enligt Lissabonfördraget, vilka leder till ökat 
samråd före lagstiftning med följder för dataskyddet, har Europaparlamentet beslutat att 
inrätta 2 nya tjänster för 2011 (1 AD6 och 1 AD9).

100. Europaparlamentet har intagit en restriktiv inställning när det gäller ökningar i andra 
budgetposter och ber tillsynsmannen att hantera dessa behov internt inom befintlig 
budget.

***

101. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt även till övriga berörda institutioner och organ.
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