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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om mandatet til trepartsmødet om forslaget til budget for 2012
(2011/2019(BUD))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 
2012, vedtaget af Kommissionen den 20. april 2011 (SEK(2011)0498),

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning1,

– der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde,

– der henviser til sin beslutning af 24. marts 2011 om generelle retningslinjer for 
udarbejdelse af budgettet for 20122,

– der henviser til Rådets konklusioner af 15. februar 2011 om budgetretningslinjerne for 
2012,

– der henviser til forretningsordenens afsnit II, kapitel 7,

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra ... (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at budgetproceduren for 2012 er anden gang, at proceduren gennemføres 
på grundlag af Lissabontraktaten, og at der kan høstes betydelige erfaringer af sidste års 
gennemførelse, 

B. der henviser til, at det trepartsmøde, der afholdes i juli, bør sætte budgetmyndighedens to 
parter i stand til at drøfte de prioriteter, de har fastlagt, hvad angår det årlige budget for 
2012, og muligvis finde fælles fodslag forud for deres respektiver behandlinger,

C. der henviser til, at det polske og det ungarske formandskab har givet offentlige tilsagn om 
at indgå i en åben, konstruktiv og politisk dialog med Parlamentet om 
budgetanliggenderne, 

D. der henviser til, at Rådet som helhed derfor forventes at indgå som en pålidelig politisk 
partner i hele proceduren og afholde sig fra at foretage vilkårlige eller rent aritmetiske 
nedskæringer på budgetposterne,

Budgetforslaget for 2012 – overordnet vurdering

1. minder om, at det i sin beslutning af 24. marts 2011 stillede Europa 2020-strategien for 
smart, bæredygtig og inklusiv vækst i centrum for EU's budgetstrategi for 2012 i den 
hensigt at føre Unionen ud af den nuværende økonomiske og sociale krise;

                                               
1 EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0114.
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2. minder om, at fremhjælp af jobs og beskæftigelse af høj kvalitet gennem realisering af 
Europa 2020-strategiens syv flagskibsinitiativer er et mål, som EU's 27 medlemsstater i 
fællesskab har givet deres tilslutning til; minder om, at gennemførelsen af denne strategi 
vil kræve meget omfattende fremtidsorienterede investeringer frem til 2020, som 
Kommissionen i sin meddelelse "Gennemgang af EU's budget"1 anslår til ikke mindre end 
1800 mia. EUR; understreger derfor, at de nødvendige investeringer i uddannelse, 
skabelse af vidensamfundet, forskning og udvikling, innovation, SMV'er og grønne og 
nye teknologier skal foretages nu og ikke udskydes yderligere;

3. er på denne baggrund dybt bekymret over det alarmerende fald i de offentlige 
investeringer, der er sket i medlemsstaterne inden for nogle af disse områder, og er 
overbevist om, at denne tendens må vendes, hvis EU som helhed skal kunne realisere 
Europa 2020-strategien; er af den opfattelse, at EU's budget har en rolle at udfylde som en 
redskab til kapitalanskaffelse i forbindelse med medlemsstaternes 
genopretningspolitikker, idet det kan udløse og støtte de nationale investeringstiltag til 
vækst og beskæftigelse; understreger, at dette er helt i tråd med dynamikken i det 
europæiske halvår, der som en ny mekanisme til forbedret økonomisk styring i EU sigter 
mod at forbedre sammenhængskraften, synergierne og komplementariteten mellem EU-
budgettet og de nationale statsbudgetter i forbindelse med realiseringen af de vedtagne 
Europa 2020-mål;

4. konstaterer, at EU-budgetforslaget (BF) for 2012, som Kommissionen har foreslået, 
beløber sig til 147 435 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger (FB) (146 676 mio. EUR ikke 
iberegnet Globaliseringsfonden eller nødhjælpsreserven) og 132 738 mio. EUR i 
betalingsbevillinger (BB); bemærker, at disse beløb svarer til hhv. 1,12 % og 1,01 % af 
EU's anslåede bruttonationalindkomst (BNI) for 2012, og fremhæver, at denne andel har 
holdt sig bemærkelsesværdigt stabil mellem 2011 og 2012, idet Kommissionen har anslået 
BNI-tilvæksten for 2012 til intet mindre end +3,6 % (i gældende priser);

5. erkender, at hvis EU's budget skal kunne bidrage til medlemsstaternes kollektive indsats i 
disse sparetider, så skal denne indsats stå i rimeligt forhold til dets størrelse, specifikke 
forhold og realøkonomiske indvirkning; minder Rådet om, at EU's budget i henhold til 
EU-traktaten ikke må have underskud, og at nedskæringer på budgettet som følge af dets 
begrænsede størrelse ikke vil få nogen langtidsvarende virkning i forhold til håndtering af 
det presserende spørgsmål om akkumulerede nationale offentlige underskud, der i 2009 
beløb sig til 801 mia. EUR for hele EU;

6. konstaterer, at den årlige inflation for EU27 for 2011 anslås til 2,7 %, hvilket betyder, at 
de foreslåede nominelle 2012-forhøjelser på 3,7 % i FB og 4,9 % i BB sammenlignet med 
2011-budgettet i reale tal udgør hhv. 1 % og 2,2 %; understreger den kendsgerning, at 
indtil flere medlemsstater planlægger forhøjelser på deres statsbudgetter, der går videre 
end, hvad Kommissionen har foreslået for EU's budget;

7. fremhæver, at de foreslåede tal for EU's årlige budget for 2012 er i overensstemmelse med 
den profil for EU's udgifter, der er fastsat i den flerårige finansielle ramme (FR) for 2007-
2013; betoner, at enhver forhøjelse (eller nedskæring) i forhold til 2011-budgettet derfor 
må vurderes under hensyntagen til dens indvirkning på gennemførelsen af de flerårige 

                                               
1 KOM(2010)0700.
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programmer; understreger, at det er et spørgsmål om institutionel troværdighed og 
sammenhængen i EU-projektet, når EU's ansvarsområder og forpligtelser bliver stadig 
mere omfattende; beklager ud fra dette synspunkt dybt, at Kommissionen ikke stillede 
forslag, der forlenede de politikker og nye kompetencer, som etableredes på EU-plan som 
følge af Lissabontraktatens ikrafttræden, med signifikant og synlig finansiel kapacitet;

8. konstaterer, at der ifølge BF-2012 findes en generel margen på 1 603 mio. EUR i FB 
under det 2012-loft, der er aftalt for FR; er fast besluttet på at anvende denne til rådighed 
stående margen til fulde, såvel som – om nødvendigt – andre fleksibilitetsmekanismer, der 
er fastsat i den interinstitutionelle aftale (IIA) til støtte for og styrkelse af visse målrettede, 
politiske målsætninger; forventer fuldt samarbejde fra Rådets side, for så vidt angår 
anvendelsen af disse mekanismer;

9. minder om, at den første runde af drøftelser om budgetprioriteterne allerede har fundet 
sted i Parlamentet i form af de høringer af de sagkyndige udvalg, som hovedordføreren for 
budgettet for 2012 har foretaget; understreger, at processen nu skal finjusteres inden for 
hvert udvalg, hvad angår deres respektive kompetenceområder, med det formål at 
indkredse de positive og negative prioriteter for 2012-budgettet;

10. tager notits af Kommissionens skøn om, at samlet set bidrager 43,5 % af BF-2012 (i FB) 
til målsætningerne under Europa 2020-strategien; anerkender, at Kommissionens 
prioriteter derfor fremstår som værende i overensstemmelse med dem, som Parlamentet 
fastsatte i sin beslutning om de overordnede retningslinjer for 2012-budgettet; er dog fast 
besluttet på at foretage yderligere analyser af disse tal under fuld inddragelse af alle de 
sagkyndige udvalg;

11. er af den opfattelse, at bevillingerne på EU's 2012-budget, ud over realiseringen af 
Europa 2020-strategien, bør holdes på et passende niveau for at sikre videreførelsen af 
EU's politikker og opfyldelsen af EU's målsætninger; understreger navnlig behovet for at 
sikre EU's kapacitet til at påtage sig sit globale ansvar, især i kølvandet på det arabiske 
forår og urolighederne i Mellemøsten;

12. gør opmærksom på, at Kommissionen har taget det første skridt til at fastsætte de negative 
prioriteter og besparelser på visse politikområder i forhold til, hvad der oprindeligt var 
fastsat i den finansielle programmering, især inden for de områder, der i den seneste tid 
har været kendetegnet ved ringe resultater og lav gennemførelsesgrad; anmoder 
Kommissionen om at fremlægge yderligere oplysninger til dokumentation for sine 
vurderinger; bemærker endvidere, at Kommissionen i modsætning til tidligere år ofte har 
afveget fra den vejledende finansielle programmering, den fremlagde i januar 2011; har i 
sinde at underkaste disse forslag yderligere kontrol og analyse, inden det giver sin 
tilslutning til dem;

13. tager til efterretning, at der er foreslået en forhøjelse af BB på 4,9 % i forhold til 2011; er 
overbevist om, at Kommissionens foreslår disse tal på grundlag af en omhyggelig og 
kritisk analyse af de prognoser, der fremlægges af medlemsstaterne, som selv står for 
medforvaltningen af 80 % af EU's budget; bemærker, at langt størsteparten af denne 
forhøjelse er knyttet til de juridiske behov, der opstår i forbindelse med det syvende 
rammeprogram for forskning og struktur- og samhørighedsfondene; er overbevist om, at 
det foreslåede betalingsniveau udgør det absolutte minimum af, hvad der er nødvendigt 
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for at opfylde EU's juridiske forpligtelser, der er indgået i de foregående år, og at det er 
Unionens pligt at efterleve de juridiske fordringer, som er afledt af disse forpligtelser; 
opfordrer derfor indtrængende Rådet til at afholde sig fra at foretage nedskæringer af det 
foreslåede betalingsniveau; 

14. konstaterer endvidere, at den overordnede margen for BB under FR-loftet fortsat ligger på 
det høje niveau af 8815 mio. EUR; fremhæver, at enhver nedskæring til under det niveau, 
Kommissionen har foreslået, på sin side vil forværre situationen i forhold til det 
presserende behov for at nedbringe det hidtil uset høje niveau af uindfriede forpligtelser 
og sikre korrekt gennemførelse af EU's politikker og programmer; 

Udgiftsområde 1a

15. glæder sig over Kommissionen forslag i BF-2012 om at forhøje FB med 12,6 % (til 
15 223 mio. EUR) og BB med 8,1 % (til 12 566 mio. EUR) i forhold til 2011-budgettet, 
eftersom udgiftsområde 1a er det centrale udgiftsområde for FR 2007-2013, for så vidt 
angår at opfylde Europa 2020-strategiens målsætninger, takket være dets direkte eller 
indirekte bidrag til finansieringen af all fem overordnede mål og de syv 
flagskibsinitiativer;

16. beklager dog, at de fleste af forhøjelserne under dette udgiftsområde for 2012 ikke rækker 
ud over den årlige fordeling af de flerårige samlede beløb, som både Parlamentet og Rådet 
blev enige om, da disse programmer blev vedtaget; fremhæver derfor, at Kommissionen 
generelt ikke foreslår at højne støtten – ud over hvad der oprindeligt var planlagt – til 
investeringer, som der er presserende behov for med henblik på at gennemføre de syv 
flagskibsinitiativer, og bemærker, at den beklageligvis er tilbøjelig til udsætte det 
nødvendige store spring, hvad angår en fælles finansiel indsats vedrørende FR efter 2013; 
er overbevist om, at denne holdning i alvorlig grad kan bringe opnåelsen af de 
overordnede mål inden 2020 i fare;

17. understreger, at med BF-2012 og den opdaterede finansielle programmering for 2013, vil 
det samlede beløb for forpligtede midler pr. 2013 for rammeprogrammer til opnåelse af 
EU 2020-stretgien, såsom det syvende rammeprogram for forskning, foranstaltninger mod 
forurening, Marco Polo II, Progress, Galileo og GMES, være mindre end det 
referencebeløb, som Parlamentet og Rådet enedes om, da disse programmer blev vedtaget; 
bemærker tværtimod, at disse referencebeløb vil blive overskredet en anelse, for så vidt 
angår følgende overordnede Europa 2020-programmer: rammeprogrammet for 
konkurrenceevne og innovation, det transeuropæiske transportnet, det transeuropæiske 
energinet, Erasmus Mundus og livslang læring; men beklager, at de foreslåede forhøjelser 
ligger betydeligt under de 5 % lovgivningsmæssig fleksibilitet, som er tilladt, jf. punkt 37 
i IIA;

18. bemærker endvidere, at en betydelig del af de nominelle forhøjelser under udgiftsområde 
1a i BF-2012 i forhold til 2011-budgettet er knyttet til de supplerende midler på 750 mio. 
EUR i (FB), som ITER har brug for i 2012, hvoraf 650 mio. EUR vitterligt er supplerende 
midler, mens 100 mio. EUR omfordeles fra andre budgetposter under det syvende 
rammeprogram; slår atter kraftigt fast, at det modsætter sig enhver form for omfordeling 
fra det syvende rammeprogram, eftersom dette i betydelig grad ville reducere 
programmets bidrag til opnåelsen af de overordnede mål og gennemførelsen af 
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flagskibsinitiativerne for Europa 2020-strategien;

19. minder om, at det med henblik på finansieringen af ITER vil være nødvendigt for 
budgetmyndigheden at nå frem til en parallel til Kommissionens forslag1 til ændring af FR 
2007-13, som foreslår at dække de manglende 1300 mio. EUR til ITER i 2012 og 2013 
ved hjælp af til rådighed stående og ubrugte 2011-margener under udgiftsområde 2 og 5 
under FR 2007-13 til et samlet beløb af 840 mio. EUR og ved at omfordele 460 mio. EUR 
fra det syvende rammeprogram til 2012 og 2013; udtrykker sin vilje til at indgå i 
forhandlinger med Rådet om ændring af Kommissionens forslag ved at benytte sig af de 
andre midler, der er truffet bestemmelse om i den nugældende IIA af 17. maj 2006;

20. bemærker med bekymring, at der foruden den foreslåede omfordeling af 100 mio. EUR til 
ITER, foretages ekstra nedskæringer til 64 mio. EUR af det syvende rammeprogram i 
forhold til den finansielle programmering; beklager, at Kommissionen ikke foreslår at 
anvende alle de besparelser (som i alt beløber sig til 190 mio. EUR), der skal ske i 2012 
takket være en revurdering af personalebehovet og de reducerede finansielle bidrag til 
visse fælles foretagender, til fordel for de operationelle udgifter under det syvende 
rammeprogram;

21. påpeger i denne forbindelse behovet for at forbedre finansieringsvilkårene for prioriteterne
for bæredygtig energi, energilagringsteknologi og andre prioriteter omfattet af den 
strategiske energiteknologiplan for EU (SET-planen), herunder energieffektivitet, som er 
af vital betydning for at kunne imødegå de økonomiske, energimæssige og 
klimarelaterede udfordringer; mener, at klare mål for en politik for bæredygtig energi og 
energieffektivitet kan skabe omkostningseffektive løsninger, som EU's økonomi som 
helhed kan få gavn af; tager også notits af de andre innovative måder til at skaffe 
investeringer og fremme forskning og innovation, såsom risikodelingsfaciliteten (RSFF), 
der kan udnyttes inden for rammerne af 2012-budgetproceduren;

22. beklager, at med den begrænsede forhøjelse, der i BF-2012 er planlagt for Progress-
programmet i forhold til 2011-budgettet, vil Kommissionen ikke være i stand til at 
genindsætte det beløb på 20 mio. EUR for perioden 2011-13, som den forpligtede sig til i 
2010 med henblik på delvist at kompensere for omfordelingen af Progress til fordel for 
mikrofinansieringsfaciliteten; minder om, at Progress-programmet er en bærende søjle i 
Europa 2020-strategien, navnlig på grund af dets bidrag til de to flagskibsinitiativer Den 
europæiske platform mod fattigdom og Unge på vej; 

23. glæder sig over forhøjelsen (+ 5,7 mio. EUR) af det samlede niveau for FB til 
rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation i forhold til, hvad der oprindeligt 
var planlagt; håber, at denne forhøjelse til bidrage til at forbedre adgangen for SMV'er til 
dette program og til at udvikle specifikke programmer og innovative finansielle 
mekanismer;

24. understreger den merværdi for EU, som investeringer i grænseoverskridende transport 
udgør, især TEN-T-programmet som forbedrer de tværnationale og intermodale 
forbindelser og dermed fremmer økonomisk udvikling og beskæftigelse; slår med tanke 
på, at TEN-T traditionelt har været underfinansieret, stærkt til lyd for, at der stilles 

                                               
1 KOM(2011)0226.
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forhøjede ressourcer til rådighed til dette formål, herunder ved at benytte alternative 
finansieringsressourcer, såsom offentlig-private partnerskaber og andre former for 
finansielle instrumenter;

25. er af den opfattelse, at støtten til Livslang læring-programmet, i betragtning af dets 
betydelige merværdi for EU, bør videreføres og forhøjes i 2012 på grund af dets store 
bidrag til flagskibsinitiativet Unge på vej; understreger navnlig, at Grundtvig-programmet, 
der på nuværende tidspunkt kun udgør 4 % af bevillingerne til Livslang læring-
programmet, bør styrkes som følge af det voksende antal mennesker, der deltager i 
voksenundervisning i EU;

26. minder om, at størsteparten af de nye EU-beføjelser, der er indført med Lissabontraktaten, 
inden for områder som energi, turisme og rum, henhører under udgiftsområde 1a; 
udtrykker sin skuffelse over, at Kommissionen ikke foreslås nogen ekstrabevillinger til 
disse nye politiske tiltag hele tre år efter, at Lissabontraktaten trådte i kraft; understreger, 
at hverken Galileo eller GMES – EU's to vigtigste rumprogrammer – vil modtage nogen 
ekstrabevillinger inden afslutningen på den nuværende FR, og at bevillingerne til Galileo 
vil falde mellem 2011 og 2012; gentager behovet for at indføre visse specifikke, synlige 
foranstaltninger til støtte af turismen, i betragtning af sektorens økonomiske relevans som 
værende den tredjestørste industri i EU, hvad angår omfang og indtægter, og beklager, at 
Kommissionen ikke foreslår noget nyt juridisk grundlag til erstatning for de tre 
forberedende foranstaltninger på dette område, som ikke kan forlænges i 2012;

27. glæder sig over Kommissionens beslutning om for andet år i træk at afsætte midler under 
BB (50 mio. EUR) til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen; 
understreger, at dette ikke blot skaber større synlighed for fonden, men at der dermed også 
undgås overførsler fra andre budgetposter, der har andre formål og dækker andre behov; 
afventer med længsel Kommissionens fremlæggelse af midtvejsevalueringen af 
forordningen om Globaliseringsfonden som en måde til at indkredse metoder til 
fremskyndelse af procedurerne for anvendelse af fonden og forenkling af 
forvaltningsbestemmelserne;

Udgiftsområde 1b

28. understreger det afgørende bidrag, som samhørighedspolitikken yder til vækst og 
beskæftigelse såvel som til social og territorial samhørighed mellem EU's regioner og 
medlemsstater; fremhæver, at samhørighedspolitikken er et instrument til at sikre, at alle 
EU's regioner kan deltage i opfyldelsen af Europa 2020-målene og til at støtte de regionale 
investeringer til fordel for gennemførelsen af alle flagskibsinitiativerne; er af den 
opfattelse, at samtidig med at samhørighedspolitikkens omfordelingskapacitet og mål om 
at udjævne de regionale uligheder bibeholdes skal den fortsat favne hele EU og være 
synlig for Unionens regioner og borgere;

29 bemærker, at de samlede udgifter til udgiftsområde 1b anslås til 52 739 mio. EUR i FB, 
hvilket udgør en stigning på 3,4 % i forhold til 2011, hvilket er helt i tråd med de 
bevillinger, der blev afsat i FR 2007-13, idet den seneste 2010-justering til fordel for visse 
medlemsstater tages i betragtning; noterer sig, at den tiloversblevne margen (22,1 mio. 
EUR) under loftet hovedsagelig stammer fra bevillingen til teknisk bistand og kun udgør 
0,04 % af den samlede bevilling under dette udgiftsområde;
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30. glæder sig over forhøjelsen på 8,4 % i BB til 45 134 mio. EUR, der er foreslået for 2012 i 
forhold til 2011, og er af den opfattelse, at denne forhøjelse vil gøre det muligt at 
fremskynde programgennemførelsen efter den yderst langsomme opstartsfase for 
programmerne i begyndelsen af 2007-13-perioden; fremhæver, at denne stigning også bør 
gøre det muligt at håndtere de yderligere betalingsbehov, der består som følge af de 
seneste lovgivningsmæssige ændringer, godkendelsen af alle forvaltnings- og 
kontrolordningerne og afslutningen af 2000-2006-programmerne;

31. understreder derfor, at dette betalingsniveau er det absolutte minimum og er i fuld 
overensstemmelse med realistisk budgettering under behørig hensyntagen til den generelle 
betalingsprofil i løbet af perioden, medlemsstaternes fremlagte prognoser vedrørende 
betalingsfordringer, der vil blive indsendt til Kommissionen, og behovet for at udligne 
forskellen mellem forpligtelser og betalinger; understreger, at disse pengestrømme også 
vil hjælpe med at fremskynde EU's økonomis genopretning og bidrage til Europa 2020-
strategien i regionerne; vil derfor kraftigt modsætte sig enhver nedskæring af 
betalingsniveauet i forhold til det, Kommissionen har foreslået i sit BF, navnlig i 
betragtning af, at Rådets tidligt i 2011 udtrykte modvillighed ved at indfri sit formelle 
tilsagn af december 2010 om at yde nye bevillinger, hvis behovet opstod; 

32. anmoder Kommissionen om fortsat at arbejde tæt sammen med de medlemsstater, der har 
en lav udnyttelsesgrad, med henblik på yderligere at forbedre den konkrete absorption; 
opfordrer derfor til en yderligere indsats for at fremme gensidig læring, udveksling af 
bedste praksis og styrkelse af de administrative kapaciteter i visse medlemsstater;

33. opfordrer endvidere indtrængende Kommissionen om at fortsætte sine overvejelser om, 
hvordan det komplekse system af regler og krav, som gælder i kraft af EU-ret eller 
national ret, kan ændres med henblik på at fokusere mere på at nå målene og mindre på 
lovlighed og formel rigtighed, uden at man afviger fra nøgleprincipperne om 
gennemsigtighed, ansvarlighed og forsvarlig økonomisk forvaltning;

Udgiftsområde 2

34. bemærker, at BF-2012 foreslår at forhøje FB med 2,6 % til 60 158 mio. EUR og BB med 
2,8 % til 57 948 mio. EUR i forhold til 2011-budgettet; understreger, at disse forhøjelser 
fortsat ligger under den forhøjelse, som Kommissionen har foreslået for budgettet som 
helhed;

35. konstaterer, at disse stigninger først og fremmest er en konsekvens af den løbende 
indfasning af direkte betalinger til nye medlemsstater og yderligere behov for udvikling af 
landdistrikter; understreger, at markedsinterventionerne er forblevet næsten stabile i 
forhold til 2011-budgettet, mens prisudsving og ustabiliteten på visse markeder fortsat 
påvirker landbrugssektoren;

36. bemærker, at den traditionelle ændringsskrivelse vedrørende landbrug, der vil blive 
fremlagt i efteråret 2011, vil justere de nuværende skøn til en mere nøjagtig vurdering af 
de reelle behov; gør på denne baggrund opmærksom på det slutniveau for 
formålsbestemte indtægter, der vil være til rådighed i 2012 (korrektion til den 
forskriftsmæssige regnskabsafslutning, uregelmæssigheder og tillægsafgiften på mælk), 
som ultimativt vil afgøre niveauet af nye bevillinger, der skal vedtages på 2012-budgettet; 
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anslår, at den nuværende tiloversblevne margen (6516 mio. EUR) bør være tilstrækkeligt 
til at dække behovene under dette udgiftsområde, så længe der ikke indtræffer uforudsete 
begivenheder;

37. understreger, at budgetmyndigheden takket være specifikke omstændigheder i det seneste 
år har kunnet gøre brug af ikke-bevilligede midler (margen), der stod til rådighed under 
dette udgiftsområdes loft, med henblik på at opnå samlet enighed om de årlige budgetter, 
ved at påkalde sig punkt 23 i IIA;

38. tilslutter sig fortsat støtte til programmer for skolefrugt, såvel som programmet om 
fødevarehjælp til socialt dårligt stillede personer; beklager derimod dybt de beskårne 
bevillinger til skolemælksordningen og er bekymret over nedskæringerne vedrørende 
veterinær- og plantesundhedsforanstaltninger; 

39. betoner, at en del af udgifterne under udgiftsområde 2 er medvirkende til at nå 
Europa 2020-målene; fremhæver, at strategiens prioriterede mål – vækst og beskæftigelse 
– også nås gennem programmerne til udvikling af landdistrikter; anser 
klimaforanstaltninger og fødevaresikkerhed for to af de største udfordringer for den fælles 
landbrugspolitik; opfordrer derfor til, at landbrugspolitikken gøres endnu grønnere, hvad 
der også burde bidrage til at imødegå de enorme miljømæssige udfordringer, som EU står 
over for, herunder vandforurening; glæder sig i denne forbindelse også over forhøjelsen af 
programmet LIFE+ (+4,3 % og +1,9 % i hhv. FB og BB);

40. understreger, at energieffektivitet, bekæmpelsen af klimaforandringer og fremstød for 
vedvarende energi er tværgående prioriteter, der kan finansieres over flere af EU-
budgettets poster, og at Parlamentet vil være særlig opmærksomt på denne finansiering, 
både pr. budgetpost og som helhed; opfordrer indtrængende Kommissionen til yderligere 
at rationalisere sådanne prioriteter inden for andre politikker, herunder EU's finansielle 
bistand til udviklingslandene; er af den opfattelse, at der er af afgørende betydning, at den 
gældende lovgivning vedrørende disse emner gennemføres korrekt, og anmoder derfor 
Kommissionen om at foretage en omhyggelig analyse af, hvorvidt der er behov for flere 
ressourcer til fordel for en grundig undersøgelse af gennemførelsen af EU's 
miljølovgivning, og om at aflægge rapport til Parlamentet; 

41. påpeger, at finansieringen og de eksisterende foranstaltninger vedrørende den fælles 
fiskeripolitik som følge af dens politiske betydning bør bibeholdes, ikke mindst i 
betragtning af den kommende reform; er af den opfattelse, at finansieringen af den 
integrerede havpolitik ikke må ske på bekostning af finansieringen af andre 
fiskeriforanstaltninger og -programmer under udgiftsområde 2; finder endvidere, at det er 
essentielt at opretholde overvågningen af EU's fiskerflådes størrelse;

Udgiftsområde 3a

42. bemærker, at den samlede forhøjelse af bevillingerne foreslået i BF-2012 i forhold til 
2011-budgettet til foranstaltninger under dette udgiftsområde (+17,7 % i FB, +6,8 % i BB) 
er i tråd med EU's voksende ambitioner inden for områderne frihed, sikkerhed og 
retfærdighed, som skitseret i både Lissabontraktaten og Stockholmprogrammet (2010-
2014), som Rådet selv vedtog i december 2009; 
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43. bemærker, at disse forhøjelser fortrinsvist er knyttet til tre af de fire programmer for 
solidaritet og immigrationsforvaltning: Fonden for de Ydre Grænser (+38 %), Den 
Europæiske Tilbagesendelsesfond (+43 %) og Den Europæiske Fond for Integration af 
Tredjelandsstatsborgere (+24 %); fremhæver dog, at forhøjelserne under dette 
udgiftsområde for 2012 blot er resultatet af den årlige fordeling af de flerårige samlede 
beløb, som både Parlamentet og Rådet blev enige om, da disse programmer blev vedtaget;

44. undrer sig derfor såre over, hvorvidt det BF, Kommissionen har fremlagt, udgør et 
hensigtsmæssig og opdateret svar på de udfordringer, EU på nuværende tidspunkt står 
over for, ikke mindst set i lyset af de begivenheder, der er under udvikling i den sydlige 
del af Middelhavet; minder om, at det har fremsat en kraftig opfordring til et 
hensigtsmæssigt og afbalanceret svar på disse udfordringer, med fuld respekt for de 
interne beskyttelsesregler og menneskerettighederne; fremhæver især Den Europæiske 
Flygtningefonds rolle og bistand, herunder nødforanstaltningerne i tilfælde af en 
massetilstrømning af flygtninge, og beklager dybt, at Kommissionen ikke har foreslået 
nogen yderligere forhøjelse af denne fond, end hvad der oprindeligt blev fastsat i den 
finansielle programmering; 

45. tager notits af de gentagne opfordringer, som Det Europæiske Råd har fremsat om at 
styrke Frontex' operationelle kapacitet og rolle; anmoder Kommissionen om at fremlægge 
de fuldstændige budgetmæssige implikationer for 2012 af den igangværende revision af 
Frontex, og til at skabe et bedre billede af medlemsstaternes finansielle bidrag til 
agenturets drift; 

46. minder om, at en tredjedel af 2011-bevillingerne til SIS II fortsat er opført i reserven; 
forventer derfor en klar og begrundet garanti fra Kommissionen vedrørende udsigterne til 
realisering, idet bevillingerne for 2012 ellers bør omfordeles til andre løsninger;

Udgiftsområde 3b

47. minder om, at udgiftsområde 3b, selv om det er det mindste udgiftsområde under FR, for 
så vidt angår bevillinger, dækker spørgsmål af afgørende betydning for EU's borgere, som 
f.eks. ungdoms-, uddannelses- og kulturprogrammer, folkesundhed, forbrugerbeskyttelse, 
civilbeskyttelsesinstrumentet og kommunikationspolitik; 

48. beklager dybt, at de samlede bevillinger for tredje år i træk er skåret ned, idet FB 
reduceres med 0,1 % (til 683,5 mio. EUR) og BB med 0,3 % (til 645,7 mio. EUR) i 
forhold til 2011-budgettet (minus EU's Solidaritetsfond), hvilket efterlader en margen på 
15,5 mio. EUR;

49. er af den opfattelse, at programmer og tiltag under dette udgiftsområde spiller en betydelig 
rolle for at kunne opfylde de overordnede mål og gennemføre flagskibsinitiativerne under 
Europa 2020-strategien; gentager, at uddannelse, erhvervsuddannelse og kultur har 
økonomisk værdi, eftersom de bidrager til økonomisk vækst og jobskabelse, og 
understøtter udviklingen af aktivt medborgerskab;

50. understreger, at den yderst lille margen, der er til rådighed, kun giver begrænset spillerum 
i forbindelse med forslag til nye tiltag eller beslutningstagning vedrørende forhøjelse af 
støtten til prioriteter af direkte relevans for borgerne;
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51. glæder sig over de ambitioner, som Kommissionen udviser med sit forslag om at forhøje 
2012-bevillingerne til Unge på vej med 8 mio. EUR i forhold til den oprindelige 
finansielle programmering (134,6 mio. EUR afsat i 2012) og understreger, at dette 
program udgør et af de vigtigste redskaber for flagskibsinitiativet Unge på vej og yder 
støtte til ikke-formel læring og udvikling af aktivt medborgerskab for unge;

52. beklager, at der ikke foreslås tilsvarende bestræbelser, for så vidt angår Media og Culture 
2007, på trods af at de i stort omfang bidrager til europæisk kulturs rigdom og 
mangfoldighed og yder støtte til tiltag, der ellers ikke ville modtage støtte fra 
medlemsstaterne alene;

53. udtrykker forbavselse over, at Kommissionen i sit BF for 2012 ikke foreslår nogen 
specifikke programmer til fordel for idræt, selv om Unionen nu har komplette beføjelser 
på dette område som følge af Lissabontraktaten; finder denne omstændighed så meget 
desto mere overraskende, dersom der – om end i begrænset omfang – var afsat bevillinger 
på budgetterne for 2009, 2010 og 2011;

54. beklager dybt nedgangen i finansieringen af finansielt civilbeskyttelsesinstrument i 
forhold til den finansielle programmering (-1,8 mio. EUR), og anmoder Kommissionen 
om at redegøre yderligere for denne nedgang, i betragtning af at civilbeskyttelsen nu er et 
af EU's kompetenceområder;

Udgiftsområde 4

55. bemærker, at de FB og BB, der anmodes om i BF-2012 er forhøjet med 2,9 % og 0,8 % i 
forhold til 2011-budgettet, dvs. til hhv. 9 009,3 mio. EUR og 7 293,7 mio. EUR (idet 
nødhjælpsreserven tages med i betragtning); påpeger, at disse forhøjelser fortsat ligger 
under den forhøjelse, som Kommissionen har foreslået for budgettet som helhed;

56. er overbevist om, at der skal gøres en særlig og konkret indsats for, at alle de til rådighed 
stående EU-instrumenter (ikke kun EU-budgettets rammebeløb, men også de instrumenter 
der forvaltes af EIB, EBRD etc.) og medlemsstatstiltag kan anvendes optimalt og på 
samordnet vis; indskærper, at fleksibiliteten i programmeringen og anvendelsen af EU-
instrumenter skal styrkes yderligere for at muliggøre en tilstrækkelig og effektiv reaktion 
på de politiske og humanitære kriser i tredjelande, dog uden at de langsigtede politiske 
tilsagn eller prioriteter bringes i fare;

57. er af den opfattelse, at det er EU's pligt at formulere en tilstrækkelig og omfattende 
reaktion på den politiske udvikling i Middelhavsnabolandene og at yde støtte og bistand til 
bevægelser, der kæmper for demokratiske værdier og indførelse af retsstatsprincipperne; 
gentager, at styrkelsen af den finansielle bistand til disse lande ikke må ske på bekostning 
af prioriteter eller instrumenter til gavn for nabolande i Østeuropa; 

58. er ud fra denne synsvinkel yderst betænkelig ved den foreslåede margen på 246,7 mio. 
EUR under udgiftsområde 4, der ganske vist er langt over, hvad der blev afsat i 
opdateringen af den finansielle programmering i januar 2011 (132,2 mio. EUR), men kan 
vise sig utilstrækkelig til at imødekomme de voksende behov under udgiftsområde 4, 
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eftersom den tilsyneladende er baseret på nedskæringer af visse store EU-programmer; har 
i sinde at underkaste disse forslag yderligere kontrol og analyse;

59. minder om, at Parlamentet og Rådet endnu ikke er blevet enige om retsgrundlaget for 
ledsageforanstaltninger for bananer og finansiering af samarbejdet med industrialiserede 
og andre højindkomstlande (ICI+), og at enighed herom vil få betydning for bevillingerne 
på 2012-budgettet;

60. anmoder derfor Kommissionen om ikke at begrænse sin kommende ændringsskrivelse til 
blot de budgetmæssige konsekvenser af gennemgangen af den europæiske 
naboskabspolitik, men også at behandle, om nødvendigt ved brug af alle de midler, som 
IIA stiller til rådighed, samtlige øvrige uafklarede spørgsmål og behov, herunder 
finansieringen af Palæstina og UNRWA, som er faldet med 100 mio. EUR i forhold til 
2011-budgettet, med henblik på at maksimere virkningen af EU-bistanden i verden;

61. beklager dybt nedskæringen i den planlagte forhøjelse af bevillingen til instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand fra 139 mio. EUR til blot 79 mio. EUR i forhold til 2011-budgettet;

62. konstaterer den foreslåede forhøjelse af bevillingen til miljø og bæredygtig forvaltning af 
naturressourcerne under instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde på 51,8 mio. 
EUR i forhold til den finansielle programmering i den hensigt at imødekomme en lynstart 
på klimaforandringstiltaget; modsætter sig kraftigt de øvrige nedskæringer, der beløber sig 
til 78 mio. EUR i alt, af de geografiske programmer under instrumentet til finansiering af 
udviklingssamarbejde, hvad der strider imod EU's bestræbelser på at bidrage til opnåelsen 
af 2015-målene og efterleve det tilsagn, EU har afgivet på højeste niveau, om at nå 0,7 % 
af BNI-målet for udviklingssamarbejde inden 2015;

63. minder om, at det tager skarpt afstand fra enhver systematisk, halvautomatisk eller 
sommetider uovervejede nedskæringer af de administrative udgifter under udgiftsområde 
4, som den anden part af budgetmyndigheden måtte foreslå alene med henblik på at 
reducere bevillingerne, eftersom dette vil fratage EU midlerne til på korrekt og effektiv 
vis at gennemføre sine programmer;

Udgiftsområde 5

64. bemærker, at de samlede administrative udgifter for alle institutioner anslås til 8 281 mio. 
EUR, hvilket udgør en forhøjelse på 1,3 % i forehold til 2011, hvilket giver en margen på 
472,5 mio. EUR;

65. tager til efterretning, at kommissæren for finansiel programmering og budget i sin 
skrivelse af 3. februar 2011 gav tilsagn om en forhøjelse af udgiftsområde 5-udgifter 
under 1 % og om et stop for nye ansættelser i forhold til 2011 og opfordrede alle 
institutionerne til følge dette eksempel, hvad angik udviklingen af deres budgetter;

66. konstaterer, at Kommissionen, Rådet, Revisionsretten, Ombudsmanden og Den 
Tilsynsførende for Databeskyttelse har efterkommet opfordringen; understreger, at det vil 
foretage en nøje undersøgelse af de øvrige institutioners overslag, blandt andet i forhold til 
de yderligere behov og aktiviteter i forbindelse med, at Lissabontraktaten er trådt i kraft; 
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67. anerkender Kommissionens betydelige indsats for at fastfryse sine egne, administrative 
udgifter, nominelt set; bemærker, at dette blev gjort muligt ved, at forhøjelserne tilknyttet 
vedtægtsmæssige eller kontraktuelle forpligtelser blev modregnet i betydelige 
nedskæringer i andre administrative udgifter; er ikke desto mindre bekymret over de 
eventuelle konsekvenser af sidstnævnte skridt, eksempelvis foranstaltningerne vedrørende 
erhvervsuddannelse (-11 %) og publikationer (-17 % og -2,1 % for publikationskontoret);

68. bemærker, at yderligere nedskæringer af administrationsbevillingerne for 2012 inden for 
afsnit III, herunder af udgiftsposterne for administrativ støtte (tidligere BA-poster), kan få 
negativ indvirkning på gennemførelsen af programmerne, navnlig i betragtning af de nye 
EU-opgaver, der er kommet til med Lissabontraktatens ikrafttræden; fastholder, at de 
midler, der spares som følge af reducerede udgifter til offentlig støtte, skal blive inden for 
de tilsvarende programmers finansieringsrammer for at opnå en bedre, konkret realisering;  
fremhæver endvidere, at selv om EU's kompetenceområde udvides, så er denne tendens 
ikke holdbar på lang sigt, og kan have en negativ indvirkning for en hurtig, regelmæssig 
og effektiv gennemførelse af EU's tiltag og aktiviteter;

69. anerkender Kommissionens bestræbelser på ikke at anmode om yderligere stillinger, men 
ser med skepsis på dens tilsagn om at opfylde alle sine behov, herunder dem der knytter 
sig til nye prioriteringer og TEUF's ikrafttræden, blot ved hjælp af intern omrokering af de 
eksisterende menneskelige ressourcer; undrer sig især over, hvor de 230 yderligere 
stillinger inden for GD ECFIN til overvågning af medlemsstaternes økonomiske og 
finansielle situation skal komme fra, og hvilken effekt 70 færre stillinger inden for 
administrativ støtte og forvaltning af programmer vil få efter omrokeringer inden for visse 
generaldirektorater;

70. tager notits af forhøjelsen på 4 % i pensionsudgifterne (i forhold til +5,2 % fra 2011 til 
2011) i betragtning af bølgen af pensioneringer af tjenestemænd fra 1950-årgangene; 
opfordrer Kommissionen til at sørge for en mere dybdegående analyse af de 
langtrækkende budgetmæssige konsekvenser af denne udvikling og samtidig overveje de 
eventuelle konsekvenser, direkte såvel som indirekte, som enhver ændring af EU's 
pensionsordning vil have for attraktionen, kvaliteten og uafhængigheden af EU's 
embedsapparat; understreger, at enhver sådan ændring kun bør ske efter behørig dialog 
med arbejdsmarkedets parter;

71. er af den opfattelse, at Europaskolerne bør have tilstrækkelige midler, således at de kan 
imødekomme de specifikke forhold og behov vedrørende børn af tjenestemænd ved EU's 
institutioner; agter at foretage en omhyggelig gennemgang af den foreslåede samlede 
forhøjelse på 1,7 % i forhold til 2011, som ligger under det tal, der var fastsat i den 
finansielle programmering, såvel som af hver af Europaskolernes budgetposter, og under 
behandlingen foretage enhver ændring, som det finder hensigtsmæssigt i denne 
henseende;

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

72. understreger betydningen af pilotprojekter og forberedende foranstaltninger som centrale 
redskaber til formulering af politiske prioriteringer og til at bane vejen for nye initiativer, 
som kan udvikle sig til EU-aktiviteter og -programmer, der kan forventes at forbedre 
tilværelsen for EU-borgerne; agter derfor at give enhver mulig støtte til forslagene 
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vedrørende pilotprojekter og forberedende foranstaltninger på 2012-budgettet, men 
understreger samtidig nødvendigheden af omhyggeligt at gennemgå Kommissionens 
foreløbige vurdering, der forventes i juli 2011, for at fastlægge en samlet og afbalanceret 
endelig pakke vedrørende dette spørgsmål;

73. agter i denne henseende at fremsende Kommissionen, jf. bilag II, del D, i IIA, en 
indledende, foreløbig liste over potentielle pilotprojekter og forberedende foranstaltninger 
til 2012-budgettet; forventer, at Kommissionen forelægger en velbegrundet analyse af 
Parlamentets vejledende forslag; understreger, at denne første foreløbige liste ikke 
erstatter den formelle indgivelse og vedtagelse af ændringer vedrørende pilotprojekter og 
forberedende foranstaltninger i løbet af Parlamentets behandling af budgettet;

74. tager notits af et nyt pilotprojekt og fem forberedende foranstaltninger, heraf to nye, som 
Kommissionen har foreslået under forskellige udgiftsområder; understreger, at det er fast 
besluttet på at underkaste indholdet og målsætningerne i de nyligt foreslåede initiativer en 
undersøgelse i løbet af de kommende forhandlinger;

Agenturer

75. bemærker, at de samlede niveau afsat i BF-2012 til EU's decentraliserede agenturer er på 
720,8 mio. EUR, en stigning i det samlede EU-bidrag i forhold til 2011-budgettet på 
34,6 mio. EUR eller +4,9 %; er bevidst om, at denne stigning fortrinsvist skyldes ét nyt 
agentur1 og syv indfasningsagenturer2, som det er hensigten at give tilstrækkelige 
finansieringsmidler; understreger dog betydningen af tilstrækkelige midler til de ti 
agenturer3, der tillægges stadig flere opgaver, således at de ikke hindres i at levere 
resultater; bemærker, at stigningen i EU's bidrag til de agenturer, der fungerer 
planmæssigt, er i tråd med eller endda under korrektionen for inflation (2 %), uden 
yderligere personale;

76. fremhæver, at bevillingerne til EU's agenturer langtfra blot består af administrative 
udgifter, men tværtimod bidrager til at nå Europa 2020-målene og EU's generelle mål, 
som fastlagt af lovgivningsmyndigheden; tilslutter sig derfor, under indtryk af 
sparetiderne, Kommissionens restriktive tilgang til fastsættelse af støtten til EU's 
decentraliserede organer fra EU's budget, men tager afstand fra brugen af formålsbestemte 
indtægter til at reducere EU's budgets bidrag til afgiftsafhængige agenturer, hvilket er den 
måde, hvorpå Kommissionen kunstigt forhøjer margenerne; 

                                               
1 Agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og 
retfærdighed
2 Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikations (BEREC), Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA), Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed 
(ESMA), Agenturet for Samarbejde mellem Energimyndigheder (ACER), Det Europæiske 
Asylstøttekontor (EASO) og Ligestillingsinstituttet
3 Biocid-aktiviteter og aktiviteter vedrørende forudgående informeret samtykke under Det Europæiske 
Kemikalieagentur (ECHA), den europæiske tilsynsmyndighed GNSS, Det Europæiske 
Luftfartssikkerhedsagentur (EASA), det europæiske agentur for søfartssikkerhed (EMSA), Det Europæiske 
Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA), Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), Det 
Europæiske Miljøagentur (EEA), Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Det 
Europæiske Politiakademi (Cepol) og Eurojust.
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77. bemærker, at ud af 213 nye stillinger i stillingsfortegnelsen for agenturer (af i alt 4854), 
flyttes de 80 til nye agenturer eller agenturer i opstartsfase, og resten til agenturer, der er 
tillagt flere opgaver; gentager sin opfordring til en særlig tilgang til ansættelse af 
specialiserede, videnskabsuddannede personale med professionel erfaring, navnlig når 
disse stillinger udelukkende finansieres ved hjælp af gebyrer og dermed er budgetneutrale 
for EU-budgettet;

78. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
Revisionsretten.


