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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2013
(2012/2016(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till budget för budgetåret 2013 som kommissionen antog den 
25 april 2012 (SEC(2012)270),

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk 
förvaltning (IIA),

– med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2012 om allmänna riktlinjer för 
utarbetandet av budgeten för 2013,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 21 februari 2012 om budgetriktlinjerna för 
2013,

– med beaktande av kapitel 7 i avdelning II i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandena från utskottet för 
utrikesfrågor, utskottet för utveckling, utskottet för internationell handel, 
budgetkontrollutskottet, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för 
industrifrågor, forskning och energi, utskottet för regional utveckling, utskottet för 
jordbruk och landsbygdens utveckling, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor, utskottet för konstitutionella frågor, utskottet för 
kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män och skrivelsen från 
fiskeriutskottet  (A7-.../2012).

Förslaget till budget 2013 – allmän bedömning

1. Europaparlamentet påminner om att man i sin resolution av den 14 mars 2012 satte 
främjandet av tillväxt och arbetstillfällen i centrum för sina prioriteringar, i linje med 
Europa 2020-strategin, och särskilt förespråkade att man skulle koncentrera resurserna till 
politikområden och program som bevisligen bidrar till att nå dessa mål, särskilt stöd till 
små och medelstora företag och till ungdomar. Parlamentet välkomnar att kommissionens 
förslag till budget för 2013 går i samma riktning när det gäller vilka prioriteringar som ska 
förstärkas.

2. Europaparlamentet inser att de ekonomiska och budgetmässiga begränsningarna på 
nationell nivå håller i sig, vilket även gäller för behovet av finanspolitisk konsolidering. 
Dock är parlamentet fortsatt övertygat om att EU-budgeten utgör ett gemensamt och 
effektivt instrument för investeringar och solidaritet, vilket är särskilt viktigt i dessa tider 
för att få fart på den ekonomiska tillväxten, konkurrenskraften och skapandet av 
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arbetstillfällen i de 27 medlemsstaterna. Parlamentet understryker att EU-budgeten, trots 
sin blygsamma storlek som inte överstiger 2 procent av de totala offentliga utgifterna i 
unionen, har haft verkliga ekonomiska effekter och hittills framgångsrikt kompletterat 
medlemsstaternas återhämtningspolitik.

3. Därför avser Europaparlamentet att ihärdigt försvara en adekvat anslagsnivå för nästa års 
budget, enligt definitionerna i budgetförslaget, och att motsätta sig varje försök att skära 
ned resurserna, särskilt för politik som skapar tillväxt och sysselsättning. EU-budgeten, 
som inte kan underbalanseras, bör inte bli offer för misslyckad ekonomisk politik på 
nationell nivå. Parlamentet noterar att åtskilliga medlemsstater ökade sina nationella 
budgetar för 2012.

4. Särskilt i kristider är ekonomisk ansvarsfullhet av yttersta vikt. Därför anser 
Europaparlamentet att resurserna måste koncentreras till de områden där EU-budgeten kan 
ge ett mervärde, medan de kan minskas inom områden där det förekommer omotiverade 
förseningar, låg utnyttjandegrad och mindre omfattande genomförande än planerat. Mot 
denna bakgrund avser parlamentet att tillsammans med sina specialiserade utskott 
identifiera både positiva och negativa prioriteringar för 2013. Kommissionen ombeds 
därför att ge budgetmyndighetens båda grenar snabb, regelbunden och fullständig 
information om genomförandet av de olika programmen och initiativen.

5. Europaparlamentet konstaterar att kommissionens förslag till EU-budget för 2013 uppgår 
till 150 931,7 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden (ÅB) (dvs. +2 procent jämfört med 
budgeten för 2012) och 137 924,4 miljoner EUR i betalningsbemyndiganden (BB) 
(dvs. +6,8 procent jämfört med budgeten för 2012). Dessa belopp motsvarar 1,13 procent 
respektive 1,03 procent av EU:s förväntade BNI för 2013. Parlamentet påminner om att i 
enlighet med den fleråriga budgetramen är taken 152 502 miljoner EUR för ÅB och 
143 911 miljoner EUR för BB, i löpande priser.

6. Europaparlamentet förstår att kommissionen i slutet av programplaneringsperioden vill 
lägga tonvikten på betalningarna, eftersom man också avser att hitta en lösning på de allt
fler utestående åtagandena. Samtidigt som parlamentet delar denna inställning är man 
särskilt oroad av förslaget att frysa ÅB på samma nivå som den förväntade inflationen för 
nästa år. Parlamentet betonar hur viktiga ÅB är för att visa de politiska prioriteringarna, 
och därmed se till att de nödvändiga investeringarna till slut genomförs för att få fart på 
tillväxten och sysselsättningen. Parlamentet anser inte att en frysning av ÅB kan betraktas 
som en acceptabel strategi för att hålla de utestående åtagandena under kontroll.

7. Europaparlamentet uppfattar den föreslagna ökningen på 6,8 procent av BB jämfört med 
2012 som en första reaktion på parlamentets krav på en ansvarsfull och realistisk budget. 
Ökningarna i betalningar är koncentrerade till konkurrenskraft och sammanhållning p.g.a. 
en förväntad ökning av ersättningsansökningarna från pågående projekt inom dessa 
områden. Parlamentet stöder helt och fullt sådana ökningar som inte bara hänför sig till 
gamla åtaganden som måste fullföljas utan som också rör genomförandet av program som 
pågår för närvarande och som förväntas nå styrfart under det sista året av den nuvarande 
fleråriga budgetramen.

8. Europaparlamentet förblir dock tveksamt till huruvida den föreslagna nivån för BB 
kommer att vara tillräcklig för att täcka de faktiska behoven under nästa år, särskilt vad 
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gäller rubrikerna 1b och 2. Parlamentet varnar också för att betalningsnivån för 2012 i 
kombination med den nivå som kommissionen föreslår för 2013 skulle leda till att 
miljarder i åtaganden dras tillbaka bara inom sammanhållningspolitiken. Parlamentet 
framhåller att det nuvarande förslaget skulle ge en totalnivå för betalningarna på 
859,4 miljarder EUR för perioden 2007–2013, dvs. 66 miljarder EUR lägre än de 
överenskomna taken i den fleråriga budgetramen.

9. Europaparlamentet påminner om att kommissionen redan 2011 inte kunde betala en 
avsevärd mängd legitima ersättningsansökningar, särskilt inom sammanhållningspolitiken. 
Dessa krav kommer också att behöva täckas av budgeten för 2012, vilken redan har 
problem med brist på medel som ett resultat av den begränsade ökningen av BB p.g.a. 
rådets ståndpunkt under hela budgetförfarandet förra året. Kommissionen uppmanas 
därför att lägga fram ett förslag till ändringsbudget så snart som möjligt så att man kan 
komma till rätta med situationen och undvika att betalningar för 2012 flyttas till nästa år, 
vilket skulle medföra en ohållbar betalningsnivå under 2013.

10. Europaparlamentet beklagar rådets ovilja att delta i det interinstitutionella politiska möte 
om betalningar som parlamentet har föreslagit som en uppföljning av förra årets 
budgetmedling. Parlamentet anser att ett sådant möte är en ideal plattform för 
budgetmyndighetens två grenar att komma fram till en gemensam inställning – före sina 
respektive ståndpunkter avseende budgetförslaget – avseende de tillgängliga uppgifterna 
om genomförande och utnyttjandeförmåga samt att korrekt bedöma betalningsbehoven för 
2012 och 2013. Parlamentet är fast övertygat om att alla tvivel beträffande kommissionens 
siffror och beräkningar – som vissa av rådets delegationer har uttryckt – måste framföras, 
undersökas och klargöras så snart som möjligt, så att de inte hindrar en överenskommelse 
vid medlingen detta år. 

11. Europaparlamentet understryker att varje minskning av BB till nivåer under 
kommissionens förslag skulle leda till att de utestående åtagandena ökar ännu mer, från en 
redan oerhörd nivå på 207 miljoner EUR i slutet av 2011. Parlamentet påminner därför 
om sin uppmaning till kommissionen att agera ansvarsfullt och avstå från konstlade 
nedskärningar genom att besluta om den övergripande betalningsnivån a priori, utan att ta 
hänsyn till bedömningen av verkliga behov för att nå EU:s överenskomna mål och 
åtaganden. Om detta ändå skulle inträffa, begär parlamentet att rådet tydligt och offentligt 
identifierar och motiverar vilka av EU:s program eller projekt som bör skjutas upp eller 
strykas helt och hållet.

12. Europaparlamentet noterar att enligt kommissionens beräkningar är totalt 43,7 procent av 
budgetförslaget för 2013 (dvs. 64,5 miljarder EUR) anslagna till mål inom Europa 2020-
strategin, vilket innebär en ökning med 0,2 procent jämfört med den antagna budgeten för 
2012. Parlamentet uppskattar att de budgetposter och program som bidrar till att dessa mål 
uppnås för första gången är tydligt angivna i budgeten.

13. Europaparlamentet noterar den totala marginalen på 2,4 miljarder EUR i ÅB i 
budgetförslaget för 2013, och är beslutet att använda detta belopp helt och hållet – samt de 
andra flexibilitetsmekanismerna i IIA – närhelst det visar sig nödvändigt för att finansiera 
mål och prioriteringar som följer av gemensamma politiska åtaganden och beslut, dvs. de 
som ingår i Europa 2020-strategin. 
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14. Europaparlamentet påminner om att den årliga budgeten 2013 kommer att bli den sista 
budgeten inom den nuvarande fleråriga budgetramen, vars tak kommer att bli referens för 
nästa budgetram i det fall att ingen överenskommelse skulle nås, i enlighet med vad som 
sägs i punkt 30 i IIA. Parlamentet är därför beslutet att genomföra förhandlingarna med 
rådet med målet att för budgeten för 2013 få till stånd en realistisk och tillräcklig 
anslagsnivå, både i åtaganden och betalningar, som kan utgöra en lämplig utgångspunkt 
också för nästa fleråriga budgetram.

Rubrik 1a

15. Europaparlamentet noterar kommissionens förslag att öka åtagandena under denna rubrik 
med 4,1 procent (till 16 032 miljoner EUR) jämfört med budgeten för 2012. Förslaget till 
ÅB inom ramen för de möjligheter som budgetplaneringen innebär (t. ex. TEN-T, EIT, 
Progress) ger en större marginal på 90,9 miljoner EUR jämfört med 47,7 miljoner EUR i 
budgetplaneringen. Parlamentet ser positivt på att de största ökningarna i ÅB är 
koncentrerade till rubrik 1a där de flesta av de program som ska gynna tillväxt, 
konkurrenskraft och sysselsättning finns, och att de återspeglar de prioriteringar för 2013 
som parlamentet har understrukit.

16. Europaparlamentet välkomnar särskilt ökningarna för EG:s sjunde ramprogram för 
forskning (+6,1 procent), CIP (+7,3 procent) och TEN-T (+6,4 procent) som är bland de 
främsta redskapen för att nå målen i Europa 2020-strategin. Dock beklagar parlamentet att 
två flaggskeppsinitiativ, nämligen sjunde ramprogrammet för forskning och TEN-T, med 
de belopp som kommissionen föreslår, i praktiken kommer att få mindre ÅB än vad som 
förutses i deras rättsliga grunder (ramprogrammet -258,8 miljoner EUR och TEN-T 
-122,5 miljoner EUR) för sista året av den nuvarande fleråriga budgetramen.

17. Europaparlamentet anser att den påtagliga ökningen av betalningar med 17,8 procent (till 
13 552 miljoner EUR) jämfört med budgeten för 2012 är en realistisk bedömning av vilka 
betalningar som krävs under denna rubrik, särskilt för att täcka nästa års krav i samband 
med forskningsprojekt, som unionen är kontraktsbunden att infria. Betalningsnivån som 
kommissionen föreslår är den miniminivå som krävs under rubrik 1a.

18. Europaparlamentet noterar det angreppssätt som kommissionen har använt sig av när man 
har föreslagit minskningar jämfört med budgetplaneringen, vilket enligt kommissionens 
uppfattning har lett till att man har kunnat identifiera möjliga besparingar i budgetposter 
där medlen inte har utnyttjats helt och hållet, bl.a. sjunde ramprogrammet, TEN-T, 
Marco Polo, Progress, Statistikprogrammet, Customs och Fiscalis. Parlamentet avser att 
noggrant analysera utfallet av vart och ett av dessa program för att kontrollera huruvida de 
föreslagna nedskärningarna är rimliga och att de inte leder till negativa effekter för 
programmen i fråga.

19. Europaparlamentet påminner om den gemensamma förklaringen av den 1 december 2011 
om finansieringen av ytterligare kostnader för Iterprojektet 2012–2013, i vilken 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen också har enats om att via budgetförfarandet 
för 2013 tillhandahålla 360 miljoner EUR i ÅB och ”till fullo använda sig av 
bestämmelserna i budgetförordningen och i IIA av den 17 maj 2006 och utesluta varje 
ytterligare revidering av den fleråriga budgetramen till följd av Iter”. Parlamentet finner 
det oroande att kommissionen föreslår att man ska finansiera detta extra belopp endast 
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genom omfördelning från budgetposter inom det sjunde ramprogrammet, vilket går stick i 
stäv med den uppfattning som parlamentet har sedan länge. Parlamentet noterar 
uppmärksamt kommissionens argument att detta belopp kommer från 
effektivitetsbesparingar inom det sjunde ramprogrammet och att dessa nedskärningar i 
budgetposterna för administration inte kommer att försämra programmets genomförande. 
Parlamentet kommer att ytterligare undersöka giltigheten i detta argument, och undersöka 
om det finns andra sätt tillgängliga inom ramen för IIA och budgetförordningen för detta 
syfte.

20. Europaparlamentet erkänner den grundläggande roll som små och medelstora företag 
spelar som pådrivare av EU:s ekonomi och skapare av 85 procent av all arbetstillfällen de 
senaste tio åren. Parlamentet betonar de svårigheter som små och medelstora företag 
traditionellt har att få tillträde till kapitalmarknaderna för forsknings- och 
innovationsprojekt, och som har förvärrats av den rådande finanskrisen. Parlamentet är 
fast övertygat om att EU:s budget bör bidra, så att man kan komma över detta 
marknadsmisslyckande, genom att underlätta tillgången till lån och finansiering av eget 
kapital för innovativa små och medelstora företag. I detta sammanhang välkomnar 
parlamentet att budgetförslaget redan innehåller anslag för projektobligationsinitiativet 
som ett sätt att öka betalningskapaciteten inom denna sektor genom en öppning till den 
privata marknaden. Parlamentet stöder också den föreslagna ökningen av de finansiella 
instrumenten inom programmet för entreprenörskap och innovation (med 
14,7 miljoner EUR ), i linje med deras positiva resultat hittills och med tanke på att de 
efterfrågas allt mer av små och medelstora företag.

21. Europaparlamentet beklagar att anslagen till programmet Progress har minskats med 
5,3 miljoner EUR jämfört med budgetplaneringen och praktiskt taget är nere på 2012 års 
nivå, trots att programmet hittills har visat goda resultat. Parlamentet beklagar att 
kommissionen inte ens under det sista året av den nuvarande fleråriga budgetramen har 
utnyttjat möjligheten att till detta program återföra de 60 miljoner EUR som omfördelades 
till förmån för instrumentet Progress för mikrokrediter, vilket kommissionen lovade 2010. 

22. Europaparlamentet beklagar att bidragen till flaggskeppsinitiativet Ungdom på väg har 
minskats något i förhållande till förra året. I detta sammanhang vill parlamentet 
understryka mervärdet av programmen Livslångt lärande, Erasmus och Erasmus Mundus 
som, mot bakgrund av den modesta finansieringen, uppvisar utomordentliga resultat i 
termer av effektivt genomförande och en positiv bild av unionen bland medborgarna. 
Därför motsätter sig parlamentet den föreslagna minskningen med 10,2 miljoner EUR för 
Livslångt lärande, jämfört med budgeten för 2012, i linje med sin etablerade ståndpunkt 
under de senaste budgetförfarandena och det utmärkta genomförandet av detta program, 
och avser att förstärka AB för tillhörande budgetpost.

23. Europaparlamentet betonar att programmet TEN–T spelar en central roll för uppnåendet 
av Europa 2020-strategins mål för konkurrenskraft och sysselsättning genom att skapa den 
infrastruktur som saknas, få bort flaskhalsar och garantera den framtida hållbarheten hos 
EU:s transportnät. Parlamentet välkomnar kommissionens föreslagna ökning med 
85 miljoner EUR jämfört med budgeten för 2012, men efterlyser ytterligare 
förtydliganden avseende den föreslagna minskningen på 118 miljoner jämfört med 
budgetplaneringen.
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24. Europaparlamentet beklagar kommissionens föreslagna minskning för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna, jämfört med vad som från början ingick i budgetplaneringen. Den 
nuvarande anslagsnivån är otillräcklig för att dessa myndigheter effektivt ska kunna 
genomföra sina uppgifter. Därför avser parlamentet att återställa anslagen till åtminstone 
2012 års nivå för Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa), samt ytterligare förstärka Europeiska värdepappers-
och marknadsmyndigheten (Esma) p.g.a. de nya uppgifter som den har fått sig tilldelad.

Rubrik 1b

25. Europaparlamentet noterar att förslaget till budget för 2013 innehåller en ökning av ÅB 
med 3,3 procent (till 54 498 miljoner EUR) jämfört med budgeten för 2012, av vilka 
42 144 miljoner EUR är avsedda för strukturfonderna (Eruf och ESF) och 
12 354 miljoner EUR är avsedda för sammanhållningsfonden. Parlamentet understryker 
att minskningen av åtaganden i budgetförslaget för tekniskt stöd, jämfört med vad som 
från början ingick i budgetplaneringen, har lett till att marginalen har ökat till 
25 miljoner EUR jämfört med den första prognosen på 0,4 miljoner EUR.

26. Europaparlamentet anser att strukturfonderna är ett mycket viktigt instrument – både för 
sin storlek ekonomiskt sett och för de mål som eftersträvas – för att accelerera 
EU:s ekonomiska återhämtning och för att uppnå målen för tillväxt och sysselsättning i 
Europa 2020-strategin. Därför välkomnar parlamentet kommissionens initiativ till 
omplanering av de strukturfondsmedel på 82 miljarder EUR som i vissa länder inte tagits i 
anspråk för att främja små och medelstora företag och ungdomsanställningar, i linje med 
parlamentets prioriteringar för 2013. Parlamentet begär att få ordentlig information om 
hur detta initiativ genomförs på nationell nivå, dess förväntade effekter på tillväxt och 
sysselsättning samt dess eventuella effekter för budgeten för 2013.

27. Europaparlamentet är synnerligen oroat över situationen för betalningarna inom 
sammanhållningsprojekt under denna rubrik, och noterar att två tredjedelar av den totala 
nivån för utestående åtaganden vid slutet av 2011 (135,8 miljarder EUR) beror på projekt 
inom sammanhållningspolitiken för vilka pengar inte betalats ut. Parlamentet påminner 
om att kommissionen i slutet av 2011 inte kunde betala ca 11 miljard EUR i legitima krav 
från mottagare av projektstöd, p.g.a. att budgeten inte innehöll tillräckligt med BB. 
Parlamentet kommer inte på något sätt att acceptera att denna situation upprepas 2013.

28. I detta sammanhang påminner Europaparlamentet om att 2013 är det sista året i den 
nuvarande fleråriga budgetramen då samfinansierade projekt pågår för fullt, och den stora 
mängden betalningskrav förväntas nå kommissionen under andra hälften av året. 
Parlamentet understryker också att 2013 kommer att bli det år då betalningskrav från 
12 medlemsstater p.g.a. den utfasade N+3-bestämmelsen kommer att behöva presenteras 
för två årliga andelar av åtagandena (andelarna för 2010 och 2011 enligt N+3- respektive 
N+2-bestämmelserna). Parlamentet anser därför att den föreslagna ökningen av BB med 
11,7 procent (till 48 975 miljoner EUR) jämfört med förra året är ett minimum eftersom, 
som kommissionen påpekar, den hänför sig strikt till 2013, och utgår från att 
betalningsbehov från tidigare år kommer att ha tillgodosetts. 

29. Europaparlamentet betraktar denna ökning av betalningarna som ett första steg mot 
täckning av de pågående projektens faktiska behov och upprepar att man känner oro för en 
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eventuell brist på medel för sammanhållningspolitiken. Parlamentet kommer därför att 
motsätta sig varje eventuell sänkning av betalningsnivån jämfört med det förslag som 
ingick i budgetförslaget för 2013.

30. Europaparlamentet uppmanar också kommissionen och rådet att, om BB skulle visa sig 
otillräckliga för att täcka de verkliga behoven det här året, i lämplig tid lägga fram och 
anta en ändringsbudget, och på så vis uppfylla det ömsesidiga åtagandet i den 
interinstitutionella förklaringen från december 2011. 

Rubrik 2

31. Europaparlamentet konstaterar att det i budgetförslaget för 2013 föreslås en ökning av ÅB 
med 0,6 procent (till 60 307 miljoner EUR) jämfört med budgeten för 2012. Parlamentet 
understryker att dessa nivåer är lägre än vad kommissionen har föreslagit för budgeten 
som helhet. Europaparlamentet påpekar att dessa ökningar delvis beror på fortlöpande 
infasningar av direktbetalningar till nya medlemsstater samt ytterligare behov för 
landsbygdsutvecklingsprojekt. Parlamentet understryker att de medel som föreslås för 
marknadsinterventioner 2013 är 419 miljoner EUR lägre än i budgeten för 2012. 

32. Europaparlamentet noterar att den planerade marginalen på 809 miljoner EUR för 
utgiftstaket för marknadsrelaterade utgifter och direktstöd under rubrik 2 innebär en 
betydlig ökning jämfört med 2012. Enligt kommissionen beror detta huvudsakligen på en 
engångseffekt efter avslutandet av omstruktureringsfonden för socker. Parlamentet 
uttrycker sin tillfredsställelse över att denna marginal innebär att mekanismen för 
budgetdisciplin inte kommer att användas år 2013. Parlamentet understryker att det är 
nödvändigt med en adekvat marginal under denna rubrik för att kunna lindra eventuella 
kriser inom jordbrukssektorn, såsom Ehec-krisen under senare år.

33. Europaparlamentet betonar att 2013 är det sista året under den nuvarande 
programplaneringsperioden, och därför måste en adekvat BB-nivå garanteras under rubrik 
2 så att man särskilt kan täcka behoven i samband med de pågående projekten inom 
landsbygdsutveckling och Life+.

34. Europaparlamentet påpekar att rubrik 2 är nödvändig för att förverkliga Europa 2020-
strategins strategiska mål för tillväxt och sysselsättning, särskilt genom dess program för 
landbygdsutveckling. Parlamentet understryker att det är nödvändigt att stödja små och 
medelstora företag på landsbygden, eftersom det huvudsakligen är de som skapar 
arbetstillfällen med särskild inriktning på unga människor. I detta sammanhang välkomnar 
parlamentet den föreslagna ökningen av ÅB med 1,3 procent (till 14 808 miljoner EUR) 
för landsbygdsutveckling.

35. Europaparlamentet noterar att anslagen till rubrik 2 är lägre än de beräknade behoven 
eftersom EGFJ:s inkomster avsatta för särskilda ändamål beräknas bli högre 2013 
(1 332,8 miljoner EUR) än 2012 (1 010 miljoner EUR). Denna skillnad beror på att den 
kvarvarande behållningen i den tillfälliga omstruktureringsfonden för socker uppgår till 
647,8 miljoner EUR, medan inkomster avsatta för särskilda ändamål, som är resultatet av 
beslutet om avslutande av räkenskaperna, förväntas bli lägre än under 2012 
(400 miljoner EUR i förslaget till budget för 2013 jämfört med 600 miljoner EUR i 
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budgeten för 2012). Parlamentet påminner om att justeringen av de nuvarande 
uppskattningarna, grundade på faktiska behov, kommer att göras i augusti genom 
ändringsskrivelsen om jordbruket.

36. Europaparlamentet påminner om att prisvolatiliteten i den här sektorn ger upphov till 
allvarlig oro, och stöder åtgärder för bekämpning av spekulation i jordbruksprodukter.  
Parlamentet uppmanar enträget kommissionen och rådet att noga följa utvecklingen på 
marknaderna för jordbruksprodukter. Kommissionen påminns i detta sammanhang om 
parlamentets begäran om inrättande av en instans för övervakning av pris- och 
marginalutvecklingen för att bättre kunna jämföra priser och förbättra transparensen i 
samband med livsmedelsprissättningen, vilket än så länge inte har resulterat i några 
reaktioner. 

37. Europaparlamentet konstaterar att klimatåtgärder och miljömål är prioriteringar som är 
fastställda i Europa 2020-strategin, vilka måste omsättas i konkreta åtgärder som 
genomförs inom de olika programmen. I detta sammanhang välkomnar parlamentet 
ökningen av ÅB med 3,3 procent till 366,6 miljoner EUR för Life+, och anser att ett 
övergripande angreppssätt bör tillämpas, vilket skulle göra hållbar utveckling till en
horisontell prioritet som ligger till grund för all EU-politik.

38. Europaparlamentet anser att det är viktigt att behålla det finansiella stödet till den 
gemensamma fiskeripolitiken med tanke på dess nära förestående reformering. 
Parlamentet betonar särskilt att man måste stödja små och medelstora företag inom 
fiskerisektorn och tillgången till jobb för unga människor inom denna sektor. I detta 
sammanhang välkomnar parlamentet den föreslagna ökningen för Europeiska 
fiskerifonden med 2,2 procent i ÅB (till 687,2 miljoner EUR) respektive 7,3 procent i BB 
(till 523,5 miljoner EUR) jämfört med budgeten för 2012.

Rubrik 3a

39. Europaparlamentet noterar den föreslagna totala finansieringen i budgetförslaget för 2013 
– 1 392,2 miljoner EUR i åtaganden och 928,3 miljoner EUR i betalningar – jämfört med 
budgeten för 2012 för åtgärder under den här rubriken innebär en ökning med 1,8 procent 
för ÅB (24,42 miljoner EUR) och 11,1 procent för BB. Detta ligger i linje med 
EU:s växande ambitioner inom området med frihet, säkerhet och rättvisa.

40. Europaparlamentet betonar behovet av att förstärka anslagen till it-äkerhet inom 
IKT-sektorn p.g.a. de oerhörda skador som den ökande kriminella aktiviteten inom detta 
område orsakar EU:s nationella ekonomier. Tvärtemot budgetplaneringen föreslås en 
minskning med 64,4 miljoner EUR för programmet Förebyggande och bekämpande av 
brott jämfört med budgeten för 2012, trots att programmet var avsett att även täcka it-brott 
och brottslig användning av internet.

41. Europaparlamentet begär fortsatt stöd till Frontex och till de nyligen inrättade byråerna 
under den här rubriken (särskilt Europeiska byrån för stöd till samarbete i asylfrågor samt 
storskaliga it-system). Europeiska polisbyrån (Europol) har fått sina bidrag minskade med 
8,9 procent (-7,3 miljoner EUR) jämfört med budgeten för 2012, och parlamentet 
förväntar sig att kommissionen lämnar ytterligare information om denna föreslagna 
nedskärning.
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42. Europaparlamentet konstaterar att minskningen med 30 miljoner EUR för VIS-
programmet och nedläggningen av Eurodac (-0,5 miljoner EUR) kommer att kompenseras 
genom att dessa arbetsuppgifter och tillhörande budgetanslag flyttas till den nya byrån för 
operativ förvaltning av storskaliga it-system.

43. Europaparlamentet uppskattar den ökning med 9,8 miljoner EUR, jämfört med budgeten 
för 2012, som kommissionen föreslår för Europeiska flyktingfonden, vilket ligger i linje 
med inställningen från tidigare år. Parlamentet noterar ökningen med 19 procent av 
budgetanslagen till fonden för de yttre gränserna, till 415,5 miljoner EUR, vilket är hälften 
av vad som föreslogs i budgetplaneringen. Parlamentet påminner om sitt eftertryckliga 
krav på ett adekvat och balanserat svar på utmaningarna, med syftet att förbättra 
hanteringen av den lagliga migrationen och att bromsa den olagliga migrationen.

Rubrik 3b

44. Europaparlamentet påminner om att rubrik 3b, även om den i anslagstermer är den minsta 
rubriken i den fleråriga budgetramen, omfattar frågor som är mycket viktiga för 
Europas medborgare, såsom ungdoms-, utbildnings- och kulturprogram, folkhälsa, 
konsumentskydd, instrumentet för civilskydd och kommunikationspolitik. Därför är det 
beklagligt att de totala anslagen under denna rubrik föreslås minska också för 2013 i 
förhållande till 2012, med en minskning i ÅB på 1,2 procent (26,08 miljoner EUR) och i 
BB på 0,4 procent, med undantag för solidaritetsfonden.

45. Mot bakgrund av det goda genomförandet av programmet Aktiv ungdom under de senaste 
åren välkomnar Europaparlamentet att finansieringen av programmet för 2013 ökas till 
140,45 miljoner EUR, vilket är en ökning med 0,8 miljoner EUR jämfört med budgeten 
för 2012, och med 16,5 miljoner EUR jämfört med budgetplaneringen.

46. Europaparlamentet uppskattar ökningen av åtagandena jämfört med budgeten för 2012 för 
kulturprogrammet (+1,4 procent), Media 2007 (+1,1 procent) och unionens åtgärder inom 
hälsoområdet (+3,1 procent), men kommer att noggrant analysera skälen för 
nedskärningarna av anslagen till Ett Europa för medborgarna, unionens åtgärder avseende 
konsumentpolitiken samt Media Mundus.

47. Europaparlamentet är kritiskt till den minskade volymen av åtaganden för 
kommunikationsåtgärder jämfört med budgeten för 2012, vid en tidpunkt då klyftan 
mellan Europeiska unionen och dess medborgare är mer uppenbar än någonsin, vilket 
visar sig genom ett stadigt minskande valdeltagande vid valen till Europaparlamentet. 
Kommunikationsansträngningarna måste absolut förstärkas, och de måste få adekvat 
finansiering så att EU-institutionerna och deras bidrag till att tackla den ekonomiska och 
finansiella krisen kan göras synliga.

48. Europaparlamentet understryker att man också detta år har lämnat en mycket knapp 
marginal (25,6 miljoner EUR) under denna rubrik, vilket kommer att ge ett begränsat 
handlingsutrymme om det skulle bli nödvändigt med nya åtgärder eller beslut om 
finansieringsprioriteringar som direkt angår medborgarna.
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Rubrik 4

49. Europaparlamentet noterar att ÅB och BB som presenterats i förslaget till budget för 2013 
innebär en ökning på 0,7 respektive 5,1 procent jämfört med budgeten för 2012, till 
9 467,2 miljoner EUR respektive 7 311,6 miljoner EUR. Parlamentet påpekar att dessa 
ökningar är lägre än vad kommissionen har föreslagit för budgeten som helhet.

50. Europaparlamentet påminner om att det krävs bättre samordning och samstämda 
ansträngningar av unionen och medlemsstaterna när det gäller finansieringen av yttre 
åtgärder, så att man kan undvika överlappningar och dubblering av knappa resurser. Det 
är nödvändigt att främja samarbete och synkronisering av åtgärder med andra 
internationella, lokala och regionala givare för att optimera användningen av medel och 
skapa synergieffekter. I tider med ekonomiska problem är det också viktigt att öka 
flexibiliteten i programplaneringen och genomförandet av instrumenten, och komplettera 
knappa resurser med instrument som ger hävstångseffekter som skulle kunna göra det 
möjligt att använda och återanvända investerade och genererade medel.

51. Europaparlamentet noterar den kraftiga ökningen med 272,3 miljoner EUR i den 
föreslagna marginalen under rubrik 4 jämfört med budgetplaneringen för 2013 (från 
119,6 miljoner EUR till 391,9 miljoner EUR), vilket är nettoeffekten av de ökade 
åtagandena för Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (förstärkt med 
51,7 miljoner EUR), Instrumentet för samarbete med industriländer (ICI) och ICI+ 
(0,3 miljoner EUR mer än i budgetplaneringen) och minskade åtaganden för 
Garantifonden (-104,5 miljoner EUR), Instrumentet för stöd inför anslutningen 
(-99.3 miljoner EUR), makroekonomiskt stöd (-37,4 miljoner EUR), Instrumentet för 
utvecklingssamarbete (-28,6 miljoner EUR), och stabilitetsinstrumentet 
(-41,4 miljoner EUR). Parlamentet är bekymrat över att kommissionen inte tillräckligt 
utförligt förklarade varför det var nödvändigt med sådana allvarliga neddragning för vissa 
program jämfört med budgetplaneringen. Principen att dra ned på projekt som inte 
genomförs som planerat är god om det skapar effektivitetsvinster; nedskärningar i 
anslagen bör inte ske enligt osthyvelsprincipen. Parlamentet framhåller att en konstlat stor 
marginal som förhandlingsinstrument i budgetförfarandet inte kan anses som sund 
budgetpraxis.

52. Europaparlamentet anser att det fortfarande är nödvändigt med ekonomiskt EU-stöd på en 
tillräcklig nivå till den palestinska myndigheten och UNRWA för att adekvat och 
övergripande kunna möta den politiska och humanitära situationen i Mellanöstern samt 
bidra till fredsprocessen.

53. Europaparlamentet noterar att inga anslag har tagits med i budgetförslaget för Kroatiens 
anslutning i juli 2013, med undantag för administrativa utgifter. Parlamentet förväntar sig 
att revideringen av den fleråriga budgetramen i enlighet med punkt 29 i IIA kommer att 
antas snarast, och ber kommissionen att lägga fram sitt förslag om ytterligare anslag för 
detta ändamål så snart som anslutningsakten ratificerats av samtliga medlemsstater.

54. Europaparlamentet konstaterar att genom Kroatiens anslutning till unionen kommer 
anslagen till instrumentet inför anslutningen att minskas med 67,6 miljoner EUR. Inte 
desto mindre är det illavarslande att kommissionen föreslår en ordentlig minskning av 
stödet till uppbyggnad av institutionell kapacitet i kandidatländerna (-29,14 miljoner EUR 
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jämfört med 2012), samtidigt som samma budgetpost för potentiella kandidatländer 
förstärks (+10,5 miljoner EUR jämfört med 2012). Parlamentet påminner om att 
institutionell kapacitet är av yttersta vikt för att unionens finansiering ska kunna användas 
på rätt sätt, och att detta är lika viktigt för kandidatländer som för potentiella 
kandidatländer. ÅB för landsbygdsutveckling inom instrumentet inför anslutningen 
föreslås öka med 10,2 procent jämfört med budgeten för 2012.

55. Europaparlamentet upprepar att man särskilt i åtstramningstider noga bör planera ÅB för 
varje budgetpost avseende Gusp så att EU-medlen samordnas till de åtgärder där de bäst 
behövs, varvid man tar hänsyn till Gusp-åtgärdernas flexibilitet och oförutsebarhet. 
Parlamentet kommer att noggrant analysera ökningen med 9,2 procent i ÅB för Gusp 
2013. 

56. Europaparlamentet inser att det krävs åtgärder i samband med hot från 
regionöverskridande organiserad brottslighet, människohandel, skydd av viktig 
infrastruktur, hot mot folkhälsan och kampen mot terrorism. Kommissionen uppmanas 
dock att visa varför det behövs en ökning med 50 procent för dessa åtgärder 2013.

Rubrik 5

57. Europaparlamentet konstaterar att de totala administrativa utgifterna för samtliga 
institutioner beräknas till 8 544,4 miljoner EUR, vilket innebär en ökning med 3,2 procent 
jämfört med 2012 och en marginal på 636,6 miljoner EUR, inklusive extrautgifter i 
samband med Kroatiens anslutning.

58. Europaparlamentet betonar att denna ökning huvudsakligen beror på stadge- eller 
kontraktsenliga skyldigheter såsom pensioner eller lönejusteringar. Parlamentet noterar 
dock att kommissionen levde upp till och t.o.m. överträffade sitt åtagande att hålla den 
nominella ökningen av sina administrationsanslag under rubrik 5 lägre än 
inflationsprognosen på 1,9 procent jämfört med 2012, vilket kommissionen lovade i
skrivelsen av den 23 januari 2012 från kommissionsledamoten med ansvar för budget och 
budgetplanering.

59. Europaparlamentet inser att detta kunde uppnås genom en minskning av antalet tjänster i 
tjänsteförteckningen med mer än 1 procent redan under 2013, särskilt tjänster i samband 
med administrativt stöd, budgetförvaltning och korruptionsbekämpning samt genom 
ytterligare nedskärningar i andra budgetposter för administrativa utgifter. Parlamentet 
kräver ytterligare förklaringar till huruvida det verkligen är nödvändigt att genomföra 
sådana personalminskningar för att frysa de administrativa utgifterna i reala termer, när 
kommissionen lyckades frysa sina administrativa utgifter i nominella termer 2012 utan att 
ta till några personalminskningar.

60. Europaparlamentet välkomnar denna ansträngning till budgetkonsolidering av de 
administrativa utgifterna i en tid av ekonomiska och budgetmässiga begränsningar på 
nationell nivå. Dock känner parlamentet oro över de negativa återverkningar som sådana 
åtgärder kan få på det snabba, korrekta och effektiva genomförandet av EU:s åtgärder och 
program, särskilt i en tid då EU:s befogenheter fortsätter att utvidgas och nya 
medlemsstater ansluter sig till unionen. Parlamentet välkomnar presentationen av de 
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områden där personalstyrkan växer, t.ex. europeisk ekonomisk styrning, den inre 
marknaden, säkerhet och rättvisa, men kräver liknande information om de politikområden 
där nedskärningar har gjorts jämfört med 2012, och vilken typ av tjänster det gäller.

61. Mot denna bakgrund upprepar parlamentet att varje sådan personalminskning bör baseras 
på en föregående konsekvensanalys och ta full hänsyn till bl.a. unionens rättsliga 
åtaganden och EU:s prioriteringar samt de nya befogenheter och utökade arbetsuppgifter 
som institutionerna har fått genom fördragen. Parlamentet betonar att sådana 
utvärderingar också bör ta ordentlig hänsyn till effekterna för de olika generaldirektoraten 
och administrationerna, givet deras storlek och arbetsbelastning, samt till de olika typerna 
av tjänster som berörs, såsom kommissionen presenterar detta i sin årliga personalöversikt 
(utarbetande av policyer, programstyrning, administrativt stöd, budgetförvaltning och 
bedrägeribekämpning, språktjänster, etc.).

62. Europaparlamentet betonar att för många av EU:s verksamhetsområden bör man se till att 
ha en tillräcklig bemanning mot bakgrund av i vilken fas som programmens 
genomförande befinner sig, nya prioriteringar och annan utveckling. Därför kommer 
Europaparlamentet att noggrant följa den övergripande utvecklingen av bemanningen i de 
olika generaldirektoraten och administrationerna, också mot bakgrund av de prioriteringar 
som presenteras i detta betänkande. Kommissionen ombeds att, förutom att ge mer 
detaljerad information om detta, inleda sådana detaljerade utvärderingar av effekterna av 
de föreslagna generella personalminskningarna och även beakta eventuella ytterligare 
nedskärningar av sin personal på längre sikt, samt att rapportera till parlamentet om detta. 
Parlamentet insisterar på att detta bör vara en förutsättning för att budgetmyndigheten ska 
överväga att acceptera, beroende på resultatet, denna personalminskning med 1 procent 
och eventuellt stödja kommissionens mål att till 2018 minska sin personalstyrka med 
5 procent jämfört med 2013.

63. Europaparlamentet anser att Europaskolorna bör få tillräcklig finansiering för att kunna ta 
itu med den specifika situationen och de specifika behoven för barnen till de anställda vid 
EU-institutionerna. Parlamentet noterar det föreslagna totala anslaget på 180,7 miljoner 
EUR, vilket är en ökning med 6,8 procent jämfört med 2012, och dessutom högre än 
beloppet i budgetplaneringen. Parlamentet kommer inte desto mindre att noggrant granska 
Europaskolornas budgetposter, och under sin behandling göra de eventuella ändringar 
som man anser vara lämpliga i detta sammanhang.

Pilotprojekt – förberedande åtgärder

64. Europaparlamentet betonar hur viktiga pilotprojekt och förberedande åtgärder är i 
egenskap av centrala verktyg för utformningen av politiska prioriteringar och för att bana 
väg för nya initiativ som kan komma att förvandlas till EU-verksamhet och EU-program 
som syftar till att förbättra EU-medborgarnas levnadsvillkor. Parlamentet avser att börja 
sammanställa ett balanserat paket med pilotprojekt och pilotåtgärder baserat på 
kommissionens utvärdering, och noggrant överväga de åsyftade resultatens hållbarhet och 
varaktighet. 

65. I enlighet med del D i bilaga II till IIA kommer Europaparlamentet att sända ett första 
utkast till förteckning över potentiella pilotprojekt och pilotåtgärder för budgeten för 2013 
till kommissionen. Parlamentet förväntar sig att kommissionen lägger fram en välgrundad 
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analys av Europaparlamentets vägledande förslag. Parlamentet betonar att detta utkast till 
förteckning inte hindrar att ändringsförslag som avser pilotprojekt och förberedande 
åtgärder formellt läggs fram och antas under parlamentets behandling av budgeten.

66. Europaparlamentet påminner om att totalt 70 pilotprojekt och förberedande åtgärder 
antogs under budgeten för 2012, vilket innebar 105,45 miljoner EUR i ÅB för samtliga 
rubriker. Om budgetmyndigheten skulle anta pilotprojekt och förberedande åtgärder för 
2013 i en liknande omfattning med en liknande fördelning över rubrikerna skulle 
54 procent av marginalen under rubrik 1a, 27 procent av marginalen under rubrik 3a och 
37 procent av marginalen under rubrik 3b redan ha förbrukats.

67. Europaparlamentet noterar kommissionens förslag till fyra förberedande åtgärder och 
två pilotprojekt till ett totalbelopp på 15,5 miljoner EUR i ÅB. Parlamentet avser att 
noggrant analysera målen för och innehållen i dessa förslag och kontrollera de begärde 
beloppen.

Byråer

68. Europaparlamentet noterar det totala beloppet på 748 miljoner EUR (d.v.s. 0,5 procent av 
den totala EU-budgeten) som går till EU:s decentraliserade organ i förslaget till budget för 
2013, vilket leder till en ökning av EU:s totala bidrag (inklusive inkomster avsatta för 
särskilda ändamål) med 24 miljoner EUR eller 3,2 procent jämfört med budgeten för 
2012. Parlamentet är medvetet om att detta huvudsakligen beror på de åtta byråer som 
befinner sig i infasningsstadiet och som måste få adekvat finansiering samt de sju byråer 
som har fått utökade arbetsuppgifter och vilkas verksamhet inte får hämmas. EU:s bidrag 
till de byråer som befinner sig i marschfart minskar i nominella termer trots en 
personalökning på 1,2 procent. Byråerna har totalt 5 115 anställda enligt sina 
tjänsteförteckningar, d.v.s. en ökning med 257 tjänster, huvudsakligen hos byråer med nya 
arbetsuppgifter eller byråer som nyss har inlett sin verksamhet.

69. Europaparlamentet är dock oroat över att kommissionen för första gången har minskat de 
begärda budgetmedlen för nästan samtliga byråer, vilka totalt sett låg i linje med beloppen 
i budgetplaneringen, inklusive för de byråer som har koppling till parlamentets 
prioriteringar, med att totalt belopp på ca 44 miljoner EUR. Parlamentet avser att noggrant 
analysera metoden för, skälen till och eventuella effekter av sådana nedskärningar. 
Parlamentet understryker ännu en gång att budgetanslagen till EU:s byråer inte alls bara 
handlar om administrativa utgifter, utan bidrar till att nå målen i Europa 2020-strategin 
och EU:s mål i allmänhet, i enlighet med den lagstiftande myndighetens beslut.

* * *

70. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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BILAGA: TREPARTSMÖTET OM BUDGETEN DEN 26 MARS 2012 – UTKAST 
TILL SLUTSATSER: Datum och villkor för arbetet i förlikningskommittén 2012

TREPARTSMÖTET OM BUDGETEN

26 mars 2012

UTKAST TILL SLUTSATSER

Datum och villkor för arbetet i förlikningskommittén 2012

Europaparlamentet, rådet och kommissionen påminner om sin gemensamma förklaring av den 

30 november 2009 om övergångsbestämmelser, där man fastställer tidsplanen för 

budgetförfarandet 2011 och fastslår att kommande budgetförfaranden, om inte annat beslutas, 

ska följa en liknande tidsplan. Tidsplanen bör i enlighet härmed uppdateras för 

budgetförfarande för 2013.

A. De har i detta sammanhang enats om följande viktiga datum för 2012:

1. Ett trepartsmöte hålls på förmiddagen den 9 juli, innan rådets ståndpunkt antas.

2. Rådet slutför sin behandling senast vecka 30 (slutet av juli).

3. Europaparlamentets budgetutskott röstar om ändringsförslag avseende rådets ståndpunkt 

senast i slutet av vecka 41 (tidigt i oktober).

4. Ett trepartsmöte hålls på eftermiddagen den 17 oktober, innan Europaparlamentet 

inleder sin behandling.

5. Europaparlamentets plenarförsamling röstar om sin behandling under vecka 43. 

6. Förlikningsperioden börjar den 24 oktober. Förlikningen varar, om så krävs, t.o.m. den 

13 november 2012, i enlighet med bestämmelserna i artikel 314.4 c i EUF-fördraget.

7. Förlikningskommittén sammanträder eftermiddagen den 26 oktober i 

Europaparlamentets regi och den 9 november i rådets regi. Förlikningskommitténs 

sammanträden förbereds vid trepartsmöten på förmiddagen den 31 oktober och 

förmiddagen den 7 november. Ytterligare trepartsmöten kan sammankallas under den 

21 dagar långa förlikningsperioden.
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B. De har enats om villkoren för arbetet i förlikningskommittén 2012, vilka specificeras i 

bilagan.
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BILAGA

Villkor för arbetet i förlikningskommittén 2012

1. Om Europaparlamentet röstar igenom ändringsförslag avseende rådets ståndpunkt ska 
rådets ordförande, under samma plenarsammanträde, notera skillnaderna mellan de 
två institutionernas ståndpunkter och godkänna att Europaparlamentets talman 
omedelbart sammankallar förlikningskommittén. Kallelsen till förlikningskommittén 
ska sändas samma dag som omröstningen hålls i kammaren, och förlikningsperioden 
ska börja dagen därpå. 21-dagarsperioden ska beräknas i enlighet med förordning (EEG, 
Euratom) nr 1182/71 om regler för bestämning av perioder, datum och frister.

2. Om rådet inte kan enas om alla ändringsförslag som parlamentet har röstat igenom ska 
rådet bekräfta sin ståndpunkt genom en skrivelse som ska avsändas före det datum som 
är fastställt för förlikningskommitténs första möte enligt punkt A.7 ovan. I sådana fall 
ska förlikningskommittén fortsätta sitt arbete i enlighet med villkoren i följande punkter.

3. En gemensam uppsättning dokument (bakgrundsdokument) där de olika skedena i 
budgetförfarandet jämförs ställs till förlikningskommitténs förfogande1. De ska 
innehålla sifferuppgifter ”post för post”2, totalsummor per rubrik i budgetramen och ett 
jämförande dokument med sifferuppgifter och budgetanmärkningar med 
ändringsförslag per budgetpost för alla de budgetposter som anses vara tekniskt 
”öppna”. Dessa dokument ska vara indelade enligt budgetens kontoplan.

Även andra dokument bifogas de bakgrundsdokument som är avsedda för 
förlikningskommittén3.

4. För att kunna nå enighet innan förlikningsperioden löper ut kommer trepartsmötena att 

o fastställa vad förhandlingarna ska omfatta och vilka budgetfrågor som ska 
behandlas, 

o diskutera olösta frågor som har fastställts i föregående strecksats, med sikte på 
att nå en överenskommelse som ska godkännas av förlikningskommittén, och

                                               
1 De olika skedena inbegriper budgeten för 2012 (inklusive antagna ändringsbudgetar), utkastet till 

budgetförslag, rådets ståndpunkt avseende budgetförslaget, Europaparlamentets ändringsförslag avseende 
rådets ståndpunkt samt de ändringsskrivelser som kommissionen har presenterat. Utkastet till 
budgetförslag kommer, i jämförelsesyfte, att endast innehålla de ändringsskrivelser som har beaktats vid 
både rådets och Europaparlamentets behandlingar av budgeten.

2 Budgetposter som anses vara tekniskt slutna kommer att särskilt lyftas fram i bakgrundsmaterialet. En 
budgetpost som anses tekniskt sluten är en post för vilken det inte finns någon oenighet mellan 
Europaparlamentet och rådet och för vilken det inte har presenterats någon ändringsskrivelse, utan att det 
föregriper förlikningskommitténs slutliga beslut. 

3 Inklusive en skrivelse om genomförbarheten avseende kommissionens och rådets ståndpunkter och 
Europaparlamentets ändringsförslag, en ändringsskrivelse om jordbruket (och eventuellt andra områden), 
möjligen kommissionens budgetprognosvarning för hösten och eventuellt skrivelser från andra 
institutioner om rådets ståndpunkt och Europaparlamentets ändringsförslag.
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o ta upp tematiska frågor, exempelvis enligt rubrikerna  i den fleråriga 
budgetramen.

Preliminära slutsatser utformas gemensamt under eller omedelbart efter varje 
trepartsmöte, samtidigt som dagordningen för nästa möte fastställs. Slutsatserna ska 
registreras av den institution som står värd för trepartsmötet och ska betraktas som tills 
vidare godkända efter 24 timmar, utan att detta påverkar förlikningskommitténs slutliga 
beslut.

5. Slutsatserna från trepartsmötena och ett dokument med de budgetposter om vilka en 
preliminär överenskommelse har nåtts under trepartsmötena ska finnas tillgängliga vid 
sammanträdena i förlikningskommittén för eventuellt godkännande.

6. Den gemensamma text som föreskrivs i artikel 314.5 i EUF-fördraget ska utarbetas av 
Europaparlamentets och rådets sekretariat med stöd av kommissionen. Det ska bestå av 
ett inledande dokument, adresserat till Europaparlamentets talman och rådets 
ordförande, med uppgift om datum för förlikningskommitténs överenskommelse, samt 
bilagor med följande innehåll:

o Sifferuppgifter per enskild budgetpost1 och sammanlagda belopp per rubrik i 
budgetramen.

o Ett konsoliderat dokument med sifferuppgifter och slutlig text för de 
överenskomna ändringarna av budgetförslaget2 eller av rådets ståndpunkt.

Förlikningskommittén kan också anta slutsatser eller gemensamma förklaringar i 
anknytning till budgeten för 2013.

7. Den gemensamma texten ska översättas till alla språk (av Europaparlamentets 
avdelningar) och lämnas in för godkännande till budgetmyndighetens två grenar inom 
14 dagar räknat från dagen efter överenskommelsen om det gemensamma förslaget 
enligt punkt 6 ovan.

Med förbehåll för juristlingvisternas slutgranskning får budgeten sin slutliga utformning 
efter det att den gemensamma texten har antagits genom att bilagorna i den 
gemensamma texten integreras med de budgetposter som inte har ändrats under 
förlikningsförfarandet.

8. Den institution som är värd för trepartsmötet eller förlikningssammanträdet ska 
tillhandahålla tolkning i enlighet med den fullständiga språkordning som är tillämplig 
på förlikningskommitténs sammanträden och en tillfällig språkordning för 
trepartsmötena.

Den institution som är värd för sammanträdet ansvarar för reproduktion och distribution 
                                               
1 Budgetposter som inte ändrats i förhållande till budgetförslaget eller rådets ståndpunkt kommer att 

framhävas särskilt.
2 Inklusive de ändringsskrivelser som har beaktats vid både rådets och Europaparlamentets behandlingar av 

budgeten.
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av mötesdokument.

De tre institutionernas avdelningar ska samarbeta för att kodifiera resultaten av 
förhandlingarna i syfte att färdigställa den gemensamma texten.


