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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2013 – Sektion III –
Kommissionen
(2012/2000(BUD))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 313 og 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

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

– der henviser til Kommissionens opdaterede finansielle programmering for perioden 2007-
2013, jf. punkt 46 i den ovennævnte interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006,

– der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 20122,

– der henviser til Rådets konklusioner af 21. februar 2012 om budgetretningslinjerne for 
2013,

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0040/2012),

EU's budgets rolle i forbindelse med håndteringen af den økonomiske og finansielle 
krise

1. anerkender den finanspolitiske konsolideringsindsats, som de fleste medlemsstater har 
gjort på grund af den finansielle og budgetmæssige krise; understreger imidlertid, at EU 
aldrig vil være i stand til at reagere tilstrækkeligt på den nuværende økonomiske og 
sociale krise eller undgå fremtidige kriser uden yderligere politisk integrering og fælles 
instrumenter, såsom automatiske sanktioner og Kommissionens ret til at tage retslige 
skridt i forbindelse med en underskudsprocedure, men også fælles EU-finansierede 
programmer og tilstrækkelige ressourcer til at få dem til at fungere; fastholder, at 
økonomisk genopretning kræver foranstaltninger, som styrker solidariteten og fremmer 
bæredygtig vækst og beskæftigelse; glæder sig over, at Det Europæiske Råd anerkendte 
dette i sin erklæring af 30. januar 2012, men fastholder, at det er nødvendigt, at der træffes 
konkrete foranstaltninger, navnlig ved at anvende EU’s budget som et fælles instrument; 
understreger den omstændighed, at de prioriteter, der er fremhævet i ovennævnte 
erklæring, netop er de prioriteter, som Europa-Parlamentet slog til lyd for i forbindelse 
med tidligere budgetprocedurer;

2. er fortsat bekymret over den hidtil usete globale krise, som har skadet den økonomiske 
vækst og den finansielle stabilitet alvorligt og fremprovokeret en betydelig forværring af 
medlemsstaternes offentlige underskud og gældsposition; forstår Rådets bekymring med 
hensyn til de økonomiske og budgetmæssige begrænsninger på nationalt plan og insisterer 
på, at 2013 vil være et afgørende år for det økonomiske opsving;

                                               
1 EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
2 EUT L 000 af 00.00.2012, s. 0.
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3. minder om, at Den Europæiske Unions budget er et af de vigtigste instrumenter til at vise 
solidariteten mellem medlemsstaterne og generationerne, og at det tilfører en klar 
merværdi som følge af dets ekstraordinære indvirkning på realøkonomien og europæiske 
borgeres dagligdag; minder om, at udgifterne til Unionens politikker ville stige 
astronomisk, hvis disse udelukkende skulle finansieres af medlemsstaterne, og at EU-
budgettet set i lyset heraf og anvendt i en synergiorienteret sammenhæng, i sig selv udgør 
en klar fælles besparelse til fordel for alle; er af den opfattelse, at de kriseforanstaltninger, 
der er truffet på nationalt niveau, ikke skal medføre en tilsvarende nedskæring på EU-
niveau, eftersom 1 euro anvendt på dette niveau kan generere besparelser i 27 
medlemsstater;

4. understreger, at den samlede indsats, der gøres på EU-plan – i krisetider mere end 
nogensinde – skal styrkes for at sikre, at vores bestræbelser giver resultater; understreger 
nødvendigheden af, at det årlige EU-budget med sin løftestangseffekt, prioriteringerne på 
de nationale budgetter såvel som andre EU-instrumenter, skal støtte medlemsstaternes 
genopretningspolitikker og nødvendigvis være i overensstemmelse med 2020-strategien 
for vækst og beskæftigelse, samt at dette er afgørende for strategiens succes og for at 
bevare tilliden til EU's politikker, navnlig blandt borgerne; understreger, at en reducering 
af EU's budgetniveau som følge af dets rolle som katalysator for investeringer ville have 
en negativ indvirkning på skabelsen af vækst og beskæftigelse i Unionen;

5. mener, at fremme af vækst og beskæftigelse kræver en særlig indsats og øgede 
budgetbestræbelser for at støtte konkurrenceevne, innovation samt små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er), idet størsteparten af EU's økonomiske potentiale findes i SMV'er, 
som ifølge de seneste undersøgelser stod for 85 % af nettojobskabelsen i EU i perioden 
2002-2010 og udgør rygraden i vor økonomiske vækst; mener derfor, at konkrete tiltag til 
fremme af iværksætterånden og etablering af egen virksomhed gennem konkrete 
foranstaltninger er af afgørende betydning og bør tilføres tilstrækkelige ressourcer; 
anerkender derfor, at der skal gøres en indsats for yderligere at styrke EU-finansieringen 
med henblik på at fremme vækstforanstaltninger;

6. understreger, at denne støtte vil være afgørende for at forhindre, at SMV'er reducerer 
deres investeringer, navnlig i forskning og udvikling samtidig med, at de fremmer 
beskæftigelse og faglig uddannelse, navnlig for yngre borgere, og sikrer, at 
kvalifikationerne bevares, og at man dermed bidrager til at frigøre SMV'ers 
innovationspotentiale, der er afgørende for EU's velstand og skabelsen af et videnbaseret 
samfund; understreger i denne forbindelse nødvendigheden af at forenkle 
ansøgningsproceduren for EU-støttede programmer yderligere;

7. mener, at øgede investeringer over EU-budgettet i en bæredygtig økonomi ville kunne 
føre til en øget grad af jobskabelse end det er tilfældet med det nuværende budget; mener, 
at sådanne investeringer således kan yde et betydeligt bidrag til at bringe EU tilbage på 
den rette vej mod vækst;

8. understreger, at resultatet af Europa 2020-strategien i vidt omfang afhænger af nutidens 
unge, der er de bedst uddannede, teknisk mest avancerede og mest mobile nogensinde, og 
derfor er og vil være det største aktiv for vækst og beskæftigelse i EU; er bekymret over 
det høje niveau af ungdomsarbejdsløshed i medlemsstaterne; understreger i lyset af dette, 
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at alt må gøres på EU-plan og nationalt plan for at sikre, at vækst og beskæftigelse bliver 
en realitet, navnlig for unge, som repræsenterer EU's fælles fremtid;

9. noterer sig Kommissionens forslag om at omdirigere 82 mia. EUR, der endnu ikke er 
tilføjet et program under EU’s strukturfonde som helhed (Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond), for at støtte SMV’er og bekæmpe 
ungdomsarbejdsløshed; anmoder om at blive holdt behørigt underrettet om dette initiativ, 
dets gennemførelse og ultimativt dets indvirkning på budgettet for 2013;

Et velkoordineret og ansvarligt budget for 2013

10. understreger, at alle de foranstaltninger, som hidtil er truffet for at bekæmpe krisen, bør 
bidrage til en tilbagevenden til den rette vej mod vækst; understreger i denne forbindelse, 
at de skræddersyede besparelsesforanstaltninger, der allerede er truffet, skal ledsages af 
målrettede investeringer, der resulterer i en bæredygtig økonomisk udvikling; påpeger, at 
EU-budgettet spiller en afgørende rolle i denne forbindelse som et instrument til at sikre 
en hurtig og velkoordineret indsats på alle områder for at afbøde krisens følger for 
realøkonomien og for at virke som en katalysator for fremme af investeringer, vækst og 
beskæftigelse i Europa;

11. understreger, at en velkoordineret, sammenhængende og rettidig gennemførelse af de 
politiske forpligtelser og prioriteringer på nationalt plan og EU-plan kræver, at de 
nationale institutioner og EU-institutionerne samarbejder for at prioritere offentlige 
udgifter til vækstområder, på forhånd at vurdere følgerne af de planlagte foranstaltninger 
og øge synergien mellem dem samt sikre, at de har en positiv indvirkning ved at fjerne 
hindringer og frit gøre brug af det underudnyttede potentiale; understreger i denne 
henseende betydningen af forud for forårstopmødet at fortsætte med at organisere 
Kommissionens fremlæggelse af sit budgetforslag og påbegynde de nationale 
budgetprocedurer i medlemsstaterne samt afholde interparlamentariske drøftelser om 
medlemsstaternes og Unionens økonomiske og budgetmæssige retningslinjer for at sikre, 
at der sker en samordning mellem de nationale budgetter og EU-budgettet inden for den 
generelle ramme for Parlamentets opgraderede aktiviteter under det europæiske semester 
med det formål at fremme dets demokratiske legitimitet, som krævet i beslutning af 1. 
december 2011 om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker;

12. kræver, at der vedtages et ansvarligt og resultatorienteret budget, som er baseret på gode 
kvalitetsfyldte udgifter og en optimal og rettidig anvendelse af eksisterende EU-midler; 
understreger i tråd med erklæringen af 30. januar 2012 fra Det Europæiske Råds 
medlemmer behovet for at investere i vækst og beskæftigelse, navnlig i forbindelse med 
SMV'er og unge; understreger sin hensigt om at engagere sig sammen med de 
parlamentariske fagudvalg, ikke kun i at finde frem til konkrete områder, hvor 
foranstaltningerne bør styrkes, men også i at finde frem til mulige negative prioriteringer;

13. understreger, at EU-budgettet er en investering, der udelukkende er rettet mod politikker 
og foranstaltninger, som har en EU-merværdi; gør opmærksom på, at EU-budgettet – som 
ikke kan være i underskud – har en løftestangseffekt for vækst og beskæftigelse, der er 
meget højere end de nationale budgetters, lige som det har en evne til at fremme 
investeringer, skabe stabilitet i Europa og bidrage til, at EU kommer ud af den nuværende 
økonomiske og finansielle krise; understreger imidlertid nødvendigheden af at tilskynde 
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til flere investeringer for ikke at bringe de vigtigste projekter for økonomisk genopretning 
og konkurrenceevne i fare; understreger i denne forbindelse, at udviklingen af nye og 
forbedrede finansielle instrumenter ville kunne øge løftestangseffekten af EU-budgettets 
vækstbidrag yderligere ved at tiltrække private investeringer og således kompensere for 
begrænsningerne på nationalt plan og optimere de offentlige udgifter;

14. minder om, at de nationale budgetter i EU i perioden 2000-2011 i gennemsnit steg med 
62 %, mens EU's budgetbetalinger steg med lidt mindre end 42 %, og at EU blev udvidet 
fra 15 til 27 medlemsstater;

15. vil være særdeles opmærksom i forbindelse med 2013-budgetproceduren på 
gennemførelsen af EP's budgetprioriteringer fra de tidligere år og vil navnlig nøje følge 
finansieringen og gennemførelsen af Europa 2020-strategien, som medlemsstaterne fuldt 
ud tilslutter sig, hvad angår fremme af konkurrenceevne og beskæftigelse såvel som dens 
andre sektorprioriteringer;

16. glæder sig over, at Kommissionen i sin seneste version af den finansielle programmering 
for 2012-2013 respekterede Europa-Parlamentets budgetmæssige prioriteringer for 2012, 
ligesom den gjorde i 2011, ved ikke at udligne de tidligere stigninger; anmoder om, at 
2013-budgetforslaget må følge den samme linje;

17. minder om, at lofterne for adskillige udgiftsområder, navnlig udgiftsområde 1a 
(konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse) og udgiftsområde 4 (EU som global aktør), 
inden for den nuværende finansielle ramme ikke er tilstrækkelige til at gennemføre de 
politikker, som Parlamentet, Rådet og Kommissionen har godkendt som prioriteter:
minder desuden om, at bevillingerne for visse politikker har måttet revideres flere gange 
for at opfylde nye mål og opgaver, der gør det nødvendigt at bruge 
fleksibilitetsinstrumentet i næsten alle årlige budgetter; understreger, at det ikke vil 
acceptere, at mangeårige EU-politiske forpligtelser bringes i fare; minder navnlig om, at 
finansielle forpligtelser i internationale aftaler og/eller aftaler mellem EU og 
internationale organisationer skal respekteres og integreres på passende vis i 
budgetforslaget;

Et budget for 2013 orienteret mod gennemførelse af Unionens programmer og 
prioriteringer

18. minder om, at den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2007-2013 havde til formål at 
øge velstanden og livskvaliteten for borgerne og udnytte udvidelsens potentiale fuldt ud, 
men at EU imidlertid siden 2008 har oplevet en hidtil uset krise, som også har haft følger 
for hvert af de enkelte års budgetter; understreger på denne baggrund, at den finansielle 
ramme for 2007-2013 ikke blev revideret for at tage højde for de yderligere 
finansieringsbehov, som skyldtes den nuværende økonomiske og finansielle krise, men at 
der derimod blev opretholdt betydelige margener under de overordnede lofter i hvert årligt 
budget siden 2007, samt at alle de årlige budgetter således har været præget af 
nedskæringer og besparelser; understreger, at de tilsvarende betalinger derfor som 
minimum bør gennemføres i overensstemmelse med den normale budgetcyklus; minder 
om, at betalinger kun adskiller sig fra forpligtelsesbevillinger ved tidsforskydningen i 
forbindelse med flerårige programmer inden den faktiske udbetaling af midler;
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19. understreger, at det – eftersom 2013 er det sidste år under den nuværende 
programmeringsperiode – er nødvendigt at nå at gennemføre betalingerne, hvilket altid 
har været tilfældet ved afslutningen af de finansielle overslag som følge af afslutningen af 
programmerne for 2007-2013, og for så vidt angår forpligtelserne overholde beløbene fra 
den finansielle programmering, hvilket beløber sig til omkring 152 mia. EUR for 2013; 
gentager, at enhver kunstig nedskæring i betalingsniveauet vil gøre det vanskeligere at 
opfylde både kontraktmæssige forpligtelser og tidligere EU-forpligtelser og også ville 
kunne føre til betaling af morarenter og mindre tillid til EU's politikker og EU-
institutionernes troværdighed; understreger derfor, at kontraktmæssig gæld bør betales 
hurtigst muligt af hensyn til budgetdisciplinen;

20. bemærker, at niveauet for betalinger, der som et resultat af tidligere forpligtelser bør 
fastsættes på grundlag af tekniske kriterier, såsom f.eks. gennemførelsestal, overslag over 
anvendelsen eller niveauet for uindfriede forpligtelser (UF), er blevet det største politiske 
spørgsmål i Rådet i forbindelse med de seneste få budgetprocedurer; gør opmærksom på 
det stigende niveau af UF ved udgangen af 2011, der udgør 207 mia. EUR, og som næsten 
er 7 % mere end niveauet ved udgangen af 2010; vil i lyset af det kommende 
interinstitutionelle møde om forskellen mellem forpligtelses- og betalingsbevillinger 
etablere en dialog med Kommissionen for fuldt ud at afklare, hvordan UF er sammensat; 
insisterer på, at Rådet afstår fra på forhånd at træffe afgørelse om niveauet for betalinger 
uden at tage hensyn til de faktiske behov og juridiske forpligtelser; bemærker endvidere, 
at akkumulerede UF faktisk underminerer et gennemsigtigt EU-budget, hvor det er 
tydeligt, hvordan forpligtelser og betalinger er forbundet i et bestemt regnskabsår;

21. understreger, at en tilgang, der kun er baseret på nettobidragydere til EU-budgettet og 
nettomodtagere fra EU-budgettet ikke tager tilstrækkeligt hensyn til de betydelige 
følgevirkninger, som EU-budgettet skaber mellem EU-landene til fordel for EU's fælles 
politiske mål; er dybt bekymret over de meget begrænsede stigninger i betalinger i de to 
foregående budgetter, som i forbindelse med budgettet for 2012 endda var lavere end 
inflationen på et afgørende tidspunkt, hvor alle investeringsprogrammer burde udfolde 
deres fulde potentiale og være i fuld gang;

22. understreger, at underbudgettering bør undgås som led i en forsvarlig økonomisk 
forvaltning, og at bevillingerne skal tilnærmes realistiske overslag over 
absorptionskapaciteten; påpeger, at en kunstig reducering af bevillingsniveauet i forhold 
til Kommissionens realistiske overslag omvendt kan forhindre, at man når det fulde 
potentiale for det endelige niveau for budgetgennemførelsen; minder om, at niveauet for 
betalingsbevillingerne som foreslået af Kommissionen i sit udkast til budgettet 
hovedsageligt bestemmes af medlemsstaterne egne prognoser og deres 
gennemførelseskapacitet, da medlemsstaterne sammen med Kommissionen forvalter mere 
end 80 % af EU-budgettet;

23. beklager, at visse betalingskrav på mere end 10 mia. EUR ikke kunne opfyldes i 
slutningen af 2011 som følge af, at Rådet i december 2011 afviste at finansiere 
identificerede yderligere behov, hvilket nu har en direkte indvirkning på de disponible 
betalinger i 2012; er bekymret over, at dette skyldes det forhold, at Rådet satte 
spørgsmålstegn ved Kommissionens oplysninger om gennemførelsen og 
behovsvurderingerne uden at forelægge nogen alternative oplysninger eller kilder;



PE480.746v02-00 8/10 RR\894458DA.doc

DA

24. er derfor særdeles bekymret over situationen for betalinger i 2012 og kræver, at 
Kommissionen fremsætter forslag med henblik på hurtigst muligt at finde en løsning i år 
for at undgå, at problemet atter udskydes – denne gang til 2013; mener endvidere, at 
denne form for anvendelse af kommende års bevillinger til at finansiere nuværende behov 
er dårlig økonomisk forvaltning og i modstrid med princippet om budgettets etårighed; 
udtrykker alvorlig bekymring for, at denne praksis underminerer EU's nul-gælds-princip;

25. opfordrer på ny Rådet til at afholde sig fra kunstige nedskæringer i betalingerne under 
budgetproceduren og understreger, at dette synes at føre til et uholdbart niveau for 
betalingerne; anmoder om, såfremt sådanne forslag fremsættes, at Rådet klart og offentligt 
identificerer og redegør for, hvilke af EU's programmer eller projekter, det mener, kan 
blive forsinket eller helt opgivet;

26. anmoder i denne forbindelse Rådet om at tilpasse sin position til en realistisk og ansvarlig 
budgettering og forpligter sig til fortsat konstant at overvåge gennemførelsen af 2012-
bevillingerne og i særdeleshed betalingerne; opfordrer Rådet til at gøre det samme, så 
budgetmyndigheden kan arbejde på grundlag af fælles og opdaterede gennemførelsesdata 
og udarbejde pålidelige overslag over udgifter; indbyder med henblik herpå Rådet og 
Kommissionen til et interinstitutionelt møde, der skal afholdes i første halvår af 2012 på 
passende politisk niveau, med henblik på at belyse og afklare eventuelle misforståelser 
med hensyn til gennemførelsestal og skønnede betalingsbehov og i fællesskab gøre status 
over betalingssituationen for regnskabsårene 2012 og 2013;

27. glæder sig over aftalen, der blev indgået i december 2011 om at finansiere de ekstra 
omkostninger til ITER; opfordrer Kommissionen til at respektere de fælles konklusioner i 
denne aftale i deres helhed og fremsætte konkrete forslag om et beløb på 360 mio. EUR i 
2013-budgetforslaget ved at gøre fuldt brug af bestemmelserne i finansforordningen og i 
IIA af 17. maj 2006 og udelukke enhver yderligere ITER-relateret revision af FFR; 
gentager sin stærke overbevisning om, at sikring af et beløb på 360 mio. EUR i 2013-
budgettet ikke bør forringe den vellykkede gennemførelse af andre EU-politikker, især 
dem, der bidrager til at nå målene i EU 2020-strategien i dette sidste år af 
programmeringsperioden, og anmoder specifikt om, at mulige omfordelinger ikke krænker 
denne budgetmæssige prioritering; understreger, at Kommissionen i sin finansielle 
programmering forudser en margen på 47 mio. EUR i udgiftsområde 1a, som delvist 
dækker ITER's behov;

28. forventer i lyset af Kroatiens kommende tiltrædelse den 1. juli 2013, at revisionen af FFR 
vil blive vedtaget hurtigt i overensstemmelse med punkt 29 i IIA ("Justering af den 
finansielle ramme med henblik på udvidelse"), og anmoder Kommissionen om at 
fremlægge sit forslag til de tilsvarende supplerende bevillinger, så snart tiltrædelsesakten 
er blevet ratificeret af alle medlemsstater; gentager, at udvidelsen med Kroatien bør 
ledsages af en passende øget støtte gennem nye, supplerende midler frem for gennem 
omfordelinger til anden halvdel af 2013;

Administrationsudgifter

29. noterer sig skrivelsen af 23. januar 2012 fra kommissæren for budgetter og finansiel 
programmering, der giver udtryk for Kommissionens vilje til at reducere antallet af 
stillinger i stillingsfortegnelsen med 1 % allerede i 2013, under nøje hensyn til de 
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forskellige konsekvenser for store, mellemstore og små generaldirektorater; agter at 
undersøge Kommissionens plan om inden 2018 at reducere personalet i EU's institutioner 
og organer med 5 % i forhold til 2013 og minder om, at dette skal ses som et overordnet 
mål; minder om, at enhver ændring af stillingsfortegnelsen har direkte indvirkning på 
budgettet og på ingen måde bør kompromittere Budgetudvalgets og Europa-Parlamentets 
budgetbeføjelser; mener, at en kortsigtet eller langsigtet nedskæring af personalet bør 
være baseret på en forudgående konsekvensanalyse og blandt andet tage fuldt hensyn til 
Unionens juridiske forpligtelser og institutionernes nye beføjelser og øgede opgaver, som 
følger af traktaterne;

30. minder om betydningen af et tæt og konstruktivt interinstitutionelt samarbejde under hele 
proceduren og bekræfter endnu engang sin vilje til at bidrage fuldt ud til et sådant 
samarbejde i fuld overensstemmelse med bestemmelserne i TEUF; forventer, at der tages 
fuldt hensyn til disse retningslinjer i forbindelse med budgetproceduren og udarbejdelsen 
af budgetforslaget;

○

○ ○

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