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Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. mener dog, at den vanskelige 

økonomiske situation i hele Unionen gør 

det mere relevant end nogensinde at sikre 

en behørig gennemførelse af EU-budgettet, 

kvalitet af udgifterne og en optimal 

anvendelse af eksisterende 

fællesskabsmidler; 

5. mener dog, at den vanskelige 

økonomiske situation i hele Unionen gør 

det mere relevant end nogensinde at sikre 

en behørig gennemførelse af EU-budgettet, 

kvalitet af udgifterne og en optimal 

anvendelse af eksisterende 

fællesskabsmidler; foreslår, at der 

foretages en grundig gennemgang af de 

budgetposter, som traditionelt set ikke har 

udvist store resultater, eller hvor der er 

opstået problemer i forbindelse med 

gennemførelsen; 

Or. en 
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8. er derfor modstander af forsøg på 

begrænsninger eller nedskæringer af 

budgetbevillinger, der er forbundet med 

gennemførelsen af Europa 2020-

strategiens overordnede mål og syv 

flagskibsinitiativer; bemærker, at sådanne 

forsøg ville virke stik mod hensigten og 

efter al sandsynlighed betyde, at Europa 

2020 mislykkes ligesom 

Lissabonstrategien; er af den opfattelse, at 

man kun kan have tillid til Europa 2020-

strategien, hvis der afsættes tilstrækkelige 

midler hertil, og minder om, at Europa-

Parlamentet gentagne gange har påpeget 

denne alvorlige politiske bekymring; 

opfordrer på ny kraftigt Kommissionen til 

at præcisere den budgetmæssige dimension 

af flagskibsinitiativerne og underrette 

Parlamentet om de budgetmidler, der er 

nødvendige for gennemførelsen af Europa 

2020-strategien; 

8. mener, at finansieringen af Europa 

2020-strategien ikke bør øges for 2012, 

medmindre dette ledsages af besparelser 

andre steder i budgettet; er af den 

opfattelse, at man kun kan have tillid til 

Europa 2020-strategien, hvis der afsættes 

tilstrækkelige midler hertil, og minder om, 

at Europa-Parlamentet gentagne gange har 

påpeget denne alvorlige politiske 

bekymring; opfordrer på ny kraftigt 

Kommissionen til at præcisere den 

budgetmæssige dimension af 

flagskibsinitiativerne og underrette 

Parlamentet om de budgetmidler, der er 

nødvendige for gennemførelsen af Europa 

2020-strategien; 

Or. en 
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9. fremhæver, at budgetforanstaltninger 

ikke er den eneste faktor for at nå målene 

i Europa 2020-strategien, men at indsatsen 

i budgettet skal følges op af konkrete 

forslag til forenkling for at skabe den 

nødvendige situation for at nå vore mål 

inden for beskæftigelse, forskning og 

innovation, herunder grønne teknologier og 

energiteknologier; er ligeledes overbevist 

om, at opnåelsen af Europa 2020-målene, 

herunder skabelse af nye grønne job, ikke 

alene er et spørgsmål om 

budgetforhøjelser, men også om en 

kvalificeret omarbejdelse af eksisterende 

EU-politikker, herunder den fælles 

landbrugspolitik, idet der tages behørigt 

hensyn til bæredygtighedskriterier; 

9. mener, at fremme af Europa 2020-

strategien kræver en velovervejet 

udvælgelse af politiske instrumenter og 

mål, såsom fremme af handel, styrkelse af 

det indre marked og en støttende ramme 

for innovation for at nå vore mål inden for 

beskæftigelse, forskning og innovation, 

herunder grønne teknologier og 

energiteknologier; er ligeledes overbevist 

om, at opnåelsen af Europa 2020-målene, 

herunder skabelse af nye grønne job, ikke 

alene er et spørgsmål om 

budgetforhøjelser, men også om en 

kvalificeret omarbejdelse af eksisterende 

EU-politikker, herunder den fælles 

landbrugspolitik, idet der tages behørigt 

hensyn til bæredygtighedskriterier; 

Or. en 
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22. understreger, at styrkelsen af en række 

politikområder og de nye beføjelser på EU-

plan efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse 

logisk set burde indebære en øget finansiel 

kapacitet for EU, hvilket næppe var 

tilfældet i 2011, der var det første år efter 

ikrafttrædelsen; minder Rådet og 

Kommissionen om den politiske erklæring, 

der er knyttet som bilag til 2011-budgettet, 

hvormed Kommissionen forpligter sig til at 

overveje, hvordan Lissabontraktatens 

prioriteringsområder kan styrkes, og 

grundigt vurdere behovene, når den 

udarbejder sit udkast til budgettet for 2012; 

forventer, at Kommissionen følger op 

herpå, f.eks. ved at fremsætte forslag om at 

forvandle vellykkede Lissabonrelaterede 

pilotprojekter eller forberedende 

foranstaltninger til flerårige programmer; 

22. understreger, at styrkelsen af en række 

politikområder og de nye beføjelser på EU-

plan efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse 

logisk set burde indebære en tilstrækkelig 

finansiel kapacitet for EU; minder Rådet 

og Kommissionen om den politiske 

erklæring, der er knyttet som bilag til 

2011-budgettet, hvormed Kommissionen 

forpligter sig til at overveje, hvordan 

Lissabontraktatens prioriteringsområder 

kan styrkes, og grundigt vurdere behovene, 

når den udarbejder sit udkast til budgettet 

for 2012; forventer, at Kommissionen 

følger op herpå, f.eks. ved at fremsætte 

forslag om at forvandle vellykkede 

Lissabonrelaterede pilotprojekter eller 

forberedende foranstaltninger til flerårige 

programmer; 

Or. en 
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24. bemærker, at omfanget af betalinger i 

2012 vil følge direkte af de foregående års 

retlige og politiske forpligtelser; mener, at 

der kan forventes en forhøjelse i forhold 

til 2011-budgettet og i overensstemmelse 

med den overordnede profil af 

betalingerne i programmeringsperioden 

2007-2013 (jf. tabellerne i bilaget); 

24. bemærker, at omfanget af betalinger i 

2012 vil følge direkte af de foregående års 

retlige og politiske forpligtelser; mener, at 

det under de nuværende omstændigheder 

ville være mest hensigtsmæssigt at stemme 

for en fastfrysning af Kommissionens 

udgifter for 2012; 

Or. en 

 

 


