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21.3.2011 A7-0058/13 

Ændringsforslag  13 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2012 

2011/2042(BUD) 

Forslag til beslutning 

Overskrift 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Budgettet for 2012 forhandles som led i 

en forbedret økonomisk styring i EU, 

mekanismerne i det europæiske halvår og 

Europa 2020-målsætningerne om at 

fremme vækst og beskæftigelse 

Et 2012-budget, der fremmer 

beskæftigelse, forebyggelse og styring af 

samfundskriser, bæredygtig udvikling og 

økologisk omlægning 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/14 

Ændringsforslag  14 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2012 

2011/2042(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. er af den opfattelse, at Europa 2020-

strategien bør bidrage til Europas 

genopretning efter krisen og til at komme 

stærkere ud af denne gennem intelligent, 

bæredygtig og inklusiv vækst baseret på de 

fem overordnede EU-mål, nemlig fremme 

af beskæftigelsen, forbedring af vilkårene 

for og offentlige udgifter til innovation, 

forskning og udvikling, gennemførelse af 

målene for klimaændringer og energi, 

højere uddannelsesniveauer samt fremme 

af social integration, især ved at mindske 

fattigdom; minder om, at medlemsstaterne 

fuldt ud har tilsluttet sig disse fem mål; 

1. er af den opfattelse, at Den Europæiske 

Union bør hjælpe sine medlemsstater til at 

komme på fode efter krisen og til at 

komme stærkere ud af denne gennem 

intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 

baseret på de fem overordnede EU-mål, 

nemlig fremme af beskæftigelsen, 

forbedring af vilkårene for innovation, 

forskning og udvikling, gennemførelse af 

målene for klimaændringer og energi, 

fremme af højere uddannelsesstandarder 

samt af sociale politikker, navnlig social 

integration og fattigdomsbekæmpelse; 

minder om, at medlemsstaterne fuldt ud har 

tilsluttet sig disse fem mål; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/15 

Ændringsforslag  15 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2012 

2011/2042(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. er af den opfattelse, at EU-budgettet 

skaber merværdi for de nationale offentlige 

budgetter ved at iværksætte, støtte og 

supplere investeringer i de politikområder, 

der står centralt i Europa 2020; mener 

endvidere, at EU-budgettet spiller en 

central rolle, når det drejer sig om at hjælpe 

EU med at komme ud af den aktuelle 

økonomiske og finansielle krise i kraft af 

budgettets evne til at fungere som 

katalysator for investeringer, vækst og 

beskæftigelse i Europa; er af den 

opfattelse, at EU-budgettet i det mindste 

kan afbøde virkningerne af de nuværende 

restriktive nationale budgetpolitikker og 

samtidig støtte de nationale regeringers 

bestræbelser; understreger ligeledes, at en 

nedsættelse af niveauet for EU-budgettet i 

betragtning af dets karakter af 

omfordelingsmekanisme kan skade den 

europæiske solidaritet og have en negativ 

indvirkning på den økonomiske udvikling i 

flere medlemsstater; mener, at en 

fremgangsmåde, der kun udpeger 

nettobidragsydere og nettomodtagere, ikke 

tager tilstrækkelig hensyn til de 

afsmittende virkninger på tværs af EU-

landene og derfor undergraver EU's fælles 

politiske målsætninger; 

6. er af den opfattelse, at EU-budgettet 

skaber merværdi for de nationale offentlige 

budgetter ved at iværksætte, støtte og 

supplere investeringer i de forskellige 

politikområder; mener endvidere, at EU-

budgettet spiller en central rolle, når det 

drejer sig om at hjælpe EU med at komme 

ud af den aktuelle økonomiske og 

finansielle krise i kraft af budgettets evne 

til at fungere som katalysator for 

investeringer, vækst og beskæftigelse i 

Europa; er af den opfattelse, at EU-

budgettet i det mindste kan afbøde 

virkningerne af de nuværende restriktive 

nationale budgetpolitikker og samtidig 

støtte de nationale regeringers 

bestræbelser; understreger ligeledes, at en 

nedsættelse af niveauet for EU-budgettet i 

betragtning af dets karakter af 

omfordelingsmekanisme kan skade den 

europæiske solidaritet og have en negativ 

indvirkning på den økonomiske udvikling i 

flere medlemsstater; mener, at en 

fremgangsmåde, der kun udpeger 

nettobidragsydere og nettomodtagere, ikke 

tager tilstrækkelig hensyn til de 

afsmittende virkninger på tværs af EU-

landene og derfor undergraver EU's fælles 

politiske målsætninger; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/16 

Ændringsforslag  16 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2012 

2011/2042(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. minder om, at der er behov for mange 

fremtidsrettede investeringer, hvis Europa 

2020-strategiens syv flagskibsinitiativer 

skal gennemføres, som Kommissionen 

anslår til ikke mindre end 1.800 mia. EUR 

frem til 2020 i sin meddelelse 

"Gennemgang af EU's budget" 

(KOM(2010)0700); understreger, at 

hovedformålet med Europa 2020-

strategien, nemlig at skabe job og 

beskæftigelse af høj kvalitet for alle 

europæere, kun kan opnås, hvis der 

øjeblikkeligt foretages investeringer i 

uddannelse, fremme af et vidensamfund, 

forskning og udvikling, innovation, SMV 

og grønne og nye teknologier, og disse 

ikke udskydes yderligere; tilskynder til et 

fornyet politisk kompromis, der 

kombinerer reduktion af de offentlige 

udgifter og den offentlige gæld med 

fremme af sådanne investeringer; giver 

udtryk for sin vilje til at undersøge 

mulighederne for at udvide de eksisterende 

instrumenter, der fremmer synergien 

mellem EU-budgettet og EIB's aktiviteter, 

for at støtte langsigtede investeringer og 

med henblik på at forstærke EU-budgettets 

virkning og bidrage til EU's reaktion på 

den økonomiske krise; glæder sig desuden 

over Kommissionens offentlige høringer 

om Europa 2020-initiativet med 

7. minder om, at der med henblik på at nå 

målene med de nye europæiske initiativer 

er behov for mange fremtidsrettede 

investeringer, som Kommissionen anslår til 

ikke mindre end 1.800 mia. EUR frem til 

2020 i sin meddelelse "Gennemgang af 

EU's budget" (KOM(2010)0700); 

understreger, at hovedformålet med den 

nye europæiske strategi, nemlig at skabe 

job og beskæftigelse af høj kvalitet for alle 

europæere, kun kan opnås, hvis der 

øjeblikkeligt foretages investeringer i 

uddannelse, fremme af et vidensamfund, 

forskning og udvikling, innovation, SMV 

og grønne og nye teknologier, og disse 

ikke udskydes yderligere; tilskynder til et 

fornyet politisk kompromis, der 

kombinerer reduktion af de offentlige 

udgifter og den offentlige gæld med 

fremme af sådanne investeringer; giver 

udtryk for sin vilje til at undersøge 

mulighederne for at udvide de eksisterende 

instrumenter, der fremmer synergien 

mellem EU-budgettet og EIB's aktiviteter, 

for at støtte langsigtede investeringer og 

med henblik på at forstærke EU-budgettets 

virkning og bidrage til EU's reaktion på 

den økonomiske krise; glæder sig desuden 

over Kommissionens offentlige høringer 

om Europa 2020-initiativet med 
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projektobligationer; projektobligationer; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/17 

Ændringsforslag  17 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2012 

2011/2042(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

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. er derfor kraftig modstander af forsøg på 

begrænsninger eller nedskæringer af 

budgetbevillinger, der er forbundet med 

mål, som EU ønsker at lægge vægt på; 

bemærker, at sådanne forsøg ville virke 

stik mod hensigten og efter al 

sandsynlighed resultere i en fiasko for 

Europa, således som det var tilfældet med 

Lissabonstrategien; er af den opfattelse, at 

man kun kan have tillid til det europæiske 

projekt, 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 de europæiske initiativer og underrette 

Parlamentet om de budgetmidler, der er 

nødvendige for gennemførelsen af det 

europæiske projekt; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/18 

Ændringsforslag  18 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2012 

2011/2042(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8a. er af den opfattelse, at 2012-budgettet 

bør være af en beskaffenhed, der gør det 

muligt at reagere på uforudsete 

begivenheder såsom den aktuelle situation 

i det sydlige Middelhavsområde og i den 

arabiske verden, og at der er behov for en 

ny og bredere strategisk tilgang til 

udviklingsbistand og styring af 

migrationsstrømme; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/19 

Ændringsforslag  19 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2012 

2011/2042(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

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. fremhæver, at budgetforanstaltninger 

ikke er den eneste faktor, der har 

betydning for gennemførelsen af 

europæiske projekter, 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 de europæiske mål, 

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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21.3.2011 A7-0058/20 

Ændringsforslag  20 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2012 

2011/2042(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. er desuden af den opfattelse, at 

budgetbevillingerne for 2012, herunder på 

områder, der ikke er direkte knyttet til 

opfyldelsen af Europa 2020-strategien, 

skal holdes på et passende niveau for at 

sikre videreførelsen af EU's politikker og 

opnåelsen af EU's målsætninger lang tid 

efter den aktuelle økonomiske krise; 

10. er desuden af den opfattelse, at 

budgetbevillingerne for 2012 skal holdes 

på et passende niveau for at sikre 

videreførelsen af EU's politikker og 

opnåelsen af EU's målsætninger lang tid 

efter den aktuelle økonomiske krise; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/21 

Ændringsforslag  21 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2012 

2011/2042(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 10a. påpeger, at en budgetmæssig 

omlægning, hvor der i stedet for 

bevillinger til militære handlinger og 

sikkerhedsorienterede politikker opføres 

midler til forebyggelse af civile konflikter, 

er et nødvendigt alternativ med henblik på 

at begrænse militærudgifterne i 

krisetider; kræver, at forhøjelsen af 

bevillingerne til Frontex begrænses; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/22 

Ændringsforslag  22 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2012 

2011/2042(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 10b. understreger behovet for at forbedre 

bæredygtigheden og det presserende 

behov at fremme en økologisk omlægning 

med henblik på at skabe nye 

arbejdspladser; 

Or. en 



 

AM\861534DA.doc  PE459.746v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

21.3.2011 A7-0058/23 

Ændringsforslag  23 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2012 

2011/2042(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. understreger, at disse beløb 

repræsenterer en årlig opdeling af de 

samlede flerårige beløb, som både 

Parlamentet og Rådet godkendte, da disse 

programmer og aktiviteter blev vedtaget; 

understreger, at de planlagte årlige beløb 

repræsenterer bevillinger, der gør det 

muligt at opfylde EU's målsætninger og 

prioriteter, især i forbindelse med Europa 

2020; erkender dog, at der kan blive tale 

om et vist råderum under nogle af FFR's 

udgiftsområder i betragtning af den meget 

foreløbige karakter af de vejledende beløb 

(navnlig under udgiftsområde 2), som 

Kommissionen har fremlagt på dette 

tidspunkt af året; 

17. understreger, at disse beløb 

repræsenterer en årlig opdeling af de 

samlede flerårige beløb, som både 

Parlamentet og Rådet godkendte, da disse 

programmer og aktiviteter blev vedtaget; 

understreger, at de planlagte årlige beløb 

repræsenterer bevillinger, der gør det 

muligt at opfylde EU's målsætninger og 

prioriteter; erkender dog, at der kan blive 

tale om et vist råderum under nogle af 

FFR's udgiftsområder i betragtning af den 

meget foreløbige karakter af de vejledende 

beløb (navnlig under udgiftsområde 2), 

som Kommissionen har fremlagt på dette 

tidspunkt af året; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/24 

Ændringsforslag  24 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2012 

2011/2042(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 17a. påpeger, at de i FFR fastsatte lofter 

skal nås for at maksimere virkningerne af 

EU's offentlige investeringer i en tid med 

økonomiske vanskeligheder, 

middelmådige vækstrater og forskelle 

mellem EU-landene; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/25 

Ændringsforslag  25 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2012 

2011/2042(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 29 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. er bevidst om, at omfanget af 

betalinger, der gennemføres i et år, 

undertiden medfører et betydeligt 

"overskud" i forhold til de betalinger, der 

oprindelig blev aftalt med 

budgetmyndigheden, hvilket betyder at 

medlemsstaternes nationale bidrag til EU-

budgettet derfor nedskæres tilsvarende, og 

deres budgetstillinger forbedres; anser ikke 

Rådets bekymringer med hensyn til 

omfanget af og tidspunktet for denne 

"tilbagebetaling" for relevant i forbindelse 

med behandlingen af det følsomme 

politiske spørgsmål om finansiering af EU-

budgettet; mener snarere, at uudnyttede 

betalinger i et givet år "n" bør fremføres til 

det efterfølgende regnskabsår ("n+1") i 

stedet for at blive trukket fra beregningen 

af medlemsstaternes nationale bidrag; 

opfordrer derfor indtrængende 

Kommissionen til at fremsætte ambitiøse 

forslag om etablering af nye egne indtægter 

med henblik på fuldt ud at forsyne EU med 

reelle og selvstændige finansielle 

ressourcer; insisterer desuden på, at alle 

nye egne indtægter baseres på en 

omfattende konsekvensanalyse og 

udformes på måder, der styrker EU's 

konkurrenceevne og økonomiske vækst; 

anmoder Rådet om at deltage på en 

konstruktiv måde i drøftelserne om 

29. er bevidst om, at omfanget af 

betalinger, der gennemføres i et år, 

undertiden medfører et betydeligt 

"overskud" i forhold til de betalinger, der 

oprindelig blev aftalt med 

budgetmyndigheden, hvilket betyder at 

medlemsstaternes nationale bidrag til EU-

budgettet derfor nedskæres tilsvarende, og 

deres budgetstillinger forbedres; anser ikke 

Rådets bekymringer med hensyn til 

omfanget af og tidspunktet for denne 

"tilbagebetaling" for relevant i forbindelse 

med behandlingen af det følsomme 

politiske spørgsmål om finansiering af EU-

budgettet; mener snarere, at uudnyttede 

betalinger i et givet år "n" bør fremføres til 

det efterfølgende regnskabsår ("n+1") i 

stedet for at blive trukket fra beregningen 

af medlemsstaternes nationale bidrag; 

opfordrer derfor indtrængende 

Kommissionen til at fremsætte ambitiøse 

forslag om etablering af nye egne indtægter 

med henblik på fuldt ud at forsyne EU med 

reelle og selvstændige finansielle 

ressourcer gennem indførelse af en afgift 

på finansielle transaktioner; insisterer 

desuden på, at alle nye egne indtægter 

baseres på en omfattende 

konsekvensanalyse og udformes på måder, 

der styrker EU's konkurrenceevne og 

økonomiske vækst; anmoder Rådet om at 
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rimelige egne indtægter for EU; deltage på en konstruktiv måde i 

drøftelserne om rimelige egne indtægter for 

EU; 

Or. en 

 

 


