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7.3.2012 A7-0040/1 

Ändringsförslag  1 
Marta Andreasen 
för EFD-gruppen 

 

Betänkande A7-0040/2012 
Giovanni La Via 
De allmänna riktlinjerna för utarbetandet av 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen 

2012/2000(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 1 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet noterar de 

ansträngningar till finanspolitisk 

konsolidering som de flesta medlemsstater 

gjort till följd av den finansiella och 

budgetära krisen. Parlamentet understryker 

dock att EU aldrig kommer att kunna ta itu 

med den nuvarande ekonomiska och 

sociala krisen på ett ordentligt sätt eller 

förhindra framtida kriser utan ytterligare 

politisk integrering, gemensamma 

instrument, exempelvis automatiska 

sanktioner, och kommissionens rätt att 

vidta rättsliga åtgärder i ett 

underskottsförfarande, men det krävs 

också gemensamma EU-finansierade 

program och de resurser som behövs för 

att få dem att fungera. Parlamentet betonar 

att det för ekonomisk återhämtning krävs 

åtgärder som förstärker solidariteten och 

får fart på hållbar tillväxt och 

sysselsättning. Parlamentet välkomnar att 

Europeiska rådet erkände detta i sitt 

uttalande av den 30 januari 2012, men 

insisterar på behovet av konkreta åtgärder, 

bland annat genom att använda 

EU-budgeten som ett gemensamt 

instrument. Parlamentet framhåller att de 

prioriteringar som framhävs i det 

ovannämnda uttalandet är precis de som 

försvarats av parlamentet under tidigare 

budgetförfaranden. 

1. Europaparlamentet noterar de 

ansträngningar som de flesta 

medlemsstater gjort till följd av den 

finansiella och budgetära krisen. 

Parlamentet understryker dock att 

medlemsstaterna aldrig kommer att kunna 

ta itu med den nuvarande ekonomiska och 

sociala krisen på ett ordentligt sätt eller 

förhindra framtida kriser under det 

nuvarande systemet för en monetär 

union. Parlamentet betonar att ekonomisk 

återhämtning kräver åtgärder för att 

återställa överhöghet. Parlamentet noterar 

att EU-budgeten är för liten för att 

åstadkomma effektiva åtgärder, men 

tillräckligt stor för att hindra eller 

kollidera med effektiva åtgärder i 

medlemsstaterna genom sin förmåga att 

avleda nationella resurser, och att den 

inte kan göras större och mer effektiv 

utan en kraftig och farlig utspädning av 

demokratin i samtliga medlemsstater. 
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7.3.2012 A7-0040/2 

Ändringsförslag  2 
Marta Andreasen 
för EFD-gruppen 

 

Betänkande A7-0040/2012 
Giovanni La Via 
De allmänna riktlinjerna för utarbetandet av 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen 

2012/2000(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 3 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet påminner om att 

Europeiska unionens budget är ett av de 

viktigaste instrumenten för att visa 

solidaritet mellan medlemsstater och 

mellan generationer, och att den ger ett 

tydligt mervärde, med tanke på dess 

utomordentliga inverkan på realekonomin 

och de europeiska medborgarnas dagliga 

liv. Parlamentet påminner om att om 

unionens åtgärder bara skulle finansieras 

av medlemsstaterna, skulle kostnaderna 

för dem skjuta i höjden, och att 

EU-budgeten, mot bakgrund av detta och 

använd på ett sätt som ger synergieffekter, 

egentligen utgör en uppenbar gemensam 

besparing för allas välbefinnande. 

Parlamentet anser att 

åtstramningsåtgärder på nationell nivå 

inte bör leda till en motsvarande 

minskning på EU-nivå, eftersom en euro 

som spenderas på denna nivå kan 

generera besparingar i de 

27 medlemsstaterna. 

3. Europaparlamentet konstaterar att 

Europeiska unionens budget har liten 

inverkan på realekonomin och de 

europeiska medborgarnas dagliga liv. 

Parlamentet konstaterar att om unionens 

åtgärder bara skulle finansieras av 

medlemsstaterna, skulle många avskaffas 

som onödiga och dyra. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/3 

Ändringsförslag  3 
Marta Andreasen 
för EFD-gruppen 

 

Betänkande A7-0040/2012 
Giovanni La Via 
De allmänna riktlinjerna för utarbetandet av 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen 

2012/2000(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 5 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet anser att främjandet 

av tillväxt och sysselsättning kräver 

specifika åtgärder och förstärkta 

budgetinsatser för att stödja 

konkurrenskraft, innovation och små och 

medelstora företag, eftersom större delen 

av EU:s ekonomiska potential finns i små 

och medelstora företag, som enligt de 

senaste studierna skapade 85 procent netto 

av de nya arbetstillfällena inom EU mellan 

2002 och 2010 och är ryggraden i vår 

ekonomiska tillväxt. Därför är främjandet 

av entreprenörsanda och nystartade 

företag genom konkreta åtgärder av 

största betydelse och bör förses med 

tillräckliga resurser. Parlamentet medger 

därför att ansträngningar måste göras för 

att ytterligare öka EU-finansieringen till 

stöd för tillväxtinsatser. 

5. Europaparlamentet anser att främjandet 

av tillväxt och sysselsättning kräver 

mindre betungande regler för att stödja 

konkurrenskraft, innovation och små och 

medelstora företag, eftersom större delen 

av EU:s ekonomiska potential finns i små 

och medelstora företag, som enligt de 

senaste studierna skapade 85 procent netto 

av de nya arbetstillfällena inom EU mellan 

2002 och 2010 och är ryggraden i vår 

ekonomiska tillväxt.  

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/4 

Ändringsförslag  4 
Marta Andreasen 
för EFD-gruppen 

 

Betänkande A7-0040/2012 
Giovanni La Via 
De allmänna riktlinjerna för utarbetandet av 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen 

2012/2000(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 6 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet betonar att ett sådant 

stöd kraftigt skulle bidra till att förhindra 

små och medelstora företag att skära ned 

på investeringar, i synnerhet inom 

forskning och utveckling, samtidigt som 

det skulle främja sysselsättning och 

yrkesutbildning, särskilt för yngre 

medborgare, och säkra att färdigheter 

bevaras, och sålunda hjälpa till att frigöra 

de små och medelstora företagens 

innovationspotential, som är av 

avgörande betydelse för EU:s välstånd 

och för skapandet av ett kunskapsbaserat 

samhälle. Parlamentet betonar i detta 

sammanhang att det är nödvändigt att 

ytterligare förenkla 

ansökningsförfarandena för 

EU-finansierade program. 

6. Europaparlamentet betonar att 

ingripanden som detta förutspår de små 

och medelstora företagens verksamhet, 

och avleder deras investeringar från dem 

som de skulle välja att göra för att 

tillfredsställa sina marknader, till andra 

som passar unionens syften och mål. 

Parlamentet anser att all finansiering av 

små och medelstora företag är mer 

effektiv om den kommer direkt från 

medborgarens ficka i dennes roll som 

konsument, snarare än att denna på ett 

dyrt sätt går genom unionen med hjälp av 

medlemsstaternas skattemyndigheter av 

politiska orsaker. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/5 

Ändringsförslag  5 
Marta Andreasen 
för EFD-gruppen 

 

Betänkande A7-0040/2012 
Giovanni La Via 
De allmänna riktlinjerna för utarbetandet av 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen 

2012/2000(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 8 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet understyrker det 

faktum att resultatet av 

Europa 2020-strategin till stor del beror på 

dagens ungdom, som är den mest 

högutbildade, tekniskt avancerade och 

rörligaste någonsin, och därför både nu 

och i framtiden är den största tillgången 

för tillväxt och sysselsättning i EU. 

Parlamentet är oroat över den höga 

ungdomsarbetslösheten i medlemsstaterna. 

Eftersom detta är fallet betonar 

parlamentet att allt som går att göra måste 

göras på EU- och medlemsstatsnivå för att 

säkra att tillväxt och sysselsättning blir 

verklighet, särskilt för unga människor, 

som utgör EU:s gemensamma framtid. 

8. Europaparlamentet konstaterar att 

Europa 2020-strategin är utformad för att 

bygga på Lissabonagendans 

misslyckande, vars misstag den i många 

fall upprepar, och särskilt sviker dagens 

ungdom, som är den mest högutbildade, 

tekniskt avancerade och rörligaste 

någonsin, och därför skulle kunna vara 

den största tillgången för tillväxt och 

sysselsättning i EU. Parlamentet är oroat 

över den höga ungdomsarbetslösheten i 

medlemsstaterna. Eftersom detta är fallet 

betonar parlamentet att allt som går att göra 

måste göras på EU- och medlemsstatsnivå 

för att säkra att tillväxt och sysselsättning 

blir en verklighet, särskilt för unga 

människor, genom att komma ifrån 

föreställningen att man kan åstadkomma 

detta enbart genom lagstiftning. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/6 

Ändringsförslag  6 
Marta Andreasen 
för EFD-gruppen 

 

Betänkande A7-0040/2012 
Giovanni La Via 
De allmänna riktlinjerna för utarbetandet av 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen 

2012/2000(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 10 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet understryker att 

alla åtgärder som hittills vidtagits för att 

bekämpa krisen bör bidra till att man 

kommer tillbaka på tillväxtspåret. 

Parlamentet framhåller i detta hänseende 

att de skräddarsydda åtstramningsåtgärder 

som redan vidtagits måste åtföljas av 

riktade investeringar som leder till hållbar 

ekonomisk utveckling. Parlamentet 

påpekar att EU-budgeten har en avgörande 

roll att spela i detta sammanhang såsom ett 

verktyg för att garantera snabba och väl 

samordnade åtgärder inom alla områden i 

syfte att minska effekterna av krisen på 

realekonomin och att agera som 

katalysator för att främja investeringar, 

tillväxt och sysselsättning i Europa. 

10. Europaparlamentet noterar åsikten att 

alla åtgärder som hittills vidtagits för att 

bekämpa krisen bör bidra till att man 

kommer tillbaka på tillväxtspåret. 

Parlamentet framhåller i detta hänseende 

att de skräddarsydda åtstramningsåtgärder 

som redan vidtagits måste åtföljas av 

riktade utgifter som leder till hållbar 

ekonomisk utveckling. Parlamentet 

påpekar att EU-budgeten har en mindre 

och inte alltid positiv roll att spela i detta 

sammanhang och anser att sådana utgifter 

bäst skulle riktas på medlemsstatsnivå. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/7 

Ändringsförslag  7 
Marta Andreasen 
för EFD-gruppen 

 

Betänkande A7-0040/2012 
Giovanni La Via 
De allmänna riktlinjerna för utarbetandet av 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen 

2012/2000(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 13 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet framhåller att 

EU-budgeten bara ska stå för investeringar 

som riktas mot åtgärder och insatser med 

tydligt EU-mervärde. Parlamentet riktar 

uppmärksamheten på det faktum att 

EU-budgeten – som inte kan hamna i 

underskott – har en hävstångseffekt på 

tillväxt och sysselsättning som är mycket 

högre än den som nationella utgifter har, 

vilket även gäller för dess kapacitet att 

sätta fart på investeringar, åstadkomma 

stabilitet i Europa och hjälpa EU ut ur 

den nuvarande ekonomiska och 

finansiella krisen. Parlamentet betonar 

dock att det är nödvändigt att genomföra 

fler investeringar för att inte äventyra 

nyckelprojekt för ekonomisk 

återhämtning och konkurrenskraft. 

Parlamentet riktar i detta sammanhang 

uppmärksamheten på det faktum att 

utvecklandet av nya och förbättrade 

finansieringsinstrument ytterligare skulle 

kunna förstärka hävstångseffekten av 

EU:s ekonomiska bidrag till tillväxt 

genom att dra till sig privata investeringar 

och därmed kompensera begränsningarna 

på nationell nivå och optimera de 

offentliga utgifterna. 

13. Europaparlamentet framhåller att 

EU-budgeten bara ska stå för investeringar 

som riktas mot åtgärder och insatser som 

passar unionens syften och avsikter – vars 

budget inte kan hamna i underskott – och 

bara är i denna lyckliga situation 

eftersom den kan begära medel från 

medlemsstaterna, som kan få och i många 

fall har fått kraftiga underskott, en 

situation som inte avhjälps av unionens 

önskemål om medlemsstaternas resurser. 

Or. en 



 

AM\895057SV.doc  PE483.182v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

7.3.2012 A7-0040/8 

Ändringsförslag  8 
Marta Andreasen 
för EFD-gruppen 

 

Betänkande A7-0040/2012 
Giovanni La Via 
De allmänna riktlinjerna för utarbetandet av 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen 

2012/2000(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 18 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet påminner om att 

den fleråriga budgetramen 2007–2013 

utformades för att förbättra välståndet och 

livskvaliteten för våra medborgare och att 

utnyttja hela utvidgningspotentialen, men 

att EU sedan 2008 har upplevt en kris utan 

motstycke, som också har påverkat var och 

en av de årliga budgetarna. Parlamentet 

understryker mot denna bakgrund det 

faktum att budgetramen för 2007–2013 

inte reviderades för att ge plats för 

ytterligare finansieringsbehov till följd av 

den nuvarande krisen, utan att tvärtom 

betydande övergripande marginaler har 

lämnats under de övergripande taken i 

varje års budget sedan 2007 och att alla 

årliga budgetar därför har varit 

återhållsamma och strama. Parlamentet 

betonar att de motsvarande betalningarna 

därför åtminstone ska utbetalas enligt den 

normala budgetcykeln. Parlamentet 

påminner om att betalningarna är 

åtskilda från åtagandebemyndigandena 

enbart på grund av den tidsfördröjning 

som sker, i fallet med fleråriga program, 

innan medlen faktiskt utbetalas. 

18. Europaparlamentet påminner om att 

den fleråriga budgetramen 2007–2013 

utformades för att förbättra välståndet och 

livskvaliteten för våra medborgare och att 

utnyttja hela utvidgningspotentialen, men 

att EU sedan 2008 har upplevt en kris utan 

motstycke, som också har påverkat var och 

en av de årliga budgetarna.  

Or. en 

 

 


