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7.3.2012 A7-0040/9 

Ändringsförslag  9 
Alexander Alvaro 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0040/2012 
Giovanni La Via 
Allmänna riktlinjer för 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen 

2012/2000(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 2 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet fortsätter att vara 

oroat över den världskris utan motstycke 

som allvarligt skadat den ekonomiska 

tillväxten och den finansiella stabiliteten 

och framkallat en kraftig försämring av 

underskotten i statsbudgetarna och 

medlemsstaternas skuldsättning. 

Parlamentet förstår rådets oro när det gäller 

ekonomiska och budgetära begränsningar 

på nationell nivå och insisterar på att 2013 

måste bli ett nyckelår för ekonomisk 

återhämning. 

2. Europaparlamentet fortsätter att vara 

oroat över den världskris utan motstycke 

som allvarligt skadat den ekonomiska 

tillväxten och den finansiella stabiliteten 

och framkallat en kraftig försämring av 

underskotten i statsbudgetarna och 

medlemsstaternas skuldsättning. 

Parlamentet förstår rådets oro när det gäller 

ekonomiska och budgetära begränsningar 

på nationell nivå och insisterar på att 2013 

bör ägnas åt finanspolitisk konsolidering 

vid sidan av ekonomisk återhämning. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/10 

Ändringsförslag  10 
Alexander Alvaro 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0040/2012 
Giovanni La Via 
Allmänna riktlinjer för 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen 

2012/2000(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 22 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet betonar att 

underbudgetering bör undvikas i enlighet 

med sund ekonomisk förvaltning och att 

anslagen måste anpassas till realistiska 

uppskattningar av utnyttjandekapaciteten. 

Parlamentet påpekar att en artificiell 

sänkning av anslagsnivåerna, exempelvis i 

förhållande till kommissionens realistiska 

uppskattningar, kan omvänt förhindra den 

slutliga nivån på budgetgenomförandet 

från att nå sin fulla potential. Parlamentet 

påminner om att den nivå på 

betalningsbemyndigandena som 

kommissionen föreslår i sitt budgetförslag 

huvudsakligen bestäms av 

medlemsstaternas egna prognoser och 

deras genomförandekapacitet, eftersom 

medlemsstaterna tillsammans med 

kommissionen förvaltar mer än 80 procent 

av EU:s budget. 

22. Europaparlamentet betonar att 

underbudgetering bör undvikas i enlighet 

med sund ekonomisk förvaltning och att 

anslagen måste anpassas till realistiska 

uppskattningar av utnyttjandekapaciteten. 

Parlamentet påpekar att en artificiell 

sänkning av anslagsnivåerna, exempelvis i 

förhållande till kommissionens realistiska 

uppskattningar, kan omvänt förhindra den 

slutliga nivån på budgetgenomförandet 

från att nå sin fulla potential. Parlamentet 

är därför beslutsamt när det gäller att 

försvara en sund ekonomisk förvaltning 

och en ansvarsfull förhandsbudgetering 

under hela budgetförfarandet, i syfte att 

se till att användningen av 

ändringsbudgetar blir så liten som möjlig. 

Parlamentet påminner om att den nivå på 

betalningsbemyndigandena som 

kommissionen föreslår i sitt budgetförslag 

huvudsakligen bestäms av 

medlemsstaternas egna prognoser och 

deras genomförandekapacitet, eftersom 

medlemsstaterna tillsammans med 

kommissionen förvaltar mer än 80 procent 

av EU:s budget. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/11 

Ändringsförslag  11 
Alexander Alvaro 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0040/2012 
Giovanni La Via 
Allmänna riktlinjer för 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen 

2012/2000(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 28 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

28. Europaparlamentet förväntar sig att 

revideringen av den fleråriga budgetramen, 

inför Kroatiens kommande anslutning till 

EU den 1 juli 2013, kommer att antas 

snarast, i enlighet med punkt 29 i IIA 

(”Anpassning av budgetramen till följd av 

utvidgning av unionen”) och ber 

kommissionen att lägga fram sitt förslag 

om ytterligare anslag för detta ändamål så 

snart som anslutningsakten ratificerats av 

medlemsstaterna. Parlamentet upprepar att 

Kroatiens anslutning till unionen bör 

åtföljas av tillräckliga ytterligare anslag i 

form av nya pengar snarare än 

omfördelningar för andra halvåret 2013. 

28. Europaparlamentet förväntar sig att 

revideringen av den fleråriga budgetramen, 

inför Kroatiens kommande anslutning till 

EU den 1 juli 2013, kommer att antas 

snarast, i enlighet med punkt 29 i IIA 

(”Anpassning av budgetramen till följd av 

utvidgning av unionen”) och ber 

kommissionen att lägga fram sitt förslag 

om ytterligare anslag för detta ändamål så 

snart som anslutningsakten ratificerats av 

medlemsstaterna. Parlamentet upprepar att 

Kroatiens anslutning till unionen bör 

åtföljas av tillräckliga ytterligare anslag, 

om det är nödvändigt. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/12 

Ändringsförslag  12 
Sharon Bowles 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0040/2012 
Giovanni La Via 
Allmänna riktlinjer för 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen 

2012/2000(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 26a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 26a. Europaparlamentet betonar vikten av 

att finansiera de europeiska 

tillsynsmyndigheterna 

(Europeiska bankmyndigheten, Eba, 

Europeiska försäkrings- och 

tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, samt 

Europeiska värdepappers- och 

marknadsmyndigheten, Esma) för att 

uppnå omfattande resultat av 

finansmarknadsregleringen och 

tillsynsstrukturer för att förhindra 

framtida kriser. Parlamentet betonar att 

finansieringen av de europeiska 

tillsynsmyndigheterna och oberoende 

rättsliga tjänster för dem bör prioriteras i 

budgeten. 

Or. en 


