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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 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, 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. 
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7.3.2012 A7-0040/14 

Ändringsförslag  14 
Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial 
för S&D-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 

specifika åtgärder och förstärkta 

budgetinsatser för att stödja en hållbar och 

långsiktig industripolitik, 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. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/15 

Ändringsförslag  15 
Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial 
för S&D-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 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. 

Parlamentet riktar också 

uppmärksamheten på behovet av att 

snarast ta itu med problemen med 

arbetslöshet och ökad fattigdom i 

Europeiska unionen enligt andan i 

flaggskeppsinitiativet ”Europeisk 

plattform mot fattigdom och social 

utestängning”. 
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7.3.2012 A7-0040/16 

Ändringsförslag  16 
Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial 
för S&D-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 24 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet är därför extremt 

oroat över betalningssituationen under 

2012 och begär att kommissionen ska 

lägga fram förslag så att man kan finna en 

lösning så tidigt som möjligt i år, för att 

undvika att problemet ännu en gång skjuts 

upp, till 2013. Parlamentet anser dessutom 

att en sådan användning av det kommande 

årets anslag för att finansiera aktuella 

behov är en dålig ekonomisk förvaltning 

och bryter mot principen om budgetens 

ettårighet. Parlamentet uttrycker dessutom 

allvarlig oro för att detta tillvägagångssätt 

underminerar unionens 

nollskuldsprincip. 

24. Europaparlamentet är därför extremt 

oroat över betalningssituationen under 

2012 och begär att kommissionen ska 

lägga fram förslag så att man kan finna en 

lösning så tidigt som möjligt i år, för att 

undvika att problemet ännu en gång skjuts 

upp, till 2013. Parlamentet anser dessutom 

att en sådan användning av det kommande 

årets anslag för att finansiera aktuella 

behov är en dålig ekonomisk förvaltning 

och bryter mot principen om budgetens 

ettårighet. 
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7.3.2012 A7-0040/17 

Ändringsförslag  17 
Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial 
för S&D-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 27 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

27. Europaparlamentet välkomnar den 

överenskommelse som nåddes i 

december 2011 om finansieringen av de 

ytterligare utgifterna för Iterprojektet. 

Kommissionen uppmanas att respektera de 

gemensamma slutsatserna i denna 

överenskommelse i sin helhet och att lägga 

fram konkreta förslag om beloppet på 

360 miljoner EUR i förslaget till budget för 

2013, samt till fullo använda sig av 

bestämmelserna i budgetförordningen och i 

IIA av den 17 maj 2006 och utesluta varje 

ytterligare revidering av den fleråriga 

budgetramen till följd av Iter. Parlamentet 

upprepar sin fulla övertygelse om att det 

faktum att 360 miljoner EUR säkras i 

budgeten för 2013, inte bör motverka ett 

framgångsrikt genomförande av andra 

EU-åtgärder, särskilt de som bidrar till att 

uppnå målen för Europa 2020-strategin 

under detta sista år av 

programplaneringsperioden, och begär 

specifikt att eventuella omfördelningar inte 

bör inkräkta på denna budgetprioritering. 

Parlamentet betonar att kommissionen i sin 

budgetplanering förutser en marginal på 

47 miljoner EUR i rubrik 1a, vilket delvis 

täcker behoven för Iter. 

27. Europaparlamentet välkomnar den 

överenskommelse som nåddes i 

december 2011 om finansieringen av de 

ytterligare utgifterna för Iterprojektet. 

Kommissionen uppmanas att respektera de 

gemensamma slutsatserna i denna 

överenskommelse i sin helhet och att lägga 

fram konkreta förslag om beloppet på 

360 miljoner EUR i förslaget till budget för 

2013, samt till fullo använda sig av 

bestämmelserna i budgetförordningen och i 

IIA av den 17 maj 2006 och utesluta varje 

ytterligare revidering av den fleråriga 

budgetramen till följd av Iter. Parlamentet 

upprepar sin fulla övertygelse om att det 

faktum att 360 miljoner EUR säkras i 

budgeten för 2013, inte bör motverka ett 

framgångsrikt genomförande av andra 

EU-åtgärder, särskilt de som bidrar till att 

uppnå målen för Europa 2020-strategin 

under detta sista år av 

programplaneringsperioden, och motsätter 

sig specifikt att eventuella omfördelningar 

inkräktar på denna budgetprioritering. 

Parlamentet betonar att kommissionen i sin 

budgetplanering förutser en marginal på 

47 miljoner EUR i rubrik 1a, vilket delvis 

täcker behoven för Iter. 

Or. en 


