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Betänkande A7-0040/2012 
Giovanni La Via 
Allmänna riktlinjer för 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, 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 och i sina slutsatser från 

toppmötet den 1–2 mars 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 de 

ovannämnda uttalandena är de som 

försvarats av parlamentet under tidigare 
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7.3.2012 A7-0040/23 

Ändringsförslag  23 
James Elles 
för ECR-gruppen 

 

Betänkande A7-0040/2012 
Giovanni La Via 
Allmänna riktlinjer för 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 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. Parlamentet anser att 

förstärkningen av EIB-stödet till små och 

medelstora företag samt infrastruktur bör 

betraktas som en nyckelprioritering 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. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/24 
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James Elles 
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Betänkande A7-0040/2012 
Giovanni La Via 
Allmänna riktlinjer för 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen 

2012/2000(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 12 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet begär att man antar 

en ansvarsfull och resultatorienterad 

budget som är baserad på en god kvalitet 

på användningen av anslagen och på ett 

optimalt utnyttjande av befintlig 

EU-finansiering i rätt tid. I enlighet med 

uttalandets anda av den 30 januari 2012 

från medlemmarna av Europeiska rådet, 

betonar parlamentet behovet av att 

investera i tillväxt och sysselsättning, 

särskilt när det gäller små och medelstora 

företag och ungdomar. Parlamentet 

understryker sin avsikt att tillsammans med 

de specialiserade parlamentsutskotten inte 

bara ta fram konkreta områden där 

insatserna behöver förstärkas utan också 

fastställa eventuella negativa prioriteringar. 

12. Europaparlamentet begär att man antar 

en ansvarsfull och resultatorienterad 

budget som är baserad på en god kvalitet 

på användningen av anslagen och på ett 

optimalt utnyttjande av befintlig 

EU-finansiering i rätt tid. I enlighet med 

uttalandets anda av den 30 januari 2012 

från medlemmarna av Europeiska rådet, 

betonar parlamentet behovet av att 

investera i tillväxt och sysselsättning, 

särskilt när det gäller små och medelstora 

företag och ungdomar. Parlamentet 

understryker sin avsikt att tillsammans med 

de specialiserade parlamentsutskotten inte 

bara ta fram konkreta områden där 

insatserna behöver förstärkas utan också 

fastställa eventuella negativa prioriteringar, 

vilket ska resultera i ett arbetsdokument 

som ska finnas tillgängligt senast den 

30 juni 2012. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/25 

Ändringsförslag  25 
James Elles 
för ECR-gruppen 

 

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

2012/2000(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 28a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 28a. Europaparlamentet anser att i ett 

läge med fortsatta problematiska 

ekonomiska omständigheter bör unionen 

frysa sin budget, där föreslagna ökningar 

kompenseras med negativa prioriteringar 

för att bibehålla en övergripande frysning 

av budgeten. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/26 

Ändringsförslag  26 
James Elles 
för ECR-gruppen 

 

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

2012/2000(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 26 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet ber rådet att i detta 

sammanhang anpassa sin ståndpunkt till en 

realistisk och ansvarsfull budgetering och 

lovar att fortsätta att ständigt övervaka 

genomförandet av 2012 års anslag och, i 

synnerhet, betalningar. Rådet uppmanas att 

göra likadant så att budgetmyndigheten kan 

arbeta på grundval av gemensamma och 

uppdaterade genomförandedata och göra 

tillförlitliga uppskattningar av utgifterna. 

Parlamentet inbjuder därför rådet och 

kommissionen till ett interinstitutionellt 

möte under första halvåret 2012 på en 

lämplig politisk nivå i syfte att klargöra 

och reda ut eventuella missförstånd när det 

gäller genomförandesiffror och 

uppskattade betalningsbehov och att 

gemensamt bedöma betalningssituationen 

för budgetåren 2012 och 2013. 

26. Europaparlamentet ber rådet att i detta 

sammanhang anpassa sin ståndpunkt till en 

realistisk och ansvarsfull budgetering och 

lovar att fortsätta att ständigt övervaka 

genomförandet av 2012 års anslag och, i 

synnerhet, betalningar. Rådet uppmanas att 

göra likadant så att budgetmyndigheten kan 

arbeta på grundval av gemensamma och 

uppdaterade genomförandedata och göra 

tillförlitliga uppskattningar av utgifterna. 

Parlamentet anser dessutom att 

2013 års anslag bör baseras på en 

noggrann analys av utfallet för 

betalningsbemyndigandena under 2011 

och 2012, i syfte att göra besparingar i 

budgetposter där problem uppstått vid 

genomförandet. Parlamentet anser att 

verkliga besparingar och 

effektivitetsvinster kan göras genom att 

man fastställer överlappningar och 

ineffektivitet i budgetposterna. 

Parlamentet inbjuder därför rådet och 

kommissionen till ett interinstitutionellt 

möte under första halvåret 2012 på en 

lämplig politisk nivå i syfte att klargöra 

och reda ut eventuella missförstånd när det 

gäller genomförandesiffror och 

uppskattade betalningsbehov och att 

gemensamt bedöma betalningssituationen 

för budgetåren 2012 och 2013. 
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