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Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard 
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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 14a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 14a. Till följd av den allt sämre 

ekonomiska situationen och bristen på 

offentliga medel i medlemsstaterna anser 

Europaparlamentet att sund och 

transparent ekonomisk förvaltning av 

EU-budgeten är av avgörande betydelse. 

Parlamentet påpekar att vissa byråers 

verksamhet och resultat väcker tvivel om 

deras verkliga mervärde i relation till 

unionens mål. Kommissionen uppmanas 

därför att omedelbart rapportera om det 

verkliga mervärdet och effektiviteten när 

det gäller byråernas verksamhet. 

Parlamentet betonar att denna rapport 

bör innehålla en kostnads-nyttoanalys 

och konsekvensbeskrivning av att lägga ut 

uppgifter på byråerna jämfört med om 

dessa uppgifter utförs av kommissionens 

avdelningar själva, och specifikt nämna 

nivån på socialt ansvar gentemot 

medborgarna och intressegrupper. 

Or. en 



 

AM\895085SV.doc  PE483.182v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

7.3.2012 A7-0040/29 

Ändringsförslag  29 
Miguel Portas, Marisa Matias, Søren Bo Søndergaard, Nikolaos Chountis, 
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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 

utgår 
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försvarats av parlamentet under tidigare 

budgetförfaranden. 

Or. en 
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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 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 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 lett till en drastisk 

minskning i offentliga och privata 

investeringar och en dramatisk ökning av 

arbetslösheten, fattigdomen och otrygga 

arbetsförhållanden i flera medlemsstater 

och måste åtföljas av riktade investeringar. 

Parlamentet påpekar att EU-budgeten bör 

ha 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. 

Or. en 


