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Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. glæder sig over det samlede niveau af 

forpligtelsesbevillinger, der er opnået 

enighed om, og som udgør en stigning på 

1,1 mia. EUR sammenlignet med Rådets 

oprindelige behandling; glæder sig over, at 

den største del af dets politiske 

prioriteringer er sikret i næste års budget 

med særlig vægt på behørig 

gennemførelse af EU's forpligtelse til 

vækst og arbejdspladser, som er fastsat i 

Europa 2020-strategien; 

2. beklager dybt det samlede niveau af 

forpligtelsesbevillinger, der er foreslået, og 

som udgør en stigning på 1,1 mia. EUR 

sammenlignet med Rådets oprindelige 

behandling; beklager dybt, at en væsentlig 

del af det, som burde være Unionens 

politiske prioriteringer ikke vil blive 

behørigt sikret i næste års budget med 

særlig vægt på programmer og projekter, 

som har til formål at fremme vækst og 

anstændig beskæftigelse, bekæmpelse af 

fattigdom og investering i intelligent, 

bæredygtig, grøn udvikling; 

Or. en 
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Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. bemærker, at det samlede niveau for 

betalinger som følge af Rådets stejle 

holdning i forhandlingerne er fastsat 5 mia. 

EUR lavere end Kommissionens overslag 

over betalingsbehovene i dens 

budgetforslag for 2013; er bekymret over, 

at dette niveau af bevillinger vil være 

utilstrækkeligt til at dække de faktiske 

betalingsbehov næste år og til hurtigt at 

gennemføre vækst- og 

beskæftigelsespagten, som Det Europæiske 

Råd vedtog i juni 2012; er dog overbevist 

om, at ulempen ved ingen aftale ville 

indebære meget alvorligere følger og en 

meget mere negativ indvirkning på 

gennemførelsen af Unionens 

foranstaltninger og programmer; anmoder 

Kommissionen om månedligt at rapportere 

til Parlamentet og Rådet om udviklingen i 

medlemsstaternes betalingsanmodninger 

(opdelt efter medlemsstat og fond) for 

strukturfondene, Samhørighedsfonden, 

fondene for udvikling af landdistrikter og 

fiskeri fra 31. oktober 2012 og fremefter; 

opfordrer til nedsættelse af en 

interinstitutionel arbejdsgruppe om 

betalinger, hvor budgetmyndighedens to 

parter bør forelægge fælles konklusioner 

om det videre forløb;  

4. beklager dybt, at det samlede niveau for 

betalinger som følge af Rådets stejle 

holdning i forhandlingerne er fastsat 5 mia. 

EUR lavere end Kommissionens overslag 

over betalingsbehovene i dens 

budgetforslag for 2013; er overbevist om, 

at dette niveau af bevillinger vil være 

utilstrækkeligt til at dække de faktiske 

betalingsbehov næste år og vil ikke sikre 

gennemførelsen af vækst- og 

beskæftigelsespagten, som Det Europæiske 

Råd vedtog i juni 2012; er dog dybt 

bekymret over, at dette vil have meget 

alvorligere følger og en særdeles negativ 

indvirkning på gennemførelsen af 

Unionens foranstaltninger og programmer, 

navnlig dem som aktivt kunne bidrage til 

at overvinde den nuværende økonomiske, 

finansielle og sociale krise, og som har til 

formål at fremme vækst og anstændig 

beskæftigelse, bekæmpelse af fattigdom, 

fremme af investeringer i forskning, 

uddannelse og livslang læring, 

samarbejde med og bistand til tredjelande; 

anmoder Kommissionen om månedligt at 

rapportere til Parlamentet og Rådet om 

udviklingen i medlemsstaternes 

betalingsanmodninger (opdelt efter 

medlemsstat og fond) for strukturfondene, 

Samhørighedsfonden, fondene for 

udvikling af landdistrikter og fiskeri fra 31. 



 

AM\922039DA.doc  PE502.579v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

oktober 2012 og fremefter; opfordrer til 

nedsættelse af en interinstitutionel 

arbejdsgruppe om betalinger, hvor 

budgetmyndighedens to parter bør 

forelægge fælles konklusioner om det 

videre forløb;  

Or. en 
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Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. tillægger derfor de fælles erklæringer, 

som er vedtaget mellem Parlamentet, Rådet 

og Kommissionen, den største politiske 

betydning; vil på alle niveauer og alle 

måder overvåge, at disse erklæringer 

respekteres, og at de nødvendige yderligere 

midler stilles til rådighed af 

medlemsstaterne næste år, for at Unionen 

kan betale sine regninger og bevare sin 

institutionelle troværdighed og solvens; 

5. noterer sig de fælles erklæringer, som er 

vedtaget mellem Parlamentet, Rådet og 

Kommissionen; understreger, at 

tilsvarende aftaler ikke er blevet overholdt 

tidligere og meddeler Rådet og 

Kommissionen, at det på alle niveauer og 

alle måder vil overvåge, at disse 

erklæringer respekteres, og at de 

nødvendige yderligere midler stilles til 

rådighed af medlemsstaterne næste år, for 

at Unionen kan betale sine regninger og 

bevare sin institutionelle troværdighed og 

solvens; 

Or. en 
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Punkt 7 
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7. bekræfter, at den eneste måde, hvorpå 

man kan komme ud af dette dødvande, som 

gør budgetforhandlingerne vanskeligere og 

vanskeligere for hvert år, er snarest muligt 

og på ansvarlig vis at løse problemet med 

Unionens finansiering ved hjælp af en 

egentlig ordning for egne indtægter, der 

skal træde i kraft med virkning fra den 

næste flerårige finansielle ramme, hvilket 

en gang for alle vil fjerne opsplitningen i 

EU mellem nettobidragydere og 

nettomodtagere; 

7. bekræfter, at den eneste måde, hvorpå 

man kan komme ud af dette dødvande, som 

gør budgetforhandlingerne vanskeligere og 

vanskeligere for hvert år, er snarest muligt 

og på ansvarlig vis at løse problemet med 

Unionens finansiering ved hjælp af en 

egentlig ordning for egne indtægter, 

navnlig via en afgift på finansielle 

transaktioner, der skal træde i kraft med 

virkning fra den næste flerårige finansielle 

ramme, hvilket en gang for alle vil fjerne 

opsplitningen i EU mellem 

nettobidragydere og nettomodtagere; 

Or. en 
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Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3a. er dog overbevist om, at den 

indlysende konsekvens af et mindre EU-

budget bør være mindre EU frem for mere 

Union for færre midler; 

Or. en 
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Punkt 3 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3b. mener, at EU-budgettet bør være 

genstand for et fuldstændigt eftersyn, og 

at det nuværende kompromis ikke har 

været i stand til at tage fat på en række 

vigtige problemer som f.eks. den fælles 

landbrugspolitik, tobakspræmier, 

eksportrestitutioner for 

landbrugsprodukter og tilskud til 

transport af levende dyr; 

Or. en 

 

 


