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Prioriteringer for 2013-budgettet - Øvrige sektioner 

Europa-Parlamentets beslutning af 16. februar 2012 om retningslinjerne for 2013-

budgetproceduren, Sektion I - Europa-Parlamentet, Sektion II - Rådet, Sektion IV - 

Domstolen, Sektion V - Revisionsretten, Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg, Sektion VII - Regionsudvalget, Sektion VIII - Den Europæiske 

Ombudsmand, Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og 

Sektion X (2012/2001(BUD)) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

 

- der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for 

De Europæiske Fællesskabers egne indtægter1, 

 

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2012/5/EU af 13. december 

2011 om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og 

forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår den flerårige finansielle ramme med 

henblik på dækning af yderligere finansieringsbehov til ITER-projektet2,  

 

- der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 

2010, med institutionernes svar3, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 23 og 79, 

 

- der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0030/2012), 

 

A. der henviser til, at loftet for udgiftsområde 5 i den flerårige finansielle ramme (FFR) for 

EU's budget i 2013 er på 9 181 mio. EUR i løbende priser4;  

 

B. der henviser til, at Kroatiens tiltrædelse vil få konsekvenser for 2013-budgettet, bl.a. med 

hensyn til udgifter til nye medlemmer og ansættelse af personale i de forskellige 

institutioner; 

 

C. der henviser til, at Parlamentet og de andre institutioner bør udvise budgetansvar og 

selvbeherskelse i en situation med store offentlige underskud og en fortsat indsats for at 

konsolidere de nationale budgetter; der henviser til skrivelse af 23. januar 2012 fra 

kommissær Lewandowski til formændene for de europæiske institutioner; 

 

D. der henviser til, at Parlamentet på dette stadium af den årlige budgetprocedure afventer de 

øvrige institutioners overslag og Præsidiets forslag til 2013-budgettet; 

                                                 
1  EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17. 
2  EUT L 4 af 7.1.2012, s. 12. 
3  EUT C 326 af 10.11.2011, s. 1. 
4  I loftet for udgiftsområde 5 er medregnet personalets bidrag til pensionsordningen. 



 

Den overordnede ramme og prioriteringer for 2013-budgettet 

 

1. mener, at institutionerne i den stadig vanskelige økonomiske situation bør fastfryse deres 

administrative budgetter; understreger imidlertid behovet for at respektere retligt 

bindende forpligtelser og eventuelle efterfølgende stigninger; 

 

2. opfordrer institutionerne til at styrke deres interinstitutionelle samarbejde med henblik på 

at udveksle bedste praksis, finde besparelser og således modernisere deres politikker for 

menneskelige ressourcer, organisation, teknologi og bygninger; 

 

3. understreger betydningen af det interinstitutionelle samarbejde for at få Kroatiens 

tiltrædelse til at forløbe så glat som muligt; 

 

4. understreger betydningen af at styrke politikker for ikke-forskelsbehandling, som letter 

adgang, rekruttering og integration af handicappede; 

 

5. understreger behovet for en effektiv miljøpolitik på tværs af institutionerne;  

 

Europa-Parlamentet 

 

6. minder om de betydelige besparelser, som blev gennemført på 2012-budgettet som et 

resultat af strukturelle ændringer og reorganisering; tilskynder til fortsættelse af de 

strukturelle og organisatoriske reformer og støtter innovation inden for andre områder; 

mener, at der kan findes reelle besparelser ved at identificere overlapninger og 

ineffektivitet på tværs af budgetposter; anmoder derfor om en detaljeret og klar oversigt 

fra generalsekretæren til Budgetudvalget over de budgetposter, som ikke blev udnyttet 

fuldt ud i 2011, og om en objektiv analyse af årsagerne hertil;  

 

7. mener, at den mest reelle og største besparelse ville kunne opnås ved at have ét fast 

hjemsted for Europa-Parlamentet; opfordrer derfor til at evaluere situationen uden 

yderligere forsinkelse; 

 

8. mener, at det for at finde væsentlige langsigtede besparelser bør overvejes at gennemføre 

en uafhængig evaluering af Parlamentets budget; mener, at det bør overvejes at nedsætte 

en arbejdsgruppe; opfordrer generalsekretæren og Præsidiet til hurtigst muligt at 

fremlægge konkrete forslag til etablering af en sådan gruppe og senest ved udgangen af 

2012 komme med forslag til mulige besparelser; opfordrer ligeledes til hurtig 

gennemførelse af alle de konklusioner, som gruppen når frem til; 

 

9. glæder sig over det øgede samarbejde mellem Budgetudvalget og Præsidiet under den 

årlige budgetprocedure; tilskynder kraftigt til at øge samarbejdet mellem 

generalsekretæren, Præsidiet og Budgetudvalget i løbet af året for at sikre en smidig 

budgetprocedure og en effektiv gennemførelse af budgettet; forventer, at Præsidiet 

fremlægger et forsigtigt behovsbaseret foreløbigt overslag, som tager højde for eventuelle 

efterfølgende stigninger, der måtte opstår som følge af retligt bindende forpligtelser; 

mener, at der bør gøres alt for at sikre, at alle målrettede forhøjelser opvejes af besparelser 

på andre områder; 

 

10. opfordrer til, at der sker en fastfrysning af budgetposter i forbindelse med alle rejser i 



2013, og at ingen af medlemmernes individuelle godtgørelser indekseres indtil 

valgperiodens udløb; afventer med interesse generalsekretærens rapport om rejser, som 

skal afleveres til Præsidiet og Budgetudvalget senest den 31. marts 2012; 

 

11. er af den overbevisning, at besparelserne ikke må bringe Parlamentets 

lovgivningsmæssige aktiviteter i fare; er overbevist om, at medlemmernes 

lovgivningsmæssige aktiviteter kan forbedres ved gennemførelsen af 

videnstyringssystemet; glæder sig over de oplysninger, som administrationen har forelagt; 

anmoder om ajourførte oplysninger om status for projektet og forventer, at systemet vil 

være fuldt operationelt og tilgængeligt for EU-borgere; opfordrer til at øge bestræbelserne 

på at fremskynde dette projekt; minder om sin anmodning om oplysninger om, hvilke 

besparelser der kan foretages efter gennemførelsen af videnstyringssystemet; 

 

12. minder om Parlamentets beslutninger vedrørende budgettet, herunder den seneste 

beslutning af 26. oktober 20111, hvori der opfordres til tidlig information, dialog og en 

gennemsigtig beslutningsproces i forbindelse med bygningspolitikken; anmoder om, at 

der hver sjette måned fremlægges nøjagtig information om udviklingen i forbindelse med 

byggeprojekter og de finansielle følger, som er forbundet hermed; konstaterer, at ingen 

yderligere byggeprojekter bør iværksættes i den indeværende valgperiode; 

 

Andre institutioner 

 

13. opfordrer alle institutionerne til at lede efter yderligere besparelser for at fastholde 

budgetdisciplin samt til at fastfryse deres budgetter under hensyntagen til retlige 

forpligtelser og nye finansielle udfordringer, såsom den kroatiske udvidelse; 

 

14. noterer sig Den Europæiske Unions Domstols (afsnit IV) anmodning om at ændre sine 

vedtægter på en måde, der vil have en direkte indvirkning på budgettet; mener, at den 

nødvendige finansiering skal sikres med henblik på at sikre institutionens gnidningsløse 

drift og dermed en ordentlig retsbeskyttelse af EU-borgere; 

 

15. forstår de udfordringer, som EU-Udenrigstjenesten stod over for i forbindelse med 

udarbejdelsen af sit første budget for 2011; opfordrer til forsvarlig budgettering for så vidt 

angår denne nye institution og anmoder tjenesten om at undersøge mulighederne for 

eventuelt at skabe større budgetmæssig synergi mellem medlemsstaterne; 

 

 

o 

o     o 

 

 

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Domstolen, 

Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Den 

Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og 

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. 

 

                                                 
1  Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0461. 


