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Indrek Tarand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 – alle sektioner 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. beslutter ligeledes at iværksætte 

foranstaltninger med hensyn til den 

aktuelle krise, der rammer de europæiske 

landbrugere, navnlig i mejerisektoren, og 

til allerede i sin holdning til 2016-budgettet 

at indarbejde den af Kommissionen 

foreslåede hasteforanstaltning på 500 mio. 

EUR; har tillid til, at Kommissionens 

ændringsskrivelse 2/2016 vil gøre det 

muligt at tillade fastsættelse af de 

specifikke budgetposter, som skal styrkes i 

denne forbindelse; bifalder 

Kommissionens beslutning om fremføre 

uudnyttede bevillinger fra krisereserven 

fra 2015-budgettet til 2016-budgettet, og 

konstaterer, at disse ubrugte midler vil 

blive anvendt til tilbagebetalinger til 

modtagere af direkte betalinger, som 

fastsat i forordning (EU) nr. 1306/2013; 

6. beslutter ligeledes at iværksætte 

foranstaltninger med hensyn til den 

aktuelle krise, der rammer de europæiske 

landbrugere, navnlig i mejerisektoren, og 

til allerede i sin holdning at indarbejde 

yderligere midler til 2016-budgettet som 

bidrag til den af Kommissionen foreslåede 

hasteforanstaltning på 500 mio. EUR; har 

tillid til, at Kommissionens 

ændringsskrivelse 2/2016 vil gøre det 

muligt at tillade fastsættelse af de 

specifikke budgetposter, som skal styrkes i 

denne forbindelse, og at fastslå omfanget; 

minder om, at uden foranstaltninger 

såsom udbudsstyring vil krisebistanden 

vise sig at være ineffektiv med hensyn til 

at løse landbrugsmarkedernes nuværende 

manglende bæredygtighed, samtidig med 

at den oven i købet allerede har vist sig at 

være til skade for markeder og 

landbrugere i udviklingslandene, da den 

støtter sig på forældede instrumenter til 

effektivt at eksportere vores strukturelle 

overskud; mener derfor, at yderligere 

midler ikke bør føre til øget eksport fra 

EU til udviklingslandene til priser, der 

underminerer markeder og levevilkår i 
disse lande; 

Or. en 
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Indrek Tarand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 – alle sektioner 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 10a. beklager, at Kommissionens 

ekspertgrupper fortsat ikke er 

velbalanceret, da de er stærkt domineret 

af erhvervsmæssige interesser; 

Or. en 
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Indrek Tarand 
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Betænkning A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 – alle sektioner 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. bekræfter sin støtte til ITER-

programmet og er fast besluttet på at sikre 

programmet tilstrækkelig finansiering; er 

imidlertid bekymret over eventuelle 

yderligere forsinkelser og yderligere 

omkostninger i forbindelse med dette 

program samt over de potentielle 

relaterede konsekvenser for Unionens 

budget; beklager derfor, at det ikke var i 

stand til at vurdere niveauet for ITER-

bevillingerne for 2016 i forhold til den 

ajourførte betalingsplan og –tidsplan, som 

først skal fremlægges i ITER-Rådet i 

november 2015; forventer dog, at denne 

reviderede plan vil tilvejebringe 

tilstrækkelige beviser for, at der er taget 

behørig højde for de henstillinger, som 

Parlamentet fremsatte i den relevante 

dechargebeslutning for 2013
8
, og at den 

finansielle soliditet og effektivitet i 

udgifterne vil blive sikret; agter at tage 

dette spørgsmål op i budgetforliget for 

2016; insisterer endvidere på behovet for 

fuldstændig gennemsigtighed for så vidt 

angår anvendelsen af bidragene fra 

fællesforetagendet Fusion for Energy til 

ITER-programmet; opfordrer til en 

passende ansvarlighedsmekanisme, der 

giver et klart overblik over omfanget af 

finansielle midler, der stilles til rådighed 

for det internationale projekt, og evaluerer 

20. er bekymret over de sandsynlige 

yderligere forsinkelser og yderligere 

omkostninger i forbindelse med ITER-

programmet samt over de potentielle 

relaterede konsekvenser for Unionens 

budget; beklager derfor, at det ikke var i 

stand til at vurdere niveauet for ITER-

bevillingerne for 2016 i forhold til den 

ajourførte betalingsplan og –tidsplan, som 

først skal fremlægges i ITER-Rådet i 

november 2015; er bekymret over, at 

denne reviderede plan ikke vil tilvejebringe 

tilstrækkelige beviser for, at der er taget 

behørig højde for de henstillinger, som 

Parlamentet fremsatte i den relevante 

dechargebeslutning for 2013, og at den 

finansielle soliditet og effektivitet i 

udgifterne vil blive sikret; agter at tage 

dette spørgsmål op i budgetforliget for 

2016; insisterer endvidere på behovet for 

fuldstændig gennemsigtighed for så vidt 

angår anvendelsen af bidragene fra 

fællesforetagendet Fusion for Energy til 

ITER-programmet; opfordrer til en 

passende ansvarlighedsmekanisme, der 

giver et klart overblik over omfanget af 

finansielle midler, der stilles til rådighed 

for det internationale projekt, og evaluerer 

den effektive anvendelse af disse; 
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den effektive anvendelse af disse; 

8
 Europa-Parlamentets beslutning af 29. 

april 2015 med bemærkningerne, der er en 

integrerende del af afgørelsen om decharge 

for gennemførelsen af budgettet for Det 

Europæiske Fællesforetagende for ITER og 

Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 

2013 (C7-0296/2011 – 2011/2015(DEC)). 

8
 Europa-Parlamentets beslutning af 29. 

april 2015 med bemærkningerne, der er en 

integrerende del af afgørelsen om decharge 

for gennemførelsen af budgettet for Det 

Europæiske Fællesforetagende for ITER og 

Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 

2013 (C7-0296/2011 – 2011/2015(DEC)). 

Or. en 
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Betænkning A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 – alle sektioner 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. bekræfter sin støtte til ITER-

programmet og er fast besluttet på at sikre 

programmet tilstrækkelig finansiering; er 

imidlertid bekymret over eventuelle 

yderligere forsinkelser og yderligere 

omkostninger i forbindelse med dette 

program samt over de potentielle relaterede 

konsekvenser for Unionens budget; 

beklager derfor, at det ikke var i stand til at 

vurdere niveauet for ITER-bevillingerne 

for 2016 i forhold til den ajourførte 

betalingsplan og –tidsplan, som først skal 

fremlægges i ITER-Rådet i november 

2015; forventer dog, at denne reviderede 

plan vil tilvejebringe tilstrækkelige beviser 

for, at der er taget behørig højde for de 

henstillinger, som Parlamentet fremsatte i 

den relevante dechargebeslutning for 

2013
8
, og at den finansielle soliditet og 

effektivitet i udgifterne vil blive sikret; 

agter at tage dette spørgsmål op i 

budgetforliget for 2016; insisterer 

endvidere på behovet for fuldstændig 

gennemsigtighed for så vidt angår 

anvendelsen af bidragene fra 

fællesforetagendet Fusion for Energy til 

ITER-programmet; opfordrer til en 

passende ansvarlighedsmekanisme, der 

giver et klart overblik over omfanget af 

finansielle midler, der stilles til rådighed 

for det internationale projekt, og evaluerer 

20. bekræfter sin støtte til ITER-

programmet og er fast besluttet på at sikre 

programmet tilstrækkelig finansiering; er 

imidlertid bekymret over eventuelle 

yderligere forsinkelser og yderligere 

omkostninger i forbindelse med dette 

program samt over de potentielle relaterede 

konsekvenser for Unionens budget; 

beklager derfor, at det ikke var i stand til at 

vurdere niveauet for ITER-bevillingerne 

for 2016 i forhold til den ajourførte 

betalingsplan og –tidsplan, som først skal 

fremlægges i ITER-Rådet i november 

2015; forventer dog, at denne reviderede 

plan vil tilvejebringe tilstrækkelige beviser 

for, at der er taget behørig højde for de 

henstillinger, som Parlamentet fremsatte i 

den relevante dechargebeslutning for 

2013
8
, og at den finansielle soliditet og 

effektivitet i udgifterne vil blive sikret; 

agter at tage dette spørgsmål op i 

budgetforliget for 2016; insisterer 

endvidere på behovet for fuldstændig 

gennemsigtighed for så vidt angår 

anvendelsen af bidragene fra 

fællesforetagendet Fusion for Energy til 

ITER-programmet; opfordrer til en 

passende ansvarlighedsmekanisme, der 

giver et klart overblik over omfanget af 

finansielle midler, der stilles til rådighed 

for det internationale projekt, og evaluerer 
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den effektive anvendelse af disse; den effektive anvendelse af disse; foreslår 

at opføre bevillinger i reserven, der kun 

frigives, hvis den ajourførte projektplan, 

som skal forelægges i november 2015, 

fremlægger tilstrækkelige beviser for, at 

Parlamentets henstillinger er blevet taget 

behørigt i betragtning; 

8
 Europa-Parlamentets beslutning af 29. 

april 2015 med bemærkningerne, der er en 

integrerende del af afgørelsen om decharge 

for gennemførelsen af budgettet for Det 

Europæiske Fællesforetagende for ITER og 

Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 

2013 (C7-0296/2011 – 2011/2015(DEC)). 

8
 Europa-Parlamentets beslutning af 29. 

april 2015 med bemærkningerne, der er en 

integrerende del af afgørelsen om decharge 

for gennemførelsen af budgettet for Det 

Europæiske Fællesforetagende for ITER og 

Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 

2013 (C7-0296/2011 – 2011/2015(DEC)). 

Or. en 



 

AM\1076691DA.doc  PE570.904v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

21.10.2015 A8-0298/16 

Ændringsforslag  16 

Indrek Tarand 
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Betænkning A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 – alle sektioner 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 20a. er dybt bekymret over den seneste 

bekræftelse fra bl.a. den tyske regering 

om, at hverken tidsplanen for ITER eller 

dens udgiftsplaner – som allerede er 

blevet revideret i opadgående retning – er 

realistiske; 

Or. en 
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Indrek Tarand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 – alle sektioner 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 20b. understreger den enorme forskel 

mellem midlerne til nukleare aktiviteter i 

EU-budgettet og støtten til 

fremtidsorienterede vedvarende 

energikilder; mener derfor, at hvis ITER-

projektet opgives, vil det frigive de meget 

tiltrængte midler, som kunne bruges til 

investeringer i allerede fungerende 

teknologier inden for vedvarende energi; 

Or. en 
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Ændringsforslag  18 

Indrek Tarand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 – alle sektioner 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 20c. mener, at budgetposten for Euratom 

vedrørende nuklear fission og 

strålingsbeskyttelse bør omlægges hen 

imod afvikling af kernekraftværker, og 

tilsvarende at bevillingerne til Det Fælles 

Forskningscenters nukleare aktiviteter 

udelukkende bør anvendes til aktiviteter, 

der er nødvendige for gennemførelsen af 

sikkerhedsforanstaltninger; 

Or. en 
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Indrek Tarand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 – alle sektioner 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. reserverer en del af bevillingerne til 

standardiseringen af regnskabsaflæggelse 

og revision og kræver implementering af 

de anbefalinger, der fremsættes i Maystadt-

rapporten vedrørende Den Europæiske 

Rådgivende Regnskabsgruppes (EFRAG's) 

opgaver og ansvarsområder, hvorved man 

også styrker Unionens indflydelse på 

fastlæggelsen af internationale 

regnskabsstandarder; 

21. reserverer en del af bevillingerne til 

standardiseringen af regnskabsaflæggelse 

og revision og kræver implementering af 

de anbefalinger, der fremsættes i Maystadt-

rapporten vedrørende Den Europæiske 

Rådgivende Regnskabsgruppes (EFRAG's) 

opgaver og ansvarsområder, hvorved man 

også styrker Unionens indflydelse på 

fastlæggelsen af internationale 

regnskabsstandarder; er også bekymret 

over, at de betragtelige EU-midler til 

IFRS Foundation ikke modsvares af 

nødvendige forbedringer med hensyn til 

ansvarlighed, gennemsigtighed og 

demokrati; 

Or. en 



 

AM\1076691DA.doc  PE570.904v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

21.10.2015 A8-0298/20 

Ændringsforslag  20 

Indrek Tarand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 – alle sektioner 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. glæder sig over Kommissionens 

præsentation af en 500 mio. EUR stor 

pakke, som omfatter en række 

hasteforanstaltninger, der har til formål at 

støtte de europæiske landbrugere, navnlig 

landbrugerne inden for mejerisektoren, 

som befinder sig i en tid med faldende 

råvarepriser og større mælkeproduktion; 

understreger, at disse virkninger er værst i 

fjerntliggende områder, hvor 

mejerisektorens socioøkonomiske 

betydning er uomtvistelig; inkluderer dette 

beløb i sin behandling med henblik på at 

vise sin støtte til Kommissionens 

meddelelse og ser frem til, at beløbet i 

løbet af forligsproceduren integreres 

fuldstændigt på grundlag af 

ændringsskrivelsen; understreger, at denne 

pakke bør svare til omfanget af de 

foranstaltninger, som har til formål at 

tackle de europæiske landbrugeres tab i 

forbindelse med og de langsigtede 

konsekvenser af den russiske embargo på 

landbrugsprodukter, henset til at Rusland 

er langt den næststørste aftager af EU's 

landbrugsprodukter; 

28. noterer sig Kommissionens 

præsentation af en 500 mio. EUR stor 

pakke, som omfatter en række 

hasteforanstaltninger, der har til formål at 

støtte de europæiske landbrugere, navnlig 

landbrugerne inden for mejerisektoren, 

som befinder sig i en tid med faldende 

råvarepriser og større mælkeproduktion; 

understreger, at disse virkninger er værst i 

fjerntliggende områder, hvor 

mejerisektorens socioøkonomiske 

betydning er uomtvistelig; inkluderer dette 

beløb i sin behandling og ser frem til, at 

beløbet i løbet af forligsproceduren 

integreres fuldstændigt på grundlag af 

ændringsskrivelsen; minder om, at uden 

foranstaltninger såsom udbudsstyring vil 

krisebistanden vise sig at være ineffektiv 

med hensyn til at løse 

landbrugsmarkedernes nuværende 

manglende bæredygtighed og risikerer at 

føre til yderligere dumping af EU’s 

landbrugsprodukter i udviklingslandene; 

understreger, at denne pakke bør svare til 

omfanget af de foranstaltninger, som har til 

formål at tackle de europæiske 

landbrugeres tab i forbindelse med og de 

langsigtede konsekvenser af den russiske 

embargo på landbrugsprodukter, henset til 

at Rusland er langt den næststørste aftager 

af EU's landbrugsprodukter; 
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Indrek Tarand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 – alle sektioner 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 28a. er af den opfattelse, at 

eksportrestitutioner er handelsforvridende 

og i strid med EU's udviklingsmål; går 

derfor ind for en fuldstændig fjernelse af 

disse; 

Or. en 

 

 


