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21.10.2015 A8-0298/12 

Ändringsförslag  12 

Indrek Tarand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

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

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet beslutar att också 

vidta åtgärder med avseende på den 

pågående kris som drabbar de europeiska 

jordbrukarna, särskilt inom mejerisektorn, 

och att redan i sin ståndpunkt om 2016 års 

budget integrera de akuta stödåtgärder på 

500 miljoner euro som kommissionen 

aviserat. Parlamentet förlitar sig på att 

kommissionens ändringsskrivelse 

nr 2/2016 kommer att göra det möjligt att 

fastställa exakt vilka budgetposter som 

kommer att förstärkas i detta sammanhang. 

Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens beslut att föra över 

outnyttjade anslag från krisreserven från 

2015 till 2016 års budget, och noterar att 

dessa outnyttjade medel kommer att 

användas för ersättning till stödmottagare 

som får direktstöd, i enlighet med 

förordning (EU) nr 1306/2013. 

6. Europaparlamentet beslutar att också 

vidta åtgärder med avseende på den 

pågående kris som drabbar de europeiska 

jordbrukarna, särskilt inom mejerisektorn, 

och att redan i sin ståndpunkt integrera de 

ytterligare medel för 2016 års budget som 

bidrar till de akuta stödåtgärder på 

500 miljoner euro som kommissionen 

aviserat. Parlamentet förlitar sig på att 

kommissionens ändringsskrivelse 

nr 2/2016 kommer att göra det möjligt att 

fastställa exakt vilka budgetposter som 

kommer att förstärkas i detta sammanhang 

och i vilken utsträckning. Parlamentet 

påminner om att utan åtgärder såsom 

utbudskontroll kommer katastrofbiståndet 

att visa sig vara ineffektivt när det gäller 

att lösa den brist på hållbarhet som för 

närvarande präglar 

jordbruksmarknaderna, samtidigt som 

förlitandet på föråldrade instrument för 

att i praktiken exportera vårt strukturella 

överskott, redan har visat sig få negativa 

konsekvenser för marknader och 

jordbrukare i utvecklingsländerna. 

Parlamentet anser därför att ytterligare 

finansiering inte får leda till ökad EU-

export till utvecklingsländer till priser som 

undergräver marknader och 

försörjningsmöjligheter i dessa länder. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/13 

Ändringsförslag  13 

Indrek Tarand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

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

Förslag till resolution 

Punkt 10a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 10a. Europaparlamentet beklagar att 

kommissionens expertgrupper fortsätter 

att vara obalanserade eftersom de i alltför 

hög grad domineras av företagsintressen. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/14 

Ändringsförslag  14 

Indrek Tarand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

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

Förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet bekräftar sitt stöd 

för ITER-programmet och är fast beslutet 

att se till att programmet får tillräcklig 

finansiering. Parlamentet är emellertid 

bekymrat över eventuella ytterligare 

förseningar och kostnader för detta 

program och de eventuella konsekvenserna 

av detta för unionens budget. Parlamentet 

beklagar därför att det inte kunde bedöma 

nivån för Iter-anslagen 2016 med 

utgångspunkt i den uppdaterade 

betalningsplanen som kommer att läggas 

fram i Iterrådet först i november 2015. 

Parlamentet förväntar sig emellertid att 

denna uppdaterade plan på ett tillräckligt 

sätt styrker att vederbörlig hänsyn har 

tagits till parlamentets rekommendationer i 

resolutionen om beviljande av 

ansvarsfrihet för 2013
8
, och att finansiell 

sundhet och effektivitet i utgifterna 

säkerställs. Parlamentet har för avsikt att ta 

upp denna fråga i förlikningen om 

budgeten för 2016. Parlamentet insisterar 

också på behovet av fullständig transparens 

när det gäller användningen av bidrag från 

det europeiska gemensamma företaget för 

ITER och utveckling av fusionsenergi till 

ITER-programmet. Parlamentet efterlyser 

en korrekt mekanism för ansvarsskyldighet 

som ger en tydlig bild av de finansiella 

resurser som ställs till förfogande för det 

20. Parlamentet är bekymrat över att 

förseningarna och kostnaderna för ITER-

programmet troligtvis kommer att öka 
ytterligare och över de eventuella 

konsekvenserna av detta för unionens 

budget. Parlamentet beklagar därför att det 

inte kunde bedöma nivån för Iter-anslagen 

2016 med utgångspunkt i den uppdaterade 

betalningsplanen som kommer att läggas 

fram i Iterrådet först i november 2015. 

Parlamentet oroar sig för att denna 

uppdaterade plan inte på ett tillräckligt sätt 

styrker att vederbörlig hänsyn har tagits till 

parlamentets rekommendationer i 

resolutionen om beviljande av 

ansvarsfrihet för 2013
8
, och att finansiell 

sundhet och effektivitet i utgifterna 

säkerställs. Parlamentet har för avsikt att ta 

upp denna fråga i förlikningen om 

budgeten för 2016. Parlamentet insisterar 

också på behovet av fullständig transparens 

när det gäller användningen av bidrag från 

det europeiska gemensamma företaget för 

ITER och utveckling av fusionsenergi till 

ITER-programmet. Parlamentet efterlyser 

en korrekt mekanism för ansvarsskyldighet 

som ger en tydlig bild av de finansiella 

resurser som ställs till förfogande för det 

internationella projektet och utvärderar hur 

effektivt de används. 
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internationella projektet och utvärderar hur 

effektivt de används. 

8
 Europaparlamentets resolution av den 

29 april 2015 med de iakttagelser som 

utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet 

för genomförandet av budgeten för det 

gemensamma företaget för Iter och 

utveckling av fusionsenergi för budgetåret 

2013 (Antagna texter, P8_TA(2015)0168). 

8
 Europaparlamentets resolution av den 

29 april 2015 med de iakttagelser som 

utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet 

för genomförandet av budgeten för det 

gemensamma företaget för Iter och 

utveckling av fusionsenergi för budgetåret 

2013 (Antagna texter, P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/15 

Ändringsförslag  15 

Indrek Tarand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

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

Förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet bekräftar sitt stöd 

för ITER-programmet och är fast beslutet 

att se till att programmet får tillräcklig 

finansiering. Parlamentet är emellertid 

bekymrat över eventuella ytterligare 

förseningar och kostnader för detta 

program och de eventuella konsekvenserna 

av detta för unionens budget. Parlamentet 

beklagar därför att det inte kunde bedöma 

nivån för Iter-anslagen 2016 med 

utgångspunkt i den uppdaterade 

betalningsplanen som kommer att läggas 

fram i Iterrådet först i november 2015. 

Parlamentet förväntar sig emellertid att 

denna uppdaterade plan på ett tillräckligt 

sätt styrker att vederbörlig hänsyn har 

tagits till parlamentets rekommendationer i 

resolutionen om beviljande av 

ansvarsfrihet för 2013
8
, och att finansiell 

sundhet och effektivitet i utgifterna 

säkerställs. Parlamentet har för avsikt att ta 

upp denna fråga i förlikningen om 

budgeten för 2016. Parlamentet insisterar 

också på behovet av fullständig transparens 

när det gäller användningen av bidrag från 

det europeiska gemensamma företaget för 

ITER och utveckling av fusionsenergi till 

ITER-programmet. Parlamentet efterlyser 

en korrekt mekanism för ansvarsskyldighet 

som ger en tydlig bild av de finansiella 

resurser som ställs till förfogande för det 

20. Europaparlamentet bekräftar sitt stöd 

för ITER-programmet och är fast beslutet 

att se till att programmet får tillräcklig 

finansiering. Parlamentet är emellertid 

bekymrat över eventuella ytterligare 

förseningar och kostnader för detta 

program och de eventuella konsekvenserna 

av detta för unionens budget. Parlamentet 

beklagar därför att det inte kunde bedöma 

nivån för Iter-anslagen 2016 med 

utgångspunkt i den uppdaterade 

betalningsplanen som kommer att läggas 

fram i Iterrådet först i november 2015. 

Parlamentet förväntar sig emellertid att 

denna uppdaterade plan på ett tillräckligt 

sätt styrker att vederbörlig hänsyn har 

tagits till parlamentets rekommendationer i 

resolutionen om beviljande av 

ansvarsfrihet för 2013
8
, och att finansiell 

sundhet och effektivitet i utgifterna 

säkerställs. Parlamentet har för avsikt att ta 

upp denna fråga i förlikningen om 

budgeten för 2016. Parlamentet insisterar 

också på behovet av fullständig transparens 

när det gäller användningen av bidrag från 

det europeiska gemensamma företaget för 

ITER och utveckling av fusionsenergi till 

ITER-programmet. Parlamentet efterlyser 

en korrekt mekanism för ansvarsskyldighet 

som ger en tydlig bild av de finansiella 

resurser som ställs till förfogande för det 
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internationella projektet och utvärderar hur 

effektivt de används. 

internationella projektet och utvärderar hur 

effektivt de används. Parlamentet föreslår 

att anslag förs till reserven och frigörs 

först om den reviderade projektplan som 

ska presenteras i november 2015 ger 

tillräckliga bevis för att vederbörlig 

hänsyn har tagits till parlamentets 

rekommendationer. 

8
 Europaparlamentets resolution av den 29 

april 2015 med de iakttagelser som utgör 

en del av beslutet om ansvarsfrihet för 

genomförandet av budgeten för det 

gemensamma företaget för Iter och 

utveckling av fusionsenergi för budgetåret 

2013 (Antagna texter, P8_TA(2015)0168). 

8
 Europaparlamentets resolution av den 29 

april 2015 med de iakttagelser som utgör 

en del av beslutet om ansvarsfrihet för 

genomförandet av budgeten för det 

gemensamma företaget för Iter och 

utveckling av fusionsenergi för budgetåret 

2013 (Antagna texter, P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/16 

Ändringsförslag  16 

Indrek Tarand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

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

Förslag till resolution 

Punkt 20a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 20a. Europaparlamentet ser med oro på 

den tyska regeringens bekräftelse nyligen 

att varken ITER:s tidsplan eller 

utgiftsplan, som redan har reviderats 

uppåt, är realistisk. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/17 

Ändringsförslag  17 

Indrek Tarand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

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

Förslag till resolution 

Punkt 20b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 20b. Europaparlamentet understryker den 

enorma skillnaden mellan finansieringen 

av nukleär verksamhet i EU-budgeten och 

stödet för framtidsorienterad förnybar 

energi. Parlamentet är därför övertygat 

om att en nedläggning av ITER-projektet 

skulle frigöra mycket efterfrågade 

resurser som skulle kunna användas för 

investeringar i redan fungerande teknik 

för förnybar energi. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/18 

Ändringsförslag  18 

Indrek Tarand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

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

Förslag till resolution 

Punkt 20c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 20c. Europaparlamentet anser att 

Euratoms budgetpost för kärnklyvning 

och strålskydd bör ställas om mot 

avveckling av kärnkraftverk och anser 

också att anslagen för gemensamma 

forskningscentrets nukleära verksamhet 

endast bör användas för sådan 

verksamhet som är nödvändig för att 

genomföra säkerhetskontroller. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/19 

Ändringsförslag  19 

Indrek Tarand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

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

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet för en del av 

anslagen för standardiseringen av finansiell 

rapportering och revision till reserven och 

vill se ett genomförande av 

rekommendationerna i Maystadt-

betänkandet om EFRAG:s (European 

Financial Reporting Advisory Group) 

uppgifter och ansvar, för att på så sätt även 

stärka unionens inflytande över 

fastställandet av internationella 

redovisningsstandarder. 

21. Europaparlamentet för en del av 

anslagen för standardiseringen av finansiell 

rapportering och revision till reserven och 

vill se ett genomförande av 

rekommendationerna i Maystadt-

betänkandet om EFRAG:s (European 

Financial Reporting Advisory Group) 

uppgifter och ansvar, för att på så sätt även 

stärka unionens inflytande över 

fastställandet av internationella 

redovisningsstandarder. Parlamentet är 

också bekymrat över att de betydande EU-

medel som är avsatta för IFRS 

Foundation inte leder till de förbättringar 

som behövs med avseende på 

ansvarsskyldighet, transparens och 

demokrati. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

21.10.2015 A8-0298/20 

Ändringsförslag  20 

Indrek Tarand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

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

Förslag till resolution 

Punkt 28 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

28. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens presentation av ett 

omfattande paket med nödåtgärder till stöd 

för europeiska jordbrukare på 500 miljoner 

euro, särskilt i en situation då 

råvarupriserna sjunker och 

mjölkproduktionen ökar. Parlamentet 

betonar att effekterna är allvarligast i 

randområden där mejerisektorns 

socioekonomiska betydelse är obestridlig. 

Parlamentet tar med detta belopp i sin 

behandling för att visa stöd för 

kommissionens meddelande och ser fram 

emot att det införlivas till fullo under 

förlikningsförfarandet genom 

ändringsskrivelsen. Parlamentet 

understryker att detta paket bör läggas till 

den rad av åtgärder som syftar till att 

hantera förlusterna och de långsiktiga 

konsekvenserna för de europeiska 

jordbrukarna av det ryska embargot mot 

jordbruksprodukter. Ryssland är den näst 

viktigaste importören av unionens 

jordbruksprodukter. 

28. Europaparlamentet noterar 

kommissionens presentation av ett 

omfattande paket med nödåtgärder till stöd 

för europeiska jordbrukare på 500 miljoner 

euro, särskilt i en situation då 

råvarupriserna sjunker och 

mjölkproduktionen ökar. Parlamentet 

betonar att effekterna är allvarligast i 

randområden där mejerisektorns 

socioekonomiska betydelse är obestridlig. 

Parlamentet tar med detta belopp i sin 

behandling och ser fram emot att det 

införlivas till fullo under 

förlikningsförfarandet genom 

ändringsskrivelsen. Parlamentet påminner 

om att utan åtgärder såsom 

utbudskontroll kommer katastrofbiståndet 

att visa sig vara ineffektivt när det gäller 

att lösa den brist på hållbarhet som för 

närvarande präglar 

jordbruksmarknaderna, och riskerar leda 

till ytterligare dumpning av 

jordbruksprodukter från EU i 

utvecklingsländerna. Parlamentet 

understryker att detta paket bör läggas till 

den rad av åtgärder som syftar till att 

hantera förlusterna och de långsiktiga 

konsekvenserna för de europeiska 

jordbrukarna av det ryska embargot mot 

jordbruksprodukter. Ryssland är den näst 

viktigaste importören av unionens 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

jordbruksprodukter. 

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/21 

Ändringsförslag  21 

Indrek Tarand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

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

Förslag till resolution 

Punkt 28a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 28a. Europaparlamentet anser att 

exportbidragen snedvrider handeln och 

strider mot EU:s utvecklingsmål. 

Parlamentet stöder därför ett fullständigt 

avskaffande av exportbidragen. 

Or. en 

 

 


