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Ændringsforslag 1
Geoffrey Van Orden

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. minder om, at udgiftsområde 4 i 
Unionens budget i løbet af den flerårige 
finansielle ramme 2007-2013 har været 
genstand for talrige ændringer dels på 
grund af, at så mange budgetbevillinger 
har været for begrænsede, dels at der har 
manglet fleksibilitet i forbindelse med 
kriserne; gentager sit synspunkt om, at de 
nye beføjelser, der blev indført med 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, forudsætter en 
tilstrækkelig ekstra finansiering med 
henblik på at give EU mulighed for at 
udfylde sin rolle som international aktør, 
samtidig med at det lever op til de 
forpligtelser, der allerede er indgået;

1. minder om, at der i perioden 2007-2013
kun er blevet foretaget utilstrækkelige 
tilpasninger af udgiftsområde 4 (EU som
global aktør) i EU's budget; opfordrer 
Parlamentet og Rådet til hele tiden at 
holde sig nødvendigheden af at skære ned 
i udgifterne for øje som følge af den 
vanskelige økonomiske situation i mange 
medlemsstater og presset på de offentlige 
udgifter, herunder bidragene til EU-
budgettet;

Or. en

Ændringsforslag 2
María Muñiz De Urquiza

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. minder om, at udgiftsområde 4 i 
Unionens budget i løbet af den flerårige 
finansielle ramme 2007-2013 har været 
genstand for talrige ændringer dels på 
grund af, at så mange budgetbevillinger 
har været for begrænsede, dels at der har 
manglet fleksibilitet i forbindelse med 
kriserne; gentager sit synspunkt om, at de 
nye beføjelser, der blev indført med
traktaten om Den Europæiske Unions 

1. minder om, at udgiftsområde 4 i 
Unionens budget i løbet af den flerårige 
finansielle ramme 2007-2013 har været 
genstand for mange ændringer dels på 
grund af, at flerårige budgetbevillinger har 
været for begrænsede, dels at der har 
manglet fleksibilitet inden for 
udgiftsområde 4 i forbindelse med 
kriserne; gentager sit synspunkt om, at de 
nye ansvarsområder, som EU har fået 
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funktionsmåde, forudsætter en tilstrækkelig 
ekstra finansiering med henblik på at give 
EU mulighed for at udfylde sin rolle som 
international aktør, samtidig med at det 
lever op til de forpligtelser, der allerede er 
indgået;

overdraget gennem traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, 
forudsætter en tilstrækkelig ekstra 
finansiering i forhold til den flerårige 
finansielle ramme for 2007-2013 med 
henblik på at give EU mulighed for at 
udfylde sin rolle som international aktør, 
samtidig med at det lever op til de 
forpligtelser, der allerede er indgået 
understreger, at midler fra EU på mange 
områder ikke blot supplerer 
medlemsstaternes midler, men virker som 
en katalysator, som tilskynder 
medlemsstaterne til at gribe ind i regioner, 
som de ellers ikke ville have været i stand 
til at støtte; støtter navnlig 
Kommissionens forslag til procedurer, 
som skal fremme en fælles 
programlægning mellem medlemsstaterne 
og EU;

Or. en

Ændringsforslag 3
Sabine Lösing

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. minder om, at udgiftsområde 4 i 
Unionens budget i løbet af den flerårige 
finansielle ramme 2007-2013 har været 
genstand for talrige ændringer dels på 
grund af, at så mange budgetbevillinger 
har været for begrænsede, dels at der har 
manglet fleksibilitet i forbindelse med 
kriserne; gentager sit synspunkt om, at de 
nye beføjelser, der blev indført med 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, forudsætter en 
tilstrækkelig ekstra finansiering med 
henblik på at give EU mulighed for at 
udfylde sin rolle som international aktør, 
samtidig med at det lever op til de 

1. minder om, at udgiftsområde 4 i 
Unionens budget i løbet af den flerårige 
finansielle ramme 2007-2013 har været 
genstand for talrige ændringer; gentager sit 
synspunkt om, at disse bevillinger skal 
forbeholdes en fredelig og civil 
udenrigspolitik for at sikre, at EU bliver 
en ikke-voldelig aktør i verden og 
fungerer som en mægler, der kun 
tilstræber civile og fredelige 
konfliktløsninger; disse bevillinger skal
give EU mulighed for at udfylde sin rolle
som en fredelig international aktør, 
samtidig med at det lever op til de 
forpligtelser, der allerede er indgået som 
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forpligtelser, der allerede er indgået; f.eks. fattigdomsbekæmpelse, bæredygtig 
udvikling og 2015-udviklingsmålene, 
våbenkontrol, ikke-spredningsordningen 
og atomnedrustning, fredelig 
konfliktløsning, fremme af ligeværdige 
økonomiske forbindelser, retfærdig 
handel og retfærdig fordeling af verdens 
ressourcer og værdier for at sikre 
stabilitet og velstand i EU og i verden;

Or. en

Ændringsforslag 4
Anneli Jäätteenmäki

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. minder om, at udgiftsområde 4 i 
Unionens budget i løbet af den flerårige 
finansielle ramme 2007-2013 har været 
genstand for talrige ændringer dels på 
grund af, at så mange budgetbevillinger har 
været for begrænsede, dels at der har 
manglet fleksibilitet i forbindelse med 
kriserne; gentager sit synspunkt om, at de 
nye beføjelser, der blev indført med 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, forudsætter en tilstrækkelig 
ekstra finansiering med henblik på at give 
EU mulighed for at udfylde sin rolle som 
international aktør, samtidig med at det 
lever op til de forpligtelser, der allerede er 
indgået;

1. minder om, at udgiftsområde 4 i 
Unionens budget i løbet af den flerårige 
finansielle ramme 2007-2013 har været 
genstand for talrige ændringer dels på 
grund af, at så mange budgetbevillinger har 
været for begrænsede, dels at der har 
manglet fleksibilitet i forbindelse med 
uforudsete omstændigheder; gentager sit 
synspunkt om, at de nye beføjelser, der 
blev indført med traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, 
forudsætter en tilstrækkelig ekstra 
finansiering med henblik på at give EU 
mulighed for at udfylde sin rolle som 
verdensomspændende aktør, samtidig med 
at det lever op til de forpligtelser, der 
allerede er indgået;

Or. en

Ændringsforslag 5
Geoffrey Van Orden

Udkast til udtalelse
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Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. mener i denne henseende, at 
Kommissionens forslag til budgetrammen 
for udgiftsområde 4 afspejler Europa-
Parlamentets bekymring som udtrykt i 
dets beslutning af 8. juni 2011 og de reelle 
behov med henblik på Unionens optræden 
udadtil; bifalder det signal, som dette 
forslag er udtryk for, til alle Unionens 
partnere, lige så meget de lande, der er 
modtagere af dens bistand, som de andre 
donorlande;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 6
María Muñiz De Urquiza

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. mener i denne henseende, at 
Kommissionens forslag til budgetrammen 
for udgiftsområde 4 afspejler Europa-
Parlamentets bekymring som udtrykt i dets 
beslutning af 8. juni 2011 og de reelle 
behov med henblik på Unionens optræden 
udadtil; bifalder det signal, som dette 
forslag er udtryk for, til alle Unionens 
partnere, lige så meget de lande, der er 
modtagere af dens bistand, som de andre 
donorlande;

2. mener i denne henseende, at 
Kommissionens forslag til budgetrammen 
for udgiftsområde 4 afspejler Europa-
Parlamentets bekymring som udtrykt i dets 
beslutning af 8. juni 2011 og de reelle 
behov med henblik på Unionens optræden 
udadtil; konstaterer imidlertid, at 
Kommissionens forslag et det absolutte 
minimum for opfyldelsen af de mål for 
EU, som stats- og regeringscheferne har 
godkendt, og som er nedfældet i Lissabon-
traktaten; kræver af Rådet, hvis det ikke i 
fuld udstrækning kan godkende 
Kommissionens forslag, at det klart 
angiver, hvilke prioriteter eller projekter 
der skal droppes på trods af den beviselige 
europæiske merværdi;

Or. en
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Ændringsforslag 7
María Muñiz De Urquiza

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. gentager ikke desto mindre sin faste 
overbevisning om, at den fleksibilitet, som 
alle parter anser for at være nødvendig, er 
særligt væsentlig inden for rammerne af 
udgiftsområde 4; anmoder Kommissionen 
om, hvis det er nødvendigt, at foreslå 
særlige regler for dette udgiftsområde for 
at sikre Unionens reaktionsevne over for 
kriser og tvingende omstændigheder, som 
ikke kan programmeres, under behørig 
inddragelse af budgetmyndigheden;

3. gentager ikke desto mindre sin faste 
overbevisning om, at en øget 
budgetmæssig fleksibilitet i hele den 
flerårige finansielle ramme, som alle 
parter anser for at være nødvendig, er 
særligt væsentlig inden for rammerne af 
udgiftsområde 4 for at sikre reaktionsevnen 
over for kriser og tvingende 
omstændigheder, som ikke kan 
programmeres, under behørig inddragelse 
af budgetmyndigheden; tager desuden til 
efterretning, at Kommissionens har 
foreslået en styrket mekanisme i 
forbindelse med hvert flerårigt program, 
som skal sætte EU i stand til at tilpasse sin 
finansiering til de politiske behov og 
begrænsninger;

Or. en

Ændringsforslag 8
María Muñiz De Urquiza

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. foreslår således, at der etableres en 
hensigtsmæssig procedure for automatisk 
omfordeling af ubrugte midler under 
udgiftsområde 4 ved budgetårets udgang; 
mener i øvrigt, at Parlamentets udtalelse 
om Rådets forordning om FFR 2014-2020 
blandt andet bør være betinget af Rådets 
accept af Kommissionens forslag 

4. glæder sig over Kommissionens forslag 
om i højere grad at anvende innovative 
finansielle instrumenter inder for EU's 
optræden udadtil sammen med en række 
relevante organisationer og 
finansinstitutioner; henviser til de seneste 
fremskridt i revisionen af 
finansforordningen som genanvendelse af 
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vedrørende genanvendelsen af de 
indtægter og tilbagebetalinger, der 
genereres via de finansielle instrumenter;

indtægter og de tilbagebetalinger, som 
finansinstrumenterne giver anledning til; 
mener helt klart, at dette bør blive reglen, 
og at enhver fravigelse fra en sådan regel 
skal begrundes;

Or. en

Ændringsforslag 9
Anneli Jäätteenmäki

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. foreslår således, at der etableres en 
hensigtsmæssig procedure for automatisk
omfordeling af ubrugte midler under 
udgiftsområde 4 ved budgetårets udgang; 
mener i øvrigt, at Parlamentets udtalelse 
om Rådets forordning om FFR 2014-2020 
blandt andet bør være betinget af Rådets 
accept af Kommissionens forslag 
vedrørende genanvendelsen af de 
indtægter og tilbagebetalinger, der 
genereres via de finansielle instrumenter;

4. foreslår således, at der etableres en 
hensigtsmæssig procedure for omfordeling 
af ubrugte midler under udgiftsområde 4 
ved budgetårets udgang; 

Or. en

Ændringsforslag 10
Geoffrey Van Orden

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. foreslår således, at der etableres en 
hensigtsmæssig procedure for automatisk 
omfordeling af ubrugte midler under 
udgiftsområde 4 ved budgetårets udgang;
mener i øvrigt, at Parlamentets udtalelse 
om Rådets forordning om FFR 2014-2020 

4. foreslår således, at der etableres en 
hensigtsmæssig procedure for automatisk 
omfordeling af ubrugte midler under 
udgiftsområde 4 ved budgetårets udgang til 
de medlemsstater, som er nettobidragere 
til budgettet;
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blandt andet bør være betinget af Rådets 
accept af Kommissionens forslag 
vedrørende genanvendelsen af de 
indtægter og tilbagebetalinger, der 
genereres via de finansielle instrumenter;

Or. en

Ændringsforslag 11
Sabine Lösing

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. gentager sin støtte til samtlige 
instrumenter til gennemførelse af 
Unionens foranstaltninger udadtil, som 
der er fremsat forslag om for perioden 
2014-2020, og navnlig til 
partnerskabsinstrumentet, som forventes 
at blive udgangspunktet for en ny form 
for samarbejde med de lande, som har 
strategisk interesse for Unionen;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 12
Franziska Katharina Brantner
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. gentager sin støtte til samtlige 
instrumenter til gennemførelse af Unionens 
foranstaltninger udadtil, som der er fremsat 
forslag om for perioden 2014-2020, og 
navnlig til partnerskabsinstrumentet, som 
forventes at blive udgangspunktet for en 
ny form for samarbejde med de lande, 

5. gentager sin støtte til samtlige 
instrumenter til gennemførelse af Unionens 
foranstaltninger udadtil, som der er fremsat 
forslag om for perioden 2014-2020
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som har strategisk interesse for Unionen;

Or. en

Ændringsforslag 13
Anneli Jäätteenmäki

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. gentager sin støtte til samtlige 
instrumenter til gennemførelse af Unionens 
foranstaltninger udadtil, som der er fremsat 
forslag om for perioden 2014-2020, og 
navnlig til partnerskabsinstrumentet, som 
forventes at blive udgangspunktet for en ny 
form for samarbejde med de lande, som har 
strategisk interesse for Unionen;

5. gentager sin støtte til samtlige 
instrumenter til gennemførelse af Unionens 
foranstaltninger udadtil, som der er fremsat 
forslag om for perioden 2014-2020, og 
navnlig til partnerskabsinstrumentet; 
understreger, at der skal opretholdes en 
hensigtsmæssig balance mellem støtte til 
de østlige og sydlige nabolande, mens der 
også skal tages hensyn til 
modtagerlandenes præstationer; glæder 
sig over det nye partnerskabsinstrument, 
som forventes at blive udgangspunktet for 
en ny form for samarbejde med de lande, 
som har strategisk interesse for Unionen

Or. en

Ændringsforslag 14
María Muñiz De Urquiza

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. gentager sin støtte til samtlige 
instrumenter til gennemførelse af Unionens 
foranstaltninger udadtil, som der er fremsat 
forslag om for perioden 2014-2020, og 
navnlig til partnerskabsinstrumentet, som 
forventes at blive udgangspunktet for en ny 
form for samarbejde med de lande, som 

5. gentager sin støtte til samtlige 
instrumenter til gennemførelse af Unionens 
foranstaltninger udadtil, som der er fremsat 
forslag om for perioden 2014-2020, og 
navnlig til partnerskabsinstrumentet, som 
forventes at blive udgangspunktet for en ny 
form for samarbejde med de tredjelande, 
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har strategisk interesse for Unionen; hvor EU har væsentlige interesser;

Or. en

Ændringsforslag 15
Carmen Romero López

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. gentager sin støtte til samtlige 
instrumenter til gennemførelse af Unionens 
foranstaltninger udadtil, som der er fremsat 
forslag om for perioden 2014-2020, og 
navnlig til partnerskabsinstrumentet, som 
forventes at blive udgangspunktet for en ny 
form for samarbejde med de lande, som har 
strategisk interesse for Unionen;

5. gentager sin støtte til samtlige 
instrumenter til gennemførelse af Unionens 
foranstaltninger udadtil, som der er fremsat 
forslag om for perioden 2014-2020, og 
navnlig til partnerskabsinstrumentet, som 
forventes at blive udgangspunktet for en ny 
form for samarbejde med de lande, som har 
strategisk interesse for Unionen; gentager 
endvidere sin støtte til Den Europæiske 
Investeringsbank og Den Europæiske 
Bank for Genopbygning og Udvikling, 
som kan være sikre på, at EU vil 
videreføre det økonomiske samarbejde 
med Middelhavslandene, navnlig for så 
vidt angår finansieringen til små og 
mellemstore virksomheder og 
mikrokreditter;

Or. es

Ændringsforslag 16
Franziska Katharina Brantner
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. mener, at der bør iværksættes en større 6. mener, at der bør iværksættes en større 
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tilpasning af den finansielle bistand til 
kandidatlande og potentielle kandidatlande; 
er faktisk overbevist om, at den 
budgetmæssige indsats, Unionen yder, bør 
modsvare rytmen og de reelle fremskridt i 
tiltrædelsesforhandlingerne efter princippet 
om mere for mere, samtidig med at der 
tages hensyn til Unionens 
absorbtionsevne; 

tilpasning af den finansielle bistand til 
kandidatlande og potentielle kandidatlande; 
er faktisk overbevist om, at den 
budgetmæssige indsats, Unionen yder, bør 
modsvare rytmen og de reelle fremskridt i 
tiltrædelsesforhandlingerne efter princippet 
om mere for mere;

Or. en

Ændringsforslag 17
Anneli Jäätteenmäki

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. mener, at der bør iværksættes en større 
tilpasning af den finansielle bistand til 
kandidatlande og potentielle kandidatlande; 
er faktisk overbevist om, at den 
budgetmæssige indsats, Unionen yder, bør 
modsvare rytmen og de reelle fremskridt i 
tiltrædelsesforhandlingerne efter princippet 
om mere for mere, samtidig med at der 
tages hensyn til Unionens absorbtionsevne; 

6. mener, at der bør iværksættes en større 
tilpasning af den finansielle bistand til 
kandidatlande og potentielle kandidatlande; 
er faktisk overbevist om, at den 
budgetmæssige indsats, Unionen yder, bør 
modsvare rytmen og de reelle fremskridt i 
tiltrædelsesforhandlingerne efter princippet 
om mere for mere, samtidig med at der 
tages hensyn til Unionens absorbtionsevne; 
understreger, at princippet om mere for 
mere også betyder mindre til de lande, 
som ikke opfylder deres forpligtelser;

Or. en

Ændringsforslag 18
María Muñiz De Urquiza

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. påpeger, at EU's bistand til ikke-EU-
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medlemsstater skal gøres mere fleksibel; 
mener ligeledes, at den budgetmæssige 
indsats, Unionen yder, bør modsvare 
rytmen og de reelle fremskridt i 
tiltrædelsesforhandlingerne efter 
princippet om mere for mere;

Or. en

Ændringsforslag 19
María Muñiz De Urquiza

Udkast til udtalelse
Punkt 6 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. erindrer om EU's ansvar for at 
fremme freden i verden, demokrati, 
respekt for retsstatslige forhold samt 
bæredygtig og inklusiv økonomisk 
udvikling; understreger kraftigt 
merværdien i forbindelse med EU's 
flerårige programmer som f.eks. 
stabilitetstinstrumentet og 
menneskerettighedsinstrumentet;
understreger endvidere, at det skal gøres 
nemmere for ngo'er, arbejdsmarkedets 
parter og lokale og regionale 
myndigheder at få adgang til EU's 
eksterne programmer for at fremme deres 
deltagelse og engagement;

Or. en

Ændringsforslag 20
María Muñiz De Urquiza

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. insisterer på behovet for at bibeholde 
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reserven til katastrofebistand, som har vist 
sig at fungere virkelig godt i sin 
nuværende form som en ikke-
programmeret reserve uden for lofterne i 
den flerårige finansielle ramme 2014-
2020, og for at afsætte tilstrækkelige 
realistiske bevillinger, som skal sætte EU i 
stand til at reagere hurtigt på uforudsete 
behov og uforudsete kriser gennem en ad 
hoc-frigivelse, når det er nødvendigt; 
glæder sig over Kommissionens forslag 
om at forøge bevillinger til EUR 350 mio 
(i 2011-priser), og anser tilladelsen til at 
anvende den til år n+1 som et positivt 
skridt i den rigtige retning; understreger, 
at integrering af reserven til 
katastrofebistand i udgiftsområde 4 som 
foreslået af visse medlemsstater risikerer 
at før til en nedskæring i de samlede 
bevillinger til EU's optræden udadtil; 

Or. en

Ændringsforslag 21
Franziska Katharina Brantner
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. anser det for vigtigt for effektiviteten 
af EU's udenrigspolitik, at 
udenrigstjenesten får tilstrækkelige 
ressourcer til at udføre det stadig stigende 
antal opgaver, som den får overdraget; 
understreger imidlertid i den forbindelse, 
at disse ressourcer skal anvendes på den 
mest effektive måde, og at 
udenrigstjenestens nuværende 
stillingsstruktur er skæv, med for mange 
ansatte i de øverste AD-lønklasser;

Or. en
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