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Ændringsforslag 17
Sabine Lösing

Udkast til aftale
Del I – punkt 10 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Nødhjælpsreserven skal gøre det muligt 
at reagere hurtigt på tredjelandes specifikke 
behov for nødhjælp som følge af 
begivenheder, der ikke kunne forudses, da 
budgettet blev opstillet, først og fremmest
til humanitære aktioner, men også - når 
omstændighederne kræver det - til civil 
krisestyring og civilbeskyttelse og i 
situationer, hvor migrationsstrømmene 
medfører et særligt stort pres Unionens 
ydre grænser. 

10. Nødhjælpsreserven skal gøre det muligt 
at reagere hurtigt på tredjelandes specifikke 
behov for nødhjælp som følge af 
begivenheder, der ikke kunne forudses, da 
budgettet blev opstillet, den bruges 
udelukkende til humanitære aktioner og 
civilbeskyttelse.

Or. de

Ændringsforslag 18
Anneli Jäätteenmäki

Udkast til aftale
Del I – punkt 10 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nødhjælpsreserven skal gøre det muligt at 
reagere hurtigt på tredjelandes specifikke 
behov for nødhjælp som følge af 
begivenheder, der ikke kunne forudses, da 
budgettet blev opstillet, først og fremmest 
til humanitære aktioner, men også - når 
omstændighederne kræver det - til civil 
krisestyring og civilbeskyttelse og i 
situationer, hvor migrationsstrømmene 
medfører et særligt stort pres Unionens 
ydre grænser. 

Nødhjælpsreserven skal gøre det muligt at 
reagere hurtigt på tredjelandes specifikke 
behov for nødhjælp som følge af 
begivenheder, der ikke kunne forudses, da 
budgettet blev opstillet, først og fremmest 
til humanitære aktioner, men også - når 
omstændighederne kræver det - til civil 
krisestyring og civilbeskyttelse og i 
situationer, hvor migrationsstrømmene 
medfører et særligt stort pres Unionens 
ydre grænser, men også i disse tilfælde 
skal hjælpen koncentreres om tredjelande.

Or. fi
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Ændringsforslag 19
Nadezhda Neynsky

Udkast til aftale
Del I – punkt 10 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det årlige beløb, som indgår i reserven, er 
fastsat til 350 mio. EUR (i 2011-priser) og 
kan i overensstemmelse med 
finansforordningen anvendes frem til år 
n+1. Reserven opføres på Den Europæiske 
Unions almindelige budget som en 
hensættelse. Overførsler fra tidligere år 
anvendes først, i den rækkefølge, hvori de 
er blevet overført. Den del af det årlige 
beløb fra år n, der ikke anvendes i år n+1, 
bortfalder.

Det årlige beløb, som indgår i reserven, er 
fastsat til 350 mio. EUR (i 2011-priser). 
Den andel af det årlige beløb fra år n, 
som ikke er anvendt, kan anvendes i hele 
den flerårige finansielle rammes periode.
Reserven opføres på Den Europæiske 
Unions almindelige budget som en 
hensættelse. Overførsler fra tidligere år 
anvendes først, i den rækkefølge, hvori de 
er blevet overført.

Or. en

Ændringsforslag 20
Sabine Lösing

Udkast til aftale
Del I – punkt 13 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen skal anvendes til 
supplerende støtte til arbejdstagere, der er 
ramt af følgerne af større strukturændringer 
i verdenshandelsmønstrene, med henblik 
på deres reintegrering på arbejdsmarkedet, 
og til supplerende støtte til landbrugere, der 
er ramt af konsekvenserne af 
globaliseringen.

13. Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen skal anvendes til 
supplerende støtte til navnlig kvindelige og 
unge arbejdstagere, der er ramt af følgerne 
af større strukturændringer i 
verdenshandelsmønstrene og er blevet 
afskediget, med henblik på deres 
reintegrering på arbejdsmarkedet, og til 
supplerende støtte til landbrugere, der er 
ramt af konsekvenserne af globaliseringen.

Or. de
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Ændringsforslag 21
Sabine Lösing

Udkast til aftale
Del I – punkt 14 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Reserven til kriser i landbrugssektoren 
skal anvendes til supplerende støtte til 
sektoren i tilfælde af større kriser, der 
påvirker landbrugsproduktionen eller -
distributionen, når finansieringen heraf 
ikke kan ske inden for de disponible lofter 
under udgiftsområde 2.

14. Reserven til kriser i landbrugssektoren 
skal anvendes til supplerende støtte til 
sektoren i tilfælde af større kriser, der 
påvirker landbrugsproduktionen, når 
finansieringen heraf ikke kan ske inden for 
de disponible lofter under udgiftsområde 2.

Or. de

Ændringsforslag 22
Sabine Lösing

Udkast til aftale
Del II – punkt 19 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal regelmæssigt holde 
Europa-Parlamentet informeret om 
forberedelsen af forhandlingerne og disses 
forløb, herunder deres budgetmæssige 
følger.

Kommissionen skal regelmæssigt holde 
både Europa-Parlamentet og Rådet 
underrettet om forberedelsen af 
forhandlingerne og disses forløb, herunder 
deres budgetmæssige følger.

Or. de

Ændringsforslag 23
Sabine Lösing

Udkast til aftale
Del II – punkt 21 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– for Europa-Parlamentet: de pågældende 
to udvalgs formandskaber

– for Europa-Parlamentet: de pågældende 
to udvalgs formandskaber samt et medlem 
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fra alle de politiske grupper, der er 
repræsenteret i Europa-Parlamentet

Or. de

Ændringsforslag 24
Nadezhda Neynsky

Udkast til aftale
Del II – punkt 21 – afsnit 1 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– for Kommissionen: hvis det er 
nødvendigt generaldirektøren eller 
direktøren for de relevante 
generaldirektorater.

Or. en

Ændringsforslag 25
Nadezhda Neynsky

Udkast til aftale
Del II – punkt 21 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vil blive indbudt til at 
deltage i disse møder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 26
Nadezhda Neynsky

Udkast til aftale
Del II – punkt 21 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådet indhenter Europa-Parlamentets 
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udtalelser om de vigtigste aspekter og 
grundlæggende valg inden for FUSP og 
sikrer sig, at det modtager tilstrækkelige 
oplysninger forud for vigtige FUSP-
afgørelser, der har økonomiske følger, for 
at det kan rette henstillinger på et 
velinformeret grundlag. Europa-
Parlamentet kan opstille politiske 
retningslinjer for afgørelser, der fører til 
udsendelse af FSFP-missioner, revision 
af deres mandat og deres afslutning.

Or. en

Ændringsforslag 27
Anneli Jäätteenmäki

Udkast til aftale
Del II – punkt 21 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvert kvartal underretter Kommissionen 
budgetmyndigheden om gennemførelsen af 
FUSP-aktioner og om de finansielle 
overslag for resten af regnskabsåret.

Hvert kvartal underretter Kommissionen 
budgetmyndigheden om gennemførelsen af 
FUSP-aktioner og om de finansielle 
overslag for resten af regnskabsåret. 
Underretningen finder altid sted skriftligt 
og på budgetmyndighedens anmodning 
også mundtligt.

Or. fi

Ændringsforslag 28
Sabine Lösing

Udkast til aftale
Del II – punkt 23 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23. Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen søger hvert år at nå til 
enighed om fordelingen af de 
administrative udgifter på et tidligt 

23. Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen søger hvert år at nå til 
enighed om fordelingen af de 
administrative udgifter på et tidligt 
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tidspunkt i den årlige budgetprocedure. 
Den enkelte institutions overslag over 
udgifter skal indeholde overslag over de 
mulige budgetmæssige følger af ændringer 
af bestemmelser i personalevedtægten. 
Europa-Parlamentet og Rådet er enige om 
at sørge for, at disse følger vil blive 
afspejlet i niveauet for godkendte 
bevillinger for alle institutioner.

tidspunkt i den årlige budgetprocedure. 
Den enkelte institutions overslag over 
udgifter skal indeholde overslag over de 
mulige budgetmæssige følger af ændringer 
af bestemmelser i personalevedtægten. 
Europa-Parlamentet og Rådet er enige om 
at sørge for, at disse følger vil blive 
afspejlet i niveauet for godkendte 
bevillinger for alle institutioner. 
Institutionerne lægger i denne forbindelse 
vægt på, at der ikke går nogen 
administrationsbevillinger til spilde.

Or. de


