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Ändringsförslag 17
Sabine Lösing

Utkast till avtal
Del I - punkt 10 - stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Reserven för katastrofbistånd är avsedd 
för att snabb hjälp ska kunna lämnas i syfte 
att täcka specifika stödbehov i tredjeländer 
efter händelser som inte kunde förutses när 
budgeten upprättades, först och främst i 
form av humanitära insatser, men även 
genom civil krishantering samt – då 
omständigheterna så kräver – i situationer 
där det uppstår ett särskilt starkt 
migrationstryck vid unionens yttre 
gränser.

10. Reserven för katastrofbistånd är avsedd 
för att snabb hjälp ska kunna lämnas i syfte 
att täcka specifika stödbehov i tredjeländer 
efter händelser som inte kunde förutses när 
budgeten upprättades; den är enbart 
avsedd för humanitära insatser och 
civilskydd.

Or. de

Ändringsförslag 18
Anneli Jäätteenmäki

Utkast till avtal
Del I - punkt 10 - stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Reserven för katastrofbistånd är avsedd 
för att snabb hjälp ska kunna lämnas i syfte 
att täcka specifika stödbehov i tredjeländer 
efter händelser som inte kunde förutses när 
budgeten upprättades, först och främst i 
form av humanitära insatser, men även 
genom civil krishantering samt – då 
omständigheterna så kräver – i situationer 
där det uppstår ett särskilt starkt 
migrationstryck vid unionens yttre gränser.

10. Reserven för katastrofbistånd är avsedd 
för att snabb hjälp ska kunna lämnas i syfte 
att täcka specifika stödbehov i tredjeländer 
efter händelser som inte kunde förutses när 
budgeten upprättades, först och främst i 
form av humanitära insatser, men även 
genom civil krishantering samt – då 
omständigheterna så kräver – i situationer
där det uppstår ett särskilt starkt 
migrationstryck vid unionens yttre gränser; 
också i sådana fall ska stödet emellertid 
koncentreras till tredjeländer.

Or. fi
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Ändringsförslag 19
Nadezhda Neynsky

Utkast till avtal
Del I - punkt 10 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det årliga belopp som ingår i reserven är 
350 miljoner euro i 2011 års priser, och 
kan användas fram till år n + 1 i enlighet 
med budgetförordningen. Reserven förs in 
i Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget i form av en avsättning. De delar av 
det årliga beloppet som härrör från tidigare 
år ska utnyttjas först, i den ordning 
beloppen införts. Den andel av det årliga 
anslaget från år n som inte utnyttjats år 
n+1 ska förfalla.

Det årliga belopp som ingår i reserven är 
350 miljoner euro i 2011 års priser. Den 
andel av det årliga anslaget från år n som 
inte utnyttjats får användas under hela 
den fleråriga budgetramens löptid.
Reserven förs in i Europeiska 
gemenskapernas allmänna budget i form av 
en avsättning. De delar av det årliga 
beloppet som härrör från tidigare år ska 
utnyttjas först, i den ordning beloppen 
införts.

Or. en

Ändringsförslag 20
Sabine Lösing

Utkast till avtal
Del I - punkt 13 - stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter är avsedd att ge 
kompletterande stöd till arbetstagare som 
drabbas av effekterna av större strukturella 
förändringar i världshandelsmönstren för 
att underlätta deras återanpassning på 
arbetsmarknaden, samt till jordbrukare som 
drabbas av globaliseringen.

13. Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter är avsedd att ge 
kompletterande stöd till arbetstagare, 
särskilt kvinnor och unga, som har
drabbats av effekterna av större 
strukturella förändringar i 
världshandelsmönstren och har blivit 
uppsagda, detta för att underlätta deras 
återanpassning på arbetsmarknaden, samt 
till jordbrukare som drabbas av 
globaliseringen.

Or. de
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Ändringsförslag 21
Sabine Lösing

Utkast till avtal
Del I - punkt 14 - stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Reserven för kriser i jordbrukssektorn 
är avsedd att ge ytterligare stöd inom 
sektorn i situationer där större kriser som 
drabbar produktionen eller distributionen
inom jordbruket och där sådant stöd inte 
kan finansieras inom taket för [rubrik 2] i 
budgetramen.

14. Reserven för kriser i jordbrukssektorn 
är avsedd att ge ytterligare stöd inom 
sektorn i situationer där större kriser som 
drabbar produktionen inom jordbruket och 
där sådant stöd inte kan finansieras inom 
taket för [rubrik 2] i budgetramen.

Or. de

Ändringsförslag 22
Sabine Lösing

Utkast till avtal
Del II - punkt 19 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen förpliktar sig att 
regelbundet informera Europaparlamentet 
om förberedelserna för och utvecklingen av 
förhandlingarna, inbegripet deras effekter 
på budgeten.

Kommissionen förpliktar sig att 
regelbundet informera Europaparlamentet 
och rådet om förberedelserna för och 
utvecklingen av förhandlingarna, 
inbegripet deras effekter på budgeten.

Or. de

Ändringsförslag 23
Sabine Lösing

Utkast till avtal
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Del II - punkt 21 - stycke 1 - strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Vid Europaparlamentet: de två berörda 
utskottens presidier,

– Vid Europaparlamentet: de två berörda 
utskottens presidier samt en ledamot från 
varje politisk grupp som är företrädd i 
Europaparlamentet,

Or. de

Ändringsförslag 24
Nadezhda Neynsky

Utkast till avtal
Del II - punkt 21 - stycke 1 - strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Vid kommissionen: vid behov 
generaldirektören eller direktören för det 
berörda generaldirektoratet.

Or. en

Ändringsförslag 25
Nadezhda Neynsky

Utkast till avtal
Del II - punkt 21 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Företrädare för kommissionen ska också 
inbjudas att delta i dessa möten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 26
Nadezhda Neynsky

Utkast till avtal
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Del II - punkt 21 - stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådet ska inhämta sypunkter från 
Europaparlamentet om de viktigaste 
aspekterna och grundläggande vägvalen 
när det gäller Gusp, bl.a. genom att se till 
att det får tillräcklig information före 
viktiga Gusp-beslut med finansiella 
konsekvenser, så att det kan avge 
välunderbyggda rekommendationer. 
Europaparlamentet får ge politisk 
vägledning avseende beslut som leder till 
GSFP-uppdrag, ändring av mandatet för 
uppdragen och deras slutförande.

Or. en

Ändringsförslag 27
Anneli Jäätteenmäki

Utkast till avtal
Del II - punkt 21 - stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska en gång i kvartalet 
underrätta budgetmyndigheten om 
genomförandet av åtgärder inom Gusp och 
om de finansiella prognoserna för 
återstoden av budgetåret.

Kommissionen ska en gång i kvartalet 
underrätta budgetmyndigheten om 
genomförandet av åtgärder inom Gusp och 
om de finansiella prognoserna för 
återstoden av budgetåret. Underrättelsen 
ska alltid lämnas skriftligen och på 
begäran av budgetmyndigheten även 
muntligen.

Or. fi

Ändringsförslag 28
Sabine Lösing

Utkast till avtal
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Del II - punkt 23 - stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23. Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen ska varje år på ett tidigt 
stadium av budgetförfarandet söka en 
överenskommelse om hur de 
administrativa utgifterna ska fördelas 
mellan institutionerna. Varje institutions 
utgiftsberäkning ska innehålla en 
beräkning av de möjliga budgetmässiga 
effekterna av ändringar i 
tjänsteföreskrifterna. Europaparlamentet 
och rådet ska se till att dessa effekter 
återspeglas i den beviljade anslagsnivån för 
varje institution.

23. Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen ska varje år på ett tidigt 
stadium av budgetförfarandet söka en 
överenskommelse om hur de 
administrativa utgifterna ska fördelas 
mellan institutionerna. Varje institutions 
utgiftsberäkning ska innehålla en 
beräkning av de möjliga budgetmässiga 
effekterna av ändringar i 
tjänsteföreskrifterna. Europaparlamentet 
och rådet ska se till att dessa effekter 
återspeglas i den beviljade anslagsnivån för 
varje institution. Institutionerna ska i detta 
sammanhang se till att inga 
administrativa medel slösas bort.

Or. de


