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Ændringsforslag 1
Rosa Estaràs Ferragut

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. konstaterer, at medlemsstaterne og 
EU-institutionerne i den nuværende 
vanskelige situation, som den europæiske 
økonomi befinder sig i, sammen skal 
overveje udarbejdelse af en 
"vækstdagsorden", for at gøre politikken 
med finanspolitisk konsolidering mere 
hensigtsmæssig og troværdig; gør 
opmærksom på, at anvendelsen af EU's 
instrumenter – såvel strukturfondene og 
Den Europæiske Investeringsbank 
instrumenter – i denne forbindelse kan 
yde et betydeligt bidrag til at opfylde 
denne målsætning;

Or. es

Ændringsforslag 2
Dimitar Stoyanov

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at samhørighedspolitik 
igennem lang tid har bevist sin merværdi 
som et nødvendigt investeringsværktøj til 
på effektiv vis at skabe vækst og job ved 
nøje at tage højde for regionernes 
investeringsbehov og derved ikke alene 
bidrage til en reduktion af ulighederne 
mellem dem, men også til den økonomiske 
genopretning og til udviklingen af Unionen 
som helhed;

2. understreger, at samhørighedspolitik 
igennem lang tid har bevist, at det er et 
nødvendigt investeringsværktøj til på 
effektiv vis at skabe vækst og job ved nøje 
at tage højde for regionernes 
investeringsbehov og derved ikke alene 
bidrage til en reduktion af ulighederne 
mellem dem, men også til den økonomiske 
genopretning og til udviklingen af Unionen 
som helhed;
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Or. bg

Ændringsforslag 3
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. er desuden bekymret over, at disse 
formentlig mangler vil forværres i 2013, 
hvor gennemførelsen under udgiftsområde 
1b forventes at accelerere yderligere;
opfordrer Rådet og Kommissionen til 
omgående, sammen med Parlamentet, at 
analysere og vurdere tallene og kravene for 
ikke at sætte gennemførelsen for 2013 over 
styr; påpeger, at manglende 
betalingsbevillinger kan bringe 
programmer, der p.t. er velfungerende, i 
fare;

4. er desuden bekymret over, at disse 
formentlig mangler vil forværres i 2013, 
hvor gennemførelsen under udgiftsområde 
1b forventes at accelerere yderligere;
opfordrer Rådet og Kommissionen til 
omgående, sammen med Parlamentet, at 
analysere og vurdere tallene og kravene for 
ikke at sætte gennemførelsen for 2013 over 
styr; påpeger, at manglende 
betalingsbevillinger kan bringe 
programmer, der p.t. er velfungerende, i 
fare, og gøre det sværere at nå målene 
med disse programmer;

Or. ro

Ændringsforslag 4
Andreas Mölzer

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer desuden Rådet og 
Kommissionen til nøje at evaluere de reelle 
behov, hvad angår betalinger for 2013 
under udgiftsområde 1b, ikke at foretage
nogen nedskæringer, der er urealistiske 
eller ikke tilstrækkeligt begrundede og 
ikke at træffe nogen beslutninger, der er i 
strid med de prognoser, som 
medlemsstaterne selv har udarbejdet, og 
som er brugt som grundlag for 
Kommissionens budgetforslag;
understreger i denne forbindelse, at det vil 

5. opfordrer desuden Rådet og 
Kommissionen til nøje at evaluere de reelle 
behov, hvad angår betalinger for 2013 
under udgiftsområde 1b, og kun at foretage 
nedskæringer, der er sagligt begrundede og 
ikke at træffe nogen beslutninger, der er i 
strid med de prognoser, som 
medlemsstaterne selv har udarbejdet, og 
som er brugt som grundlag for 
Kommissionens budgetforslag;
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være modstander af enhver mulig 
nedgang i betalingerne sammenlignet 
med de behov, Kommissionen har 
estimeret på det grundlag;

Or. de


