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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

13.10.2010 A7-0284/23 

Módosítás  23 
Helga Trüpel 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0284/2010 
Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 
A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi költségvetési tervezetrıl – összes 

szakasz 

(12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
5 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. emlékeztet arra, hogy a Szerzıdés 

egymást követı változásai és az uniós 

szintre átruházott felelısségek növekedése 

ellenére az uniós költségvetés csupán a 

GNI 1%-ának felel meg; következésképpen 

ellenzi a Tanácsban elfogadott súlyos 

csökkentéseket; 

5. emlékeztet arra, hogy a bıvítés, a 

Szerzıdés egymást követı változásai és az 

uniós szintre átruházott felelısségek 

növekedése ellenére az uniós költségvetés 

csupán a GNI 1%-ának felel meg; 

következésképpen ellenzi a Tanácsban 

elfogadott súlyos csökkentéseket; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0284/24 

Módosítás  24 
Helga Trüpel 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0284/2010 
Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 
A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi költségvetési tervezetrıl – összes 

szakasz 

(12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
22 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

22. meg van gyızıdve arról, hogy az 

Euratom – ITER Európai Közös 

Vállalkozás finanszírozását az ITER 2012. 

és 2013. évi finanszírozásáról szóló 

bizottsági javaslat fényében újra kell 

gondolni; elfogadhatatlannak tartja a 

jelenlegi 7. kutatási keretprogramon belüli, 

a növekvı pénzügyi szükségletek miatti 

átcsoportosítást, amelyek már nem felelnek 

meg az eredeti javaslatnak; ezért úgy véli, 

hogy a végrehajtás késedelmére tekintettel, 

valamint az alfejezetre vonatkozó, 

valamint az ITER jövıbeli 

finanszírozására vonatkozóan a Tanáccsal 

folytatott tárgyalások elindítása érdekében 

a legmegfelelıbb költségvetési 

lehetıségként 47 millió euróval 

csökkenteni kell a kötelezettségvállalási és 

kifizetési elıirányzatokat a 08 20 02. 

költségvetési soron; 

 

22. meg van gyızıdve arról, hogy az 

Euratom – ITER Európai Közös 

Vállalkozás finanszírozását újra kell 

gondolni; elfogadhatatlannak tartja a 

jelenlegi 7. kutatási keretprogramon belüli, 

a növekvı pénzügyi szükségletek miatti 

átcsoportosítást, amelyek már nem felelnek 

meg az eredeti javaslatnak; ezért úgy véli, 

hogy a végrehajtás késedelmére tekintettel, 

a legmegfelelıbb költségvetési 

lehetıségként 47 millió euróval 

csökkenteni kell a kötelezettségvállalási és 

kifizetési elıirányzatokat a 08 20 02. 

költségvetési soron; 

 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/25 

Módosítás  25 
Helga Trüpel 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0284/2010 
Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 
A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi költségvetési tervezetrıl – összes 

szakasz 

(12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
27 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 27a. felhívja a Bizottságot, hogy a 

strukturális alapokra vonatkozó meglévı 

kiadási kategóriákat egészítse ki az 

éghajlatváltozás hatásainak kezelésére 

irányuló kategóriákkal; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0284/26 

Módosítás  26 
Helga Trüpel 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0284/2010 
Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 
A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi költségvetési tervezetrıl – összes 

szakasz 

(12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
29 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

29. hangsúlyozza, hogy a KAP elsıdleges 

céljának a piaci stabilitás és az 

élelmezésbiztonság, továbbá a 

gazdálkodók méltányos árbevételei 

biztosításának kell lennie, beleértve a 

környezet és a táj védelmét, ezért felhívja a 

Bizottságot, hogy a 2011-es 

költségvetésben biztosítson pénzügyi 

keretet a finanszírozáshoz való hozzáférés 

egyszerőbbé tételéhez szükséges 

eszközökre arra az esetre, ha a piacon 

2011-ben ingadozások következnének be; 

29. hangsúlyozza, hogy a KAP elsıdleges 

céljának a piaci stabilitás, az 

élelmezésbiztonság, továbbá a 

gazdálkodók méltányos árbevételei 

biztosításának kell lennie, beleértve a 

környezet és a táj védelmét, ezért felhívja a 

Bizottságot, hogy a 2011-es 

költségvetésben biztosítson pénzügyi 

keretet a fenti célok eléréséhez szükséges 

eszközökre, elkerülve a további 

áringadozásokat, és választ adva olyan 

sürgetı kihívásokra, mint az 

éghajlatváltozás, a biológiai sokféleségnek 

és a talaj termékenységének a csökkenése, 

valamint a vízkészletek kimerülése; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0284/27 

Módosítás  27 
Helga Trüpel 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0284/2010 
Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 
A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi költségvetési tervezetrıl – összes 

szakasz 

(12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
30 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

30. elismeri, hogy hasznosnak bizonyult a 

tejágazatnak a 2010-es költségvetésbıl 

nyújtott 300 millió eurós rendkívüli 

támogatás; támogatja egy új, „tejalapként” 
szolgáló költségvetési sor létrehozását a 

modernizáció, a diverzifikáció és 

szerkezetátalakítás, valamint a marketing 

fejlesztésének támogatására; rámutat arra, 

hogy a Bizottság már jóváhagyta a tejalap 

létrehozását; 

30. elismeri, hogy hasznosnak bizonyult a 

tejágazatnak a 2010-es költségvetésbıl 

nyújtott 300 millió eurós rendkívüli 

támogatás; támogatja egy új, tejalapként 
szolgáló költségvetési sor létrehozását a 

modernizáció, a diverzifikáció és 

szerkezetátalakítás fejlesztésének, valamint 

a tejtermelık tárgyalási pozíciója 

erısítésének támogatására a feldolgozók és 

a kiskereskedık élelmiszerláncon belüli 

növekvı piaci erejére való válaszadás 

érdekében; rámutat arra, hogy a Bizottság 

már jóváhagyta a tejalap létrehozását; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/28 

Módosítás  28 
Helga Trüpel 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0284/2010 
Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 
A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi költségvetési tervezetrıl – összes 

szakasz 

(12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
36 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

36. úgy véli, hogy több program, köztük a 

„Terrorizmus és egyéb biztonsági 

vonatkozású veszélyek megelızése, az 

azokra való felkészültség és 

következményeik kezelése” program 

alapvetı fontosságú a stockholmi program 

végrehajtásához, és megerısíti, hogy 

támogatja a „Küzdelem az erıszak ellen” 

(Daphne) programot – amelynek keretében 

több, finanszírozásra érdemes program 

nem kaphatott támogatást az elıirányzatok 

szőkössége miatt –, illetve a 

„Drogprevenció és felvilágosítás” 

programot; ezzel összefüggésben különös 

hangsúlyt fektet a nık elleni erıszakkal – 

azon belül a kényszerabortusszal, a nıi 

nemi szervek megcsonkításával, a 

kényszersterilizációval és bármely más 

kegyetlen, embertelen vagy megalázó 

bánásmóddal – szembeni küzdelemre; 

36. úgy véli, hogy ezek a programok 

alapvetı fontosságúak a stockholmi 

program végrehajtásához, és megerısíti, 

hogy támogatja a „Küzdelem az erıszak 

ellen” (Daphne) programot – amelynek 

keretében több, finanszírozásra érdemes 

program nem kaphatott támogatást az 

elıirányzatok szőkössége miatt –, illetve a 

„Drogprevenció és felvilágosítás” 

programot; ezzel összefüggésben különös 

hangsúlyt fektet a nık elleni erıszakkal – 

azon belül a kényszerabortusszal, a nıi 

nemi szervek megcsonkításával, a 

kényszersterilizációval és bármely más 

kegyetlen, embertelen vagy megalázó 

bánásmóddal – szembeni küzdelemre; 

 

Or. en 

 

 


