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7.3.2012 A7-0040/18 

Ändringsförslag  18 
Helga Trüpel 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0040/2012 
Giovanni La Via 
Allmänna riktlinjer för 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen 

2012/2000(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 7 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet anser att ökade 

investeringar genom EU-budgeten i en 

hållbar ekonomi skulle kunna leda till en 

högre takt på skapandet av arbetstillfällen 

än med den nuvarande budgeten. Sådana 

investeringar skulle sålunda avsevärt kunna 

bidra till att få EU tillbaka på tillväxtspåret. 

7. Europaparlamentet anser att ökade 

investeringar genom EU-budgeten i en 

grön ekonomi skulle leda till en högre takt 

på skapandet av arbetstillfällen än med den 

nuvarande budgeten. Sådana investeringar 

skulle sålunda avsevärt kunna bidra till att 

få EU tillbaka på tillväxtspåret. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/19 

Ändringsförslag  19 
Helga Trüpel 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0040/2012 
Giovanni La Via 
Allmänna riktlinjer för 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen 

2012/2000(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 7a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 7a. Europaparlamentet uppmanar därför 

kommissionen att omdirigera anslagen 

inom sammanhållningspolitiken mot 

tydligare prioriteringar inom 

energisparande åtgärder och förnybar 

energi, natur och biologisk mångfald 

samt grön infrastruktur. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/20 

Ändringsförslag  20 
Helga Trüpel 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0040/2012 
Giovanni La Via 
Allmänna riktlinjer för 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen 

2012/2000(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 7b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 7b. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att ge mer stöd till 

miljöinsatser inom jordbrukssektorn, att 

inrikta sitt infrastrukturstöd på hållbar 

infrastruktur och att generellt prioritera 

miljö- och klimatförändringsåtgärder i 

hela budgeten. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/21 

Ändringsförslag  21 
Helga Trüpel 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0040/2012 
Giovanni La Via 
Allmänna riktlinjer för 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen 

2012/2000(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 22 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet välkomnar den 

överenskommelse som nåddes i 

december 2011 om finansieringen av de 

ytterligare utgifterna för Iterprojektet. 

Kommissionen uppmanas att respektera de 

gemensamma slutsatserna i denna 

överenskommelse i sin helhet och att lägga 

fram konkreta förslag om beloppet på 

360 miljoner EUR i förslaget till budget för 

2013, samt till fullo använda sig av 

bestämmelserna i budgetförordningen och i 

IIA av den 17 maj 2006 och utesluta varje 

ytterligare revidering av den fleråriga 

budgetramen till följd av Iter. Parlamentet 

upprepar sin fulla övertygelse om att det 

faktum att 360 miljoner EUR säkras i 

budgeten för 2013, inte bör motverka ett 

framgångsrikt genomförande av andra 

EU-åtgärder, särskilt de som bidrar till att 

uppnå målen för Europa 2020-strategin 

under detta sista år av 

programplaneringsperioden, och begär 

specifikt att eventuella omfördelningar 

inte bör inkräkta på denna 

budgetprioritering. Parlamentet betonar att 

kommissionen i sin budgetplanering 

förutser en marginal på 47 miljoner EUR i 

rubrik 1a, vilket delvis täcker behoven för 

Iter. 

22. Europaparlamentet noterar den 

överenskommelse som nåddes i 

december 2011 om finansieringen av de 

ytterligare utgifterna för Iterprojektet. 

Kommissionen uppmanas att respektera de 

gemensamma slutsatserna i denna 

överenskommelse i sin helhet och att lägga 

fram konkreta förslag om beloppet på 

360 miljoner EUR i förslaget till budget för 

2013, samt till fullo använda sig av 

bestämmelserna i budgetförordningen och i 

IIA av den 17 maj 2006 och utesluta varje 

ytterligare revidering av den fleråriga 

budgetramen till följd av Iter. Parlamentet 

upprepar sin fulla övertygelse om att det 

faktum att 360 miljoner EUR säkras i 

budgeten för 2013, inte bör motverka ett 

framgångsrikt genomförande av andra 

EU-åtgärder, särskilt de som bidrar till att 

uppnå målen för Europa 2020-strategin 

under detta sista år av 

programplaneringsperioden. Parlamentet 

betonar att kommissionen i sin 

budgetplanering förutser en marginal på 

47 miljoner EUR i rubrik 1a, vilket delvis 

täcker behoven för Iter. 

Or. en 


