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3.7.2012 A7-0206/1 

Amendement  1 

Francesca Balzani 

namens de S&D-Fractie 

Giovanni La Via 

namens de PPE-Fractie 

Anne E. Jensen 

namens de ALDE-Fractie 

Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Alda Sousa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2012 betreffende het overschot van de uitvoering 

tijdens het begrotingsjaar 2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat de Raad in zijn 

standpunt over verzoek tot overschrijving 

DEC 9/2012 de betalingskredieten voor het 

terrein onderzoek drastisch heeft verlaagd, 

terwijl op dit terrein dringend behoefte is 

aan betalingen om eerdere toezeggingen te 

voldoen, en de Raad de betalingskredieten 

op begrotingslijnen heeft laten staan waar 

ze niet kunnen worden besteed, 

F. overwegende dat de Raad in zijn 

standpunt over verzoek tot overschrijving 

DEC 9/2012 de betalingskredieten voor het 

terrein onderzoek drastisch heeft verlaagd, 

terwijl op dit terrein dringend behoefte is 

aan betalingen om eerdere toezeggingen te 

voldoen, maar dat de Raad uiteindelijk 

opnieuw zijn standpunt overweegt in 

verband met het overschrijvingsverzoek 

DEC 19/2012, 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/2 

Amendement  2 

Francesca Balzani, Göran Färm 

namens de S&D-Fractie 

Giovanni La Via 

namens de PPE-Fractie 

Anne E. Jensen 

namens de ALDE-Fractie 

Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Alda Sousa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2012 betreffende het overschot van de uitvoering 

tijdens het begrotingsjaar 2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. benadrukt dat de onderbestedingen (0,73 

miljard EUR) niet het gevolg zijn van 

problemen met de absorptie of wanbeheer, 

maar van de geldende regels voor 

aanpassing van de uitbetalingen aan de 

behoeften; is daarom van mening dat 

hiervoor een andere benadering 

gehanteerd moet worden dan voor het deel 

van het overschot dat voortvloeit uit 

variaties bij de inkomsten; onderstreept 

bovendien dat een groot deel van deze 

onderbesteding het gevolg is van het 

besluit van de Raad om de aanpassing van 

de bezoldigingen en pensioenen zoals 

voorzien in het statuut van de 

personeelsleden niet toe te passen; 

3. benadrukt dat de onderbestedingen (0,73 

miljard EUR) niet het gevolg zijn van 

problemen met de absorptie of wanbeheer, 

maar van de geldende regels voor 

aanpassing van de uitbetalingen aan de 

behoeften; is daarom van mening dat dit 

anders behandeld zou moeten worden dan 

het deel van het overschot dat voortvloeit 

uit variaties bij de inkomsten; onderstreept 

bovendien dat een groot deel van deze 

onderbesteding het gevolg is van het 

besluit van de Raad om de aanpassing van 

de bezoldigingen en pensioenen zoals 

voorzien in het statuut van de 

personeelsleden niet toe te passen; 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/3 

Amendement  3 

Francesca Balzani, Göran Färm 

namens de S&D-Fractie 

Giovanni La Via 

namens de PPE-Fractie 

Anne E. Jensen 

namens de ALDE-Fractie 

Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Alda Sousa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2012 betreffende het overschot van de uitvoering 

tijdens het begrotingsjaar 2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. betreurt dat de Raad, ongeacht de 

bepalingen van artikel 310, lid 5, VWEU 

inzake een goed financieel beheer, alsmede 

de gemeenschappelijke verklaring over 

betalingskredieten, goedgekeurd door alle 

instellingen in het kader van de 

begrotingsprocedure 2012, heeft besloten 

tot een verlaging met tweederde van het 

verzoek tot overschrijving DEC 9/2012 van 

een bedrag van 485 miljoen EUR van 

onderbenutte energieprojecten naar steun 

voor economisch herstel, ter versterking 

van drie begrotingslijnen in het kader van 

KP7 - Samenwerking; 

4. betreurt dat de Raad, ongeacht de 

bepalingen van artikel 310, lid 5, VWEU 

inzake een goed financieel beheer, alsmede 

de gemeenschappelijke verklaring over 

betalingskredieten, goedgekeurd door alle 

instellingen in het kader van de 

begrotingsprocedure 2012, aanvankelijk 

heeft besloten tot een verlaging met 

tweederde van het verzoek tot 

overschrijving DEC 9/2012 van een bedrag 

van 485 miljoen EUR van onderbenutte 

energieprojecten naar steun voor 

economisch herstel, ter versterking van 

drie begrotingslijnen in het kader van KP7 

- Samenwerking; 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/4 

Amendement  4 

Francesca Balzani, Göran Färm 

namens de S&D-Fractie 

Giovanni La Via 

namens de PPE-Fractie 

Anne E. Jensen 

namens de ALDE-Fractie 

Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Alda Sousa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2012 betreffende het overschot van de uitvoering 

tijdens het begrotingsjaar 2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat hiermee de 

onderbesteding van betalingen voor 2012 

kunstmatig zal toenemen en daardoor zal 

leiden tot een stijging van het overschot 

over 2012, nu alle beschikbare indicatoren 

voor dit jaar reeds aangeven dat de 

betalingen op het gebied van onderzoek en 

andere gebieden van EU-optreden tekort 

zullen schieten; benadrukt bovendien dat, 

aangezien het slechts gaat om een 

herschikking, de goedkeuring van verzoek 

tot overschrijving DEC 9/2012 geen 

gevolgen zou hebben voor de 

ontvangstenkant van de EU-begroting, en 

daarom evenmin voor de nationale 

bijdragen; 

5. benadrukt dat hiermee de 

onderbesteding van betalingen voor 2012 

kunstmatig zou zijn toegenomen en 

daardoor zou hebben geleid tot een stijging 

van het overschot over 2012, nu alle 

beschikbare indicatoren voor dit jaar reeds 

aangeven dat de betalingen op het gebied 

van onderzoek en andere gebieden van EU-

optreden tekort zullen schieten; is er 

daarom verheugd over dat de Raad zijn 

standpunt heeft heroverwogen door 

overschrijvingsverzoek DEC 19/2012 goed 

te keuren; 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/5 

Amendement  5 

Francesca Balzani, Göran Färm 

namens de S&D-Fractie 

Giovanni La Via 

namens de PPE-Fractie 

Anne E. Jensen 

namens de ALDE-Fractie 

Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Alda Sousa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2012 betreffende het overschot van de uitvoering 

tijdens het begrotingsjaar 2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. stelt een verlaging voor van de 

bijdragen van de lidstaten aan de 

begroting van de Unie voor 2012 ter 

hoogte van 768 707 073 EUR, alsmede 

een wijziging van het standpunt van de 

Raad over het ontwerp van gewijzigde 

begroting Nr. 3/2012, ter waarborging van 

een passende financiering voor het KP - 

programma Samenwerking, gezien de 

door de Commissie vastgestelde behoeften 

(337 578 119 EUR), alsmede van verdere 

betalingskredieten in het kader van het 

cohesiebeleid (390 682 822 EUR), om te 

kunnen voldoen aan komende 

betalingsverzoeken, zoals geraamd door 

de lidstaten tegen het eind van 2012, en 

ter beperking van het niveau van 

vrijgemaakte kredieten aan het eind van 

2013; 

Schrappen 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/6 

Amendement  6 

Francesca Balzani, Göran Färm 

namens de S&D-Fractie 

Giovanni La Via 

namens de PPE-Fractie 

Anne E. Jensen 

namens de ALDE-Fractie 

Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Alda Sousa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2012 betreffende het overschot van de uitvoering 

tijdens het begrotingsjaar 2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. besluit derhalve het standpunt van de 

Raad als volgt te wijzigen: 

7. keurt het standpunt van de Raad inzake 

het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 

3/2012 zonder wijzigingen goed; 

Ontvangsten  
 

Titel 1 - Eigen middelen, artikel 140 + EUR 728 260 941 

 

Titel 3 - Overschotten, saldi en aanpassingen, artikel 300  

geen wijziging 

 

Uitgaven  
 

08 02 01 Samenwerking – Gezondheid + EUR 67 000 000 

  

08 03 01 - Samenwerking - Voeding, landbouw, visserij en 

biotechnologie + EUR 118 000 000 

  

08 04 01 - Samenwerking - Nanowetenschappen, 

nanotechnologieën, materialen en nieuwe 

productietechnologieën + EUR 152 578 119 

  

04 02 17 - Europees Sociaal Fonds (ESF) - Convergentie 

+ EUR 57 491 864 

  

04 02 19 - Europees Sociaal Fonds (ESF) - Regionaal 

concurrentievermogen en werkgelegenheid 

+ EUR 22 633 695 

  

13 03 16 - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

(EFRO) - Convergentie + EUR 201 138 541 
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13 03 18 - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

(EFRO) - Regionaal concurrentievermogen en 

werkgelegenheid + EUR 33 202 220 

  

13 04 02 - Cohesiefonds + EUR 76 216 502 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/7 

Amendement  7 

Francesca Balzani, Göran Färm 

namens de S&D-Fractie 

Giovanni La Via 

namens de PPE-Fractie 

Anne E. Jensen 

namens de ALDE-Fractie 

Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Alda Sousa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2012 betreffende het overschot van de uitvoering 

tijdens het begrotingsjaar 2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. verzoekt zijn Voorzitter te verklaren 

dat gewijzigde begroting nr. 3/2012 

definitief is vastgesteld en te zorgen voor 

de publicatie ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie; 

Or. en 

 

 


