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3.7.2012 A7-0206/1 

Ändringsförslag  1 
Francesca Balzani 
för S&D-gruppen 

Giovanni La Via 
för PPE-gruppen 

Anne E. Jensen 
för ALDE-gruppen 

Helga Trüpel 
för Verts/ALE-gruppen 

Alda Sousa 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0206/2012 
Francesca Balzani 
Förslag till ändringsbudget nr 3/2012: - överskottet från genomförandet av 2011 års budget  

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

Förslag till resolution 
Skäl F 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

F. I sin ståndpunkt angående begäran om 

överföring DEC 9/2012 gjorde rådet en 

drastisk nedskärning av de 

betalningsbemyndiganden som fördes över 

till forskningsområdet, där ett akut behov 

av betalningar har rapporterats för att 

uppfylla tidigare åtaganden, och lämnade 
betalningsbemyndiganden under 
budgetposter där de inte kan utnyttjas. 

F. I sin ståndpunkt angående begäran om 

överföring DEC 9/2012 gjorde rådet en 

drastisk nedskärning av de 

betalningsbemyndiganden som fördes över 

till forskningsområdet, där ett akut behov 

av betalningar har rapporterats för att 

uppfylla tidigare åtaganden, men omprövar 
nu slutligen sin ståndpunkt i samband 
med begäran om överföring 
DEC 19/2012. 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/2 

Ändringsförslag  2 
Francesca Balzani, Göran Färm 
för S&D-gruppen 

Giovanni La Via 
för PPE-gruppen 

Anne E. Jensen 
för ALDE-gruppen 

Helga Trüpel 
för Verts/ALE-gruppen 

Alda Sousa 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0206/2012 
Francesca Balzani 
Förslag till ändringsbudget nr 3/2012: - överskottet från genomförandet av 2011 års budget  

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

Förslag till resolution 
Punkt 3 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet betonar att 

underutnyttjandet av utgifter 

(0,73 miljarder EUR) inte beror på 

svårigheter att utnyttja medlen eller på 

dålig förvaltning, utan på gällande regler 

för anpassning av fördelningen av 

betalningarna i linje med behoven. 

Parlamentet anser därför att detta överskott 

måste behandlas på annat sätt än den del av 
överskottet som härrör från variationer i 

inkomsterna. Parlamentet understryker 

dessutom att en stor del av detta 

underutnyttjande är ett resultat av rådets 

beslut att inte anta den löne- och 

pensionsjustering som föreskrivs i 

tjänsteföreskrifterna. 

3. Europaparlamentet betonar att 

underutnyttjandet av utgifter 

(0,73 miljarder EUR) inte beror på 

svårigheter att utnyttja medlen eller på 

dålig förvaltning, utan på gällande regler 

för anpassning av fördelningen av 

betalningarna i linje med behoven. 

Parlamentet anser därför att detta överskott 

bör behandlas på annat sätt än den del av 
överskottet som härrör från variationer i 

inkomsterna. Parlamentet understryker 

dessutom att en stor del av detta 

underutnyttjande är ett resultat av rådets 

beslut att inte anta den löne- och 

pensionsjustering som föreskrivs i 

tjänsteföreskrifterna. 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/3 

Ändringsförslag  3 
Francesca Balzani, Göran Färm 
för S&D-gruppen 

Giovanni La Via 
för PPE-gruppen 

Anne E. Jensen 
för ALDE-gruppen 

Helga Trüpel 
för Verts/ALE-gruppen 

Alda Sousa 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0206/2012 
Francesca Balzani 
Förslag till ändringsbudget nr 3/2012: - överskottet från genomförandet av 2011 års budget  

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

Förslag till resolution 
Punkt 4 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet beklagar att rådet, 

trots bestämmelserna i artikel 310.5 i 

EUF-fördraget om sund ekonomisk 

förvaltning och det gemensamma 

uttalandet om betalningsbemyndiganden 

som alla tre institutionerna kom överens 

om inom ramen för 2012 års 

budgetförfarande, har beslutat att minska 

nivån på den begärda överföringen 

DEC 9/2012 på 485 miljoner EUR med 

två tredjedelar från underutnyttjade projekt 

på energiområdet till stöd för ekonomisk 

återhämtning för att i stället förstärka 

anslagen under tre budgetposter under 

sjunde ramprogrammet – Samarbete. 

4. Europaparlamentet beklagar att rådet, 

trots bestämmelserna i artikel 310.5 i 

EUF-fördraget om sund ekonomisk 

förvaltning och det gemensamma 

uttalandet om betalningsbemyndiganden 

som alla tre institutionerna kom överens 

om inom ramen för 2012 års 

budgetförfarande, ursprungligen beslutade 
att minska nivån på den begärda 

överföringen DEC 9/2012 på 

485 miljoner EUR med två tredjedelar från 

underutnyttjade projekt på energiområdet 

till stöd för ekonomisk återhämtning för att 

i stället förstärka anslagen under 

tre budgetposter under sjunde 

ramprogrammet – Samarbete.  

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/4 

Ändringsförslag  4 
Francesca Balzani, Göran Färm 
för S&D-gruppen 

Giovanni La Via 
för PPE-gruppen 

Anne E. Jensen 
för ALDE-gruppen 

Helga Trüpel 
för Verts/ALE-gruppen 

Alda Sousa 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0206/2012 
Francesca Balzani 
Förslag till ändringsbudget nr 3/2012: - överskottet från genomförandet av 2011 års budget  

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

Förslag till resolution 
Punkt 5 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet understryker att detta 

på ett konstlat sätt kommer att öka 
underutnyttjandet av 2012 års betalningar 

och därmed öka 2012 års överskott, när 

alla indikatorer som finns redan pekar på 

en brist på betalningar i år på 

forskningsområdet och på andra områden 

som får EU-stöd. Parlamentet betonar att 
eftersom begäran om överföring 
DEC 9/2012 endast innebar en 
omfördelning av anslag skulle antagandet 
av denna överföring inte inneburit några 
konsekvenser för inkomstsidan i unionens 
budget, och inte heller för de nationella 
bidragen. 

5. Europaparlamentet understryker att detta 

på ett konstlat sätt skulle ha ökat 
underutnyttjandet av 2012 års betalningar 

och skulle därmed öka 2012 års överskott, 

när alla indikatorer som finns redan pekar 

på en brist på betalningar i år på 

forskningsområdet och på andra områden 

som får EU-stöd. Parlamentet välkomnar 
därför att rådet omprövat sin ståndpunkt 
genom att anta begäran om överföring 
DEC 19/2012.  

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/5 

Ändringsförslag  5 
Francesca Balzani, Göran Färm 
för S&D-gruppen 

Giovanni La Via 
för PPE-gruppen 

Anne E. Jensen 
för ALDE-gruppen 

Helga Trüpel 
för Verts/ALE-gruppen 

Alda Sousa 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0206/2012 
Francesca Balzani 
Förslag till ändringsbudget nr 3/2012: - överskottet från genomförandet av 2011 års budget  

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

Förslag till resolution 
Punkt 6 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Medlemsstaternas bidrag till unionens 
budget för 2012 ska minska med 
768 707 073 EUR. Europaparlamentet 
ändrar därför rådets ståndpunkt om 
förslaget till ändringsbudget nr 3/2012 för 
att se till att programmet Samarbete under 
det sjunde ramprogrammet har tillräcklig 
finansiering med tanke på de icke 
tillgodosedda behov som kommissionen 
konstaterat (337 578 119 EUR), samt för 
att förse sammanhållningspolitiken med 
ytterligare betalningsbemyndiganden 
(390 682 822 EUR), för att bidra till att 
kommande betalningskrav kan fullgöras, 
enligt medlemsstaternas beräkningar i 
slutet av 2012, och begränsa nivån på 
åtaganden som dras tillbaka i slutet av 
2013. 

utgår 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/6 

Ändringsförslag  6 
Francesca Balzani, Göran Färm 
för S&D-gruppen 

Giovanni La Via 
för PPE-gruppen 

Anne E. Jensen 
för ALDE-gruppen 

Helga Trüpel 
för Verts/ALE-gruppen 

Alda Sousa 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0206/2012 
Francesca Balzani 
Förslag till ändringsbudget nr 3/2012: - överskottet från genomförandet av 2011 års budget  

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

Förslag till resolution 
Punkt 7 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet beslutar därför att 
ändra rådets ståndpunkt enligt följande: 

7. Europaparlamentet godkänner utan 
ändringar rådets ståndpunkt om förslaget 
till ändringsbudget nr 3/2012. 

Inkomster 
 
Avdelning 1 Egna medel, artikel 140 
+ 728 260 941 EUR 
 
Avdelning 3 Överskott, saldon och justeringar, 
artikel 300 
ingen ändring 
 
Utgifter 
 
08 02 01 Samarbete — Hälsa 
+ 67 000 000 EUR 
  
08 03 01 Samarbete – Livsmedel, jordbruk och 
fiske samt bioteknik 
+ 118 000 000 EUR 
  
08 04 01 – Samarbete – Nanovetenskap, 
nanoteknik, material och ny produktionsteknik 
+ 152 578 119 EUR 
  
04 02 17 – Europeiska socialfonden (ESF) – 
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Konvergens 
+ 57 491 864 EUR 
 
04 02 19 – Europeiska socialfonden (ESF) – 
Regional konkurrenskraft och sysselsättning 
+ 22 633 695 EUR 
 
13 03 16 – Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) – Konvergens+ 
+ 201 138 541 EUR 
 
13 03 18 – Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) – Regional 
konkurrenskraft och sysselsättning 
+ 33 202 220 EUR 

 

13 04 02 – Sammanhållningsfonden 
+ 76 216 502 EUR 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/7 

Ändringsförslag  7 
Francesca Balzani, Göran Färm 
för S&D-gruppen 

Giovanni La Via 
för PPE-gruppen 

Anne E. Jensen 
för ALDE-gruppen 

Helga Trüpel 
för Verts/ALE-gruppen 

Alda Sousa 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0206/2012 
Francesca Balzani 
Förslag till ändringsbudget nr 3/2012: - överskottet från genomförandet av 2011 års budget  

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

Förslag till resolution 
Punkt 7a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 7a. Europaparlamentet uppdrar åt 
talmannen att förklara ändringsbudget 
nr 3/2012 slutgiltigt antagen och att se till 
att den offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning. 

Or. en 

 

 


