
 

AM\922041DA.doc  PE502.579v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

11.12.2012 A7-0410/3 

Ændringsforslag  3 

Helga Trüpel 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2013 – alle sektioner 

17195/2012 - C7-0399/2012 - 2012/2307(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. minder om, at den "forslagspakke", 

som blev vedtaget af Parlamentet og 

Rådet på trepartsmødet den 29. november 

2012 efter vanskelige forhandlinger, 

består af tre dele: ændringsbudgettet nr. 

6/2012 på 6 mia. EUR, der delvist dækker 

de manglende betalinger i 2012, 

fastsættelsen af Unionens budget for 2013 

på 150 898,391 mio. EUR og 132 836,988 

mio. EUR i henholdsvis forpligtelses- og 

betalingsbevillinger og tre fælles 

erklæringer, der delvist sikrer, at de 

faktiske betalingsbehov i 2012 og 2013 

behørigt vil blive dækket; 

1. mener, at Rådets holdning til 

budgetforslaget for 2013 er i modstrid 

med principperne om god 

budgetforvaltning som fastsat i artikel 323 

i TEUF; anser Rådets holdning for at 

være i markant modstrid med 

principperne i den europæiske vækst- og 

beskæftigelsespagt, som Det Europæiske 

Råd vedtog i juli 2012, idet den indebærer 

en nedskæring eller udskydelse af 

betalingerne i netop de politikområder, 

som Det Europæiske Råd har identificeret 

som befordrende for væksten; minder om, 

at den forventede vækst bør være 

bæredygtig ud fra en økologisk og social 

synsvinkel og bør bidrage positivt til 

overgangen til en grøn økonomi; 

Or. en 
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Betænkning A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2013 – alle sektioner 

17195/2012 - C7-0399/2012 - 2012/2307(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. glæder sig over det samlede niveau af 

forpligtelsesbevillinger, der er opnået 

enighed om, og som udgør en stigning på 

1,1 mia. EUR sammenlignet med Rådets 

oprindelige behandling; glæder sig over, 

at den største del af dets politiske 

prioriteringer er sikret i næste års budget 

med særlig vægt på behørig 

gennemførelse af EU's forpligtelse til 

vækst og arbejdspladser, som er fastsat i 

Europa 2020-strategien; 

2. har derfor ændret Rådets holdning for 

at forhøje bevillingerne inden for 

områderne konkurrenceevne, forskning 

og udvikling; 

Or. en 
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Betænkning A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2013 – alle sektioner 

17195/2012 - C7-0399/2012 - 2012/2307(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2a. beklager de nedskæringer, der er 

foretaget i udviklingsbistanden i budgettet 

for 2013, og genopfører, hvor det er 

nødvendigt, bevillingerne til 2012-

niveauet; 

Or. en 
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Betænkning A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2013 – alle sektioner 

17195/2012 - C7-0399/2012 - 2012/2307(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2b. mener, at en opgivelse af ITER-

projektet generelt ville frigive de meget 

tiltrængte midler, som kunne bruges til at 

investere i allerede fungerende 

teknologier for vedvarende energi; har 

derfor nedskåret ITER-bevillingerne i 

overensstemmelse hermed; 

Or. en 



 

AM\922041DA.doc  PE502.579v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

11.12.2012 A7-0410/7 

Ændringsforslag  7 

Helga Trüpel 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0410/2012 
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Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. bemærker, at det samlede niveau for 

betalinger som følge af Rådets stejle 

holdning i forhandlingerne er fastsat 5 mia. 

EUR lavere end Kommissionens overslag 

over betalingsbehovene i dens 

budgetforslag for 2013; er bekymret over, 

at dette niveau af bevillinger vil være 

utilstrækkeligt til at dække de faktiske 

betalingsbehov næste år og til hurtigt at 

gennemføre vækst- og 

beskæftigelsespagten, som Det Europæiske 

Råd vedtog i juni 2012; er dog overbevist 

om, at ulempen ved ingen aftale ville 

indebære meget alvorligere følger og en 

meget mere negativ indvirkning på 

gennemførelsen af Unionens 

foranstaltninger og programmer; anmoder 

Kommissionen om månedligt at rapportere 

til Parlamentet og Rådet om udviklingen i 

medlemsstaternes betalingsanmodninger 

(opdelt efter medlemsstat og fond) for 

strukturfondene, Samhørighedsfonden, 

fondene for udvikling af landdistrikter og 

fiskeri fra 31. oktober 2012 og fremefter; 

opfordrer til nedsættelse af en 

interinstitutionel arbejdsgruppe om 

betalinger, hvor budgetmyndighedens to 

parter bør forelægge fælles konklusioner 

om det videre forløb; 

4. bemærker, at det samlede niveau for 

betalinger som følge af Rådets stejle 

holdning i forhandlingerne er fastsat 5 mia. 

EUR lavere end Kommissionens overslag 

over betalingsbehovene i dens 

budgetforslag for 2013; er bekymret over, 

at dette niveau af bevillinger vil være 

utilstrækkeligt til at dække de faktiske 

betalingsbehov næste år og til hurtigt at 

gennemføre vækst- og 

beskæftigelsespagten, som Det Europæiske 

Råd vedtog i juni 2012; anmoder 

Kommissionen om månedligt at rapportere 

til Parlamentet og Rådet om udviklingen i 

medlemsstaternes betalingsanmodninger 

(opdelt efter medlemsstat og fond) for 

strukturfondene, Samhørighedsfonden, 

fondene for udvikling af landdistrikter og 

fiskeri fra 31. oktober 2012 og fremefter; 

opfordrer til nedsættelse af en 

interinstitutionel arbejdsgruppe om 

betalinger, hvor budgetmyndighedens to 

parter bør forelægge fælles konklusioner 

om det videre forløb; 

Or. en 
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Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2013 – alle sektioner 

17195/2012 - C7-0399/2012 - 2012/2307(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. tillægger derfor de fælles erklæringer, 

som er vedtaget mellem Parlamentet, 

Rådet og Kommissionen, den største 

politiske betydning; vil på alle niveauer og 

alle måder overvåge, at disse erklæringer 

respekteres, og at de nødvendige 

yderligere midler stilles til rådighed af 

medlemsstaterne næste år, for at Unionen 

kan betale sine regninger og bevare sin 

institutionelle troværdighed og solvens; 

udgår 

Or. en 
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Betænkning A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2013 – alle sektioner 

17195/2012 - C7-0399/2012 - 2012/2307(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. stemmer for budgettet for 2013 for at 

nå de specifikke garantier på det højeste 

politiske plan af de tre institutioner om 

finansiering af 2,9 mia. EUR i manglende 

betalinger for 2012, der ikke på nogen 

måde skal indebære en reduktion af 

betalingsbevillingerne for 2013; 

udgår 

Or. en 
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Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2013 – alle sektioner 

17195/2012 - C7-0399/2012 - 2012/2307(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8a. opfordrer Kommissionen til at indføre 

kriterier for anvendelse af strukturfonde, 

der er målrettet til rettidigt at tackle 

følgerne af klimaændringer, for at der 

kan tages hensyn til dem i forbindelse 

med gennemførelsen af budgettet for 

2013; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 8 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8b. opfordrer Kommissionen til at øge sin 

indsats for at fastsætte klare prioriteter 

under denne budgetpost til fordel for 

bæredygtige landbrugsmetoder, som 

bevarer biodiversiteten, beskytter 

vandressourcer og jordfrugtbarhed og 

respekterer dyrevelfærd og beskæftigelse; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. godkender uden ændringer det nye 

forslag til budget for 2013 som ændret af 

Rådet; 

udgår 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. pålægger sin formand at bekendtgøre, 

at budgettet er endeligt vedtaget, og drage 

omsorg for, at det offentliggøres i Den 

Europæiske Unions Tidende; 

udgår 

Or. en 

 

 


