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15.10.2014 A8-0014/1 

Ändringsförslag  1 
Indrek Tarand 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 27 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

27. Europaparlamentet noterar att rubrik 1a 

har drabbats av den största andelen av 

rådets nedskärningar, både när det gäller 

åtagandena (-323,5 miljoner EUR jämfört 

med budgetförslaget) och när det gäller 

betalningarna (-1 335 miljoner EUR), trots 

att Europeiska rådet i juni 2014 på nytt 

satte tillväxt, konkurrenskraft och 

skapandet av arbetstillfällen överst på sin 

politiska dagordning. Parlamentet betonar 

att en del av dessa nedskärningar inte är i 

linje med överenskommelsen om den 

fleråriga budgetramen för 2014–2020, 

eftersom de innebär en kraftig minskning 

av Horisont 2020 (med 190 miljoner EUR i 

åtagandena jämfört med budgetförslaget), 

som senarelades betydligt med 200 

miljoner EUR 2014, samt Iter-programmet 

(-11,2 miljoner EUR), som i stället bör 

tidigareläggas till 2015 för att kompensera 

senareläggningen 2014. 

27. Europaparlamentet noterar att rubrik 1a 

har drabbats av den största andelen av 

rådets nedskärningar, både när det gäller 

åtagandena (-323,5 miljoner EUR jämfört 

med budgetförslaget) och när det gäller 

betalningarna (-1 335 miljoner EUR), trots 

att Europeiska rådet i juni 2014 på nytt 

satte tillväxt, konkurrenskraft och 

skapandet av arbetstillfällen överst på sin 

politiska dagordning. Parlamentet betonar 

att en del av dessa nedskärningar inte är i 

linje med överenskommelsen om den 

fleråriga budgetramen för 2014–2020, 

eftersom de innebär en kraftig minskning 

av Horisont 2020 (med 190 miljoner EUR i 

åtagandena jämfört med budgetförslaget), 

som senarelades betydligt med 200 

miljoner EUR 2014. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/2 

Ändringsförslag  2 
Indrek Tarand 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 28 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

28. Europaparlamentet anser att med 

hänsyn till energiberoendet av Ryssland är 

det också mycket viktigt att främja 

energisäkerheten, förnybar energi och 

energieffektivitet, särskilt i de 

medlemsstater som är mest beroende av 

rysk gas. Parlamentet vill se en anpassning 

av utgiftsmålen för energianslagen inom 

Horisont 2020 till de åtaganden som 

gjordes under lagstiftningsprocessen. 

28. Europaparlamentet anser att med 

hänsyn till energiberoendet av Ryssland är 

det också mycket viktigt att främja 

energisäkerheten, förnybar energi och 

energieffektivitet, särskilt i de 

medlemsstater som är mest beroende av 

rysk gas. Parlamentet vill se en anpassning 

av utgiftsmålen för energianslagen inom 

Horisont 2020 till de åtaganden som 

gjordes under lagstiftningsprocessen. 

Parlamentet förväntar sig därför att 

kommissionen anslår 15 % av budgeten 

för energiforskning till finansiering av 

marknadsåtgärder för befintlig förnybar 

energi och lösningar för energieffektivitet 

genom ett program för Intelligent energi – 

Europa III. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/3 

Ändringsförslag  3 
Indrek Tarand 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 29a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 29a. Europaparlamentet understryker att 

anslag för experimentreaktorn Iter 

uppgår till ytterligare 838 miljoner EUR 

(åtagandebemyndiganden) i 2015 års 

budget. Parlamentet framhåller projektets 

extremt låga kostnadseffektivitet och att 

inga påtagliga resultat förväntas före 

2050. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/4 

Ändringsförslag  4 
Indrek Tarand 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 29b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 29b. Europaparlamentet understryker den 

enorma skillnaden mellan finansieringen 

av nukleär verksamhet i EU-budgeten och 

stödet för framtidsorienterad förnybar 

energi. Parlamentet anser därför att man 

genom at avstå från Iterprojektet kan 

frigöra mycket efterfrågade resurser, vilka 

skulle kunna användas för investering i 

redan fungerande teknik för förnybar 

energi. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/5 

Ändringsförslag  5 
Indrek Tarand 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 29c (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 29c. Europaparlamentet anser att 

Euratom-budgetposten för kärnklyvning 

och strålskydd bör få en ny inriktning så 

att anslagen i stället används för att stödja 

avvecklingen av kärnkraftverk. 

Parlamentet anser också att anslagen för 

gemensamma forskningscentrets 

nukleära verksamhet endast bör användas 

för sådan verksamhet som är nödvändig 

för att genomföra säkerhetskontroller. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/6 

Ändringsförslag  6 
Indrek Tarand 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 43a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 43a. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens ambition att spela en 

starkare roll när program inom ramen för 

de europeiska struktur- och 

investeringsfonderna ska utarbetas och 

genomföras. Parlamentet begär särskilt 

att kraven när det gäller lokala och 

regionala aktörers samt det civila 

samhällets delaktighet uppfylls för att öka 

egenansvaret för politiken och uppnå 

unionens mål med avseende på 

klimatförändringar och 

fattigdomsminskning. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att fullt ut 

utnyttja tillgängliga instrument och 

metoder såsom spårning av 

klimatförändringar för att öka insatsernas 

synlighet. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/7 

Ändringsförslag  7 
Indrek Tarand 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 45 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

45. Europaparlamentet håller med om att 

det behövs ytterligare stöd för att lindra 

effekterna av Rysslands importstopp för 

vissa jordbruks- och fiskeprodukter från 

unionen. Parlamentet välkomnar de akuta 

stödåtgärder som kommissionen vidtagit 

som en första reaktion på krisen. 

Parlamentet ökar därför unionens 

medfinansiering för säljfrämjande åtgärder 

inom den gemensamma jordbrukspolitiken 

med 30 miljoner EUR för att hjälpa 

producenterna att hitta alternativa 

försäljningsmöjligheter samtidigt som 5 

miljoner EUR anslås i ytterligare stöd för 

fiskare genom EHFF. Parlamentet beslutar 

också att öka beloppet för 

skolfruktsprogrammet med 7 miljoner 

EUR och skolmjölksprogrammet med 4 

miljoner EUR utöver beloppen i 

kommissionens budgetförslag. 

45. Europaparlamentet håller med om att 

det behövs ytterligare stöd för att lindra 

effekterna av Rysslands importstopp för 

vissa jordbruks- och fiskeprodukter från 

unionen. Parlamentet välkomnar de akuta 

stödåtgärder som kommissionen vidtagit 

som en första reaktion på krisen. 

Parlamentet ökar därför unionens 

medfinansiering för säljfrämjande åtgärder 

inom den gemensamma jordbrukspolitiken 

med 30 miljoner EUR för att hjälpa 

producenterna att hitta alternativa 

försäljningsmöjligheter samtidigt som 5 

miljoner EUR anslås i ytterligare stöd för 

fiskare genom EHFF. Parlamentet anser 

att dessa ytterligare anslag inte får leda 

till ökad export från EU till 

utvecklingsländer till priser som 

undergräver marknaderna där. 

Parlamentet beslutar också att öka beloppet 

för skolfruktsprogrammet med 7 miljoner 

EUR och skolmjölksprogrammet med 4 

miljoner EUR utöver beloppen i 

kommissionens budgetförslag. 

Or. en 

  

 



 

AM\1037306SV.doc  PE537.055v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

15.10.2014 A8-0014/8 

Ändringsförslag  8 
Indrek Tarand 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 45a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 45a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att bevaka de 

klimatrelaterade utgifterna och vidta 

omedelbara korrigeringsåtgärder om det 

finns risk för att man inte når upp till 

målet på 20 % eller att utgiftsprogrammen 

inte längre ger önskad effekt. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/9 

Ändringsförslag  9 
Indrek Tarand 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 45b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 45b. Europaparlamentet ökar anslagen 

för landsbygdsutveckling genom att 

minska direktstödet för att delvis 

kompensera för de nedskärningar som 

gjorts till följd av den nya fleråriga 

budgetramen. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/10 

Ändringsförslag  10 
Indrek Tarand 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 45c (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 45c. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att se till att medlen 

fördelas rättvist genom att öka stödet till 

hållbara jordbruksmetoder som bevarar 

den biologiska mångfalden, skyddar 

vattenresurserna och jordens bördighet 

samt respekterar djurskyddet och värnar 

sysselsättningen. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/11 

Ändringsförslag  11 
Indrek Tarand 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 45d (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 45d. Europaparlamentet anser att 

exportbidragen snedvrider handeln och 

strider mot EU:s utvecklingsmål. 

Parlamentet stöder därför ett fullständigt 

avskaffande av dessa bidrag. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/12 

Ändringsförslag  12 
Indrek Tarand 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 45e (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 45e. Europaparlamentet anser att varken 

anslagen för den gemensamma 

jordbrukspolitiken eller några andra 

anslag bör användas för att finansiera 

tjurfäktning med dödlig utgång. 

Parlamentet påminner om att sådan 

finansiering är en tydlig överträdelse av 

Europeiska konventionen om skydd av 

animalieproduktionens djur (rådets 

direktiv 98/58/EG). 

Or. en 

 

 



 

AM\1037306SV.doc  PE537.055v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

15.10.2014 A8-0014/13 

Ändringsförslag  13 
Indrek Tarand 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 61a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 61a. Europaparlamentet anser att 

allmänhetens bristande förtroende för 

förhandlingarna om det transatlantiska 

partnerskapet för handel och 

investeringar inte beror på mängden 

information från kommissionen, utan på 

att kommissionen undanhåller de 

grundläggande förhandlingsdokumenten 

och anser att ett offentliggörande av dessa 

dokument på internet inte skulle medföra 

några ytterligare kostnader, utan skulle 

öka allmänhetens förtroende mycket mer. 

Parlamentet anser därför att inrättandet 

av en ny budgetpost med anslag till ett 

belopp av 4 miljoner EUR är överflödigt. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/14 

Ändringsförslag  14 
Indrek Tarand 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 85a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 85a. Europaparlamentet betonar att 

parlamentet har haft för avsikt att öka sin 

budget motsvarande inflationstakten. 

Parlamentet understryker att en ökning 

med 2,24 % är mycket högre än den 

nuvarande inflationstakten. Parlamentet 

anser också att en sådan ökning är svår 

att motivera i dessa tider. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/15 

Ändringsförslag  15 
Indrek Tarand 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 86a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 86a. Europaparlamentet anser att på 

medellång sikt bör ledamotsstadgan, som 

ger upphov till betydande kostnader på 

grund av den nya valperioden, revideras i 

syfte att begränsa vissa av dessa 

kostnader. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/16 

Ändringsförslag  16 
Indrek Tarand 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 91a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 91a. Europaparlamentet anser att 

ytterligare besparingar skulle kunna 

göras när det gäller ledamöternas 

ersättning för allmänna utgifter. 

Parlamentet begär att ledamöterna 

motiverar 50 % av sina utgifter från 

ersättningen för allmänna utgifter genom 

att lämna in styrkande handlingar.  

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/17 

Ändringsförslag  17 
Indrek Tarand 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 91b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 91b. Europaparlamentet lovordar 

parlamentets tillvägagångssätt och 

generalsekreterarens arbete för att 

tillhandahålla uppgifter om resultatet av 

valet, samtidigt som man ser till att det 

råder största möjliga transparens när det 

gäller allmänhetens tillgång till korrekt 

och aktuell information i maskinläsbart 

format som producerats i och av 

parlamentet och som kännetecknas av 

öppna licenser och öppna standarder. 

Parlamentet förväntar sig att dessa 

ansträngningar fortsätter. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/18 

Ändringsförslag  18 
Indrek Tarand 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 107 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

107. Europaparlamentet motsätter sig 

starkt kommissionens nedskärningar av 

de utgifter som är kopplade till 

Regionkommitténs politiska verksamhet 

och därtill hörande kostnader eller 

kostnader relaterade till informations- 

och kommunikationsverksamheten. 

Parlamentet ökar, mot bakgrund av 

inledningen av Regionkommitténs nya 

mandat, de berörda budgetposterna. 

utgår 

Or. en 

 

 

 


