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Ændringsforslag  5 

József Szájer 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2011 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 8 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

8. erindrer om, at Europa-Parlamentet og 

Rådet som budgetmyndighedens to parter 

bør inddrages på lige fod i enhver 

anvendelse af den europæiske finansielle 

stabiliseringsmekanisme;  anmoder om, at 

der hurtigt fremsættes forslag med henblik 

på at gøre kriseløsningsmekanismen 

permanent (f.eks. en europæisk 

valutafond), at integrere EU 2020-

strategien fuldstændigt i de langsigtede 

makroøkonomiske rammer, at tage de 

indledende skridt til fælles emission af en 

del af statsgælden og indføre obligationer 

med dette formål for øje som beskrevet i 

tidligere betænkninger fra Europa-

Parlamentet og sikre en fælles ekstern 

repræsentation for euroområdet; 

8. erindrer om, at Europa-Parlamentet og 

Rådet som budgetmyndighedens to parter 

bør inddrages på lige fod i enhver 

anvendelse af den europæiske finansielle 

stabiliseringsmekanisme;  anmoder om, at 

der hurtigt fremsættes forslag med henblik 

på at gøre kriseløsningsmekanismen 

permanent (f.eks. en europæisk 

valutafond), at integrere EU 2020-

strategien fuldstændigt i de langsigtede 

makroøkonomiske rammer, at tage de 

indledende skridt til fælles emission af en 

del af statsgælden og indføre obligationer 

med dette formål for øje som beskrevet i 

tidligere betænkninger fra Europa-

Parlamentet og sikre en fælles ekstern 

repræsentation for euroområdet; går ind 

for en lille traktatændring, der giver et 

retsgrundlag til en sådan mekanisme, 

frem for en grundlæggende ændring af 

traktaten; 

Or. en 
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József Szájer 
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Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2011 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 11 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 11a. understreger, at 

samhørighedspolitikken er et af EU’s 

vigtigste instrumenter til at dæmme op for 

den økonomiske krise ved at fremme 

investeringer i realøkonomien; bifalder i 

denne forbindelse Kommissionens første 

vurdering af gennemførelsen af 

foranstaltninger med relation til 

samhørighedspolitikken inden for 

rammerne af den europæiske økonomiske 

genopretningsplan, der understreger den 

vigtige rolle, som denne politik spiller med 

hensyn til at imødegå konsekvenserne af 

krisen; understreger den åbenlyse 

kobling, der er mellem 

samhørighedspolitikken og de tre store 

prioriteter i Europa 2020-strategien, ved 

at lette tilvejebringelsen af øget, 

intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 

samtidig med, at en harmonisk udvikling i 

Unionens 271 regioner fremmes; 

Or. en 
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Ændringsforslag  7 

József Szájer 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2011 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 20 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 20a. understreger betydningen af de nye 

flerårige programmer efter 2013 inden for 

uddannelse, kultur, det audiovisuelle 

område, ungdom og borgerskab, som 

forventes forelagt i 2011; mener, at de 

aktioner, der iværksættes, og de 

foranstaltninger, der træffes under disse 

programmer, bør svare til de europæiske 

borgeres behov og være baseret på en 

passende og effektiv budgetramme;  

gentager sin frygt for, at initiativer som 

"unge på vej" kunne overskygge disse 

velkendte programmer og således virke 

mod hensigten; 

Or. en 
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Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2011 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 21 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 21a. mener, at en korrekt og 

funktionsdygtig gennemførelse af 

eksisterende lovgivningsmæssige 

instrumenter såsom den tredje 

energipakke bør prioriteres højt og støtter 

fuldt ud 2050-strategien, initiativer 

vedrørende intelligente net og 

forsyningssikkerhed;  

Or. en 
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József Szájer 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2011 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 25 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  25a. insisterer allerede nu på, at reformen 

af landbrugspolitikken skal resultere i en 

stærk, retfærdig og ægte fælles og alsidig 

politik, der opfylder forbrugernes og 

producenternes forventninger og effektivt 

leverer "offentlige goder", navnlig 

fødevaresikkerhed, og sikrer, at EU 

forbliver selvforsynende med fødevarer;  

Or. en 



 

AM\852023DA.doc  PE450.516v01-00 }  

 PE450.517v01-00 }  

 PE450.527v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

14.12.2010  B7-0688/2010 }  

 B7-0689/2010 }  

 B7-0697/2010 } RC1/Am. 10 

Ændringsforslag  10 

József Szájer 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2011 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 25 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  25b. minder om, at Parlamentet i sin 

beslutning af 8. juli 2010 om fremtiden 

for den fælles landbrugspolitik efter 2013 

insisterede på, at de midler, som tildeles 

den fælles landbrugspolitik i 2013-

budgettet, i det mindste forbliver 

uændrede i løbet af den næste finansielle 

programmeringsperiode;   

Or. en 
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József Szájer 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2011 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 25 c (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  25c. kræver, at import til EU af 

landbrugsprodukter fra tredjelande kun 

tillades, hvis de er produceret i 

overensstemmelse med de europæiske 

standarder for forbrugerbeskyttelse, 

dyrevelfærd og miljøbeskyttelse og sociale 

minimumsstandarder; insisterer på, at der 

ikke må indgås bilaterale eller 

multilaterale handelsaftaler på bekostning 

af EU’s landbrugsproducenter;  

Or. en 
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Ændringsforslag  12 

József Szájer 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2011 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 25 d (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  25d. opfordrer indtrængende 

Kommissionen til i lyset af 

konklusionerne i Revisionsrettens rapport 

om reformen af sukkermarkedet at 

revidere sine 

konsekvensanalyseprocedurer med 

henblik på at sikre, at de bedste og mest 

opdaterede data anvendes i forbindelse 

med udarbejdelsen af analyserne, hvilket 

er af afgørende betydning, når 

virkningerne af fremtidige bilaterale 

handelsaftaler for nøglesektorer i den 

europæiske økonomi skal vurderes;  

Or. en 
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Ændringsforslag  13 

József Szájer 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Commission Work Programme for 2011 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 25 e (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  25e. bifalder de kommende forslag fra 

Kommissionen vedrørende 

gennemførelsen af den integrerede 

havpolitik, såsom forslaget om en ramme 

for fysisk planlægning af havområder, 

meddelelsen om bæredygtig vækst i 

kystregioner og havområder samt 

meddelelse om integrering af 

havovervågning; insisterer imidlertid på, 

at finansieringen af gennemførelsen af 

den integrerede havpolitik garanteres i 

EU's budget gennem et proportionelt 

bidrag fra alle sektorer, der berøres af 

denne politik;  

Or. en 
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Ændringsforslag  14 

József Szájer 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2011 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 38 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  38a. bifalder Kommissionens initiativ til 

en alternativ mekanisme til bilæggelse af 

tvister og gentager, at ethvert initiativ 

inden for området kollektive søgsmål skal 

være i overensstemmelse med 

Parlamentets beslutning af 2009 om 

hvidbog om erstatningssøgsmål ved 

overtrædelse af EF’s kartel- og 

monopolregler;  

Or. en 



 

AM\852023DA.doc  PE450.516v01-00 }  

 PE450.517v01-00 }  

 PE450.527v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

14.12.2010  B7-0688/2010 }  

 B7-0689/2010 }  

 B7-0697/2010 } RC1/Am. 15 

Ændringsforslag  15 

József Szájer 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2011 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 38 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  38b. mener, at udviklingen i online 

overtrædelser af bestemmelserne om 

varemærke kræver foranstaltninger fra 

Kommissionens side, der kan styrke 

tilliden hos forbrugere og virksomheder, 

der handler online, og bekæmpe 

varemærkeforfalskning;  mener, at 

varemærkebeskyttelse bør gennemføres på 

lige fod for online og offline handel;  

Or. en 
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Ændringsforslag  16 

József Szájer 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2011 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 52 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  52a. understreger, at nye initiativer ville 

blive hilst velkomne på følgende områder:  

– EU’s rolle i forbindelse med 

terrorbekæmpelse med henblik på at 

bremse spredningen af 

masseødelæggelsesvåben  

– udvikling af den europæiske 

forsvarsindustri og den europæiske 

forsvarspolitiks ambitioner på lang sigt 

(2020)  

– nedrustning og global styring  

– en strategi over for BRIK-landene  

– en revision af Middelhavsunionen i lyset 

af det nuværende dødvande   

– en genoplivning af Det Transatlantiske 

Økonomiske Råd og evt. en fælles 

opdatering af sikkerhedsstrategien efter 

NATO's strategiske opdatering;   

Or. en 
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Ændringsforslag  17 

József Szájer 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2011 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 64 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  64a. glæder sig over, at Kommissionen vil 

være mere opmærksom på aspekter 

omkring konkurrenceevnen i 

konsekvensanalyserne, og understreger 

betydningen af en evaluering af 

kombinerede retsakters akkumulerede 

virkning på konkurrenceevnen 

(fitnesscheck);   

Or. en 

 

 


