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4.7.2016 A8-0224/11 

Ændringsforslag  11 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: 

Parlamentets input forud for Kommissionens forslag 

2015/2353(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. understreger, at den nye Kommission 

som modsvar til dette presserende problem 

i 2014 fremsatte forslag om en 

investeringsplan for Europa og oprettelsen 

af EFSI med sigte på at mobilisere 315 

mia. EUR i nye investeringer i 

realøkonomien; gentager sit stærke 

engagement i forhold til EFSI, som 

forventes at sætte kraftigt skub i netop de 

dele af den økonomiske sektor, der er 

befordrende for vækst og jobs; bemærker, 

at en række projekter allerede er blevet 

godkendt og er ved at blive gennemført; 

bemærker, at den garanti, Unionen gav for 

EFSI, er omfattet af en garantifond på 8 

mia. EUR, som er afsat i EU-budgettet; 

15. understreger, at den nye Kommission 

som modsvar til dette presserende problem 

i 2014 fremsatte forslag om en 

investeringsplan for Europa og oprettelsen 

af EFSI med sigte på at mobilisere 315 

mia. EUR i nye investeringer i 

realøkonomien; bemærker, at en række 

projekter allerede er blevet godkendt og er 

ved at blive gennemført; bemærker, at den 

garanti, Unionen gav for EFSI, er omfattet 

af en garantifond på 8 mia. EUR, som er 

afsat i EU-budgettet; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/12 

Ændringsforslag  12 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: 

Parlamentets input forud for Kommissionens forslag 

2015/2353(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 42 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

42. mener fuldt og fast, selv om 

Parlamentet fuldt ud bekræfter sin 

opbakning til ideen om en storstilet politisk 

og økonomisk støtte til EFSI, at EU-

budgettet ikke bør finansiere nye initiativer 

på bekostning af eksisterende EU-

programmer og -politikker; agter at leve op 

til sit tilsagn om at kompensere fuldt ud for 

de EFSI-relaterede nedskæringer, der har 

ramt Horisont 2020 og CEF, således at de 

får mulighed for at opfylde deres mål, som 

blev vedtaget for bare to år siden, og så 

Unionen kan nå sine mål for forskning og 

innovation; understreger i denne 

forbindelse, at finansieringsniveauet for de 

andre programmer under 

underudgiftsområde 1a (Konkurrenceevne 

for vækst og beskæftigelse) ikke bør 

berøres af denne kompensation, og peger 

på deres uomtvistelige bidrag til vækst, 

jobs og konkurrenceevne; mener ikke, at 

margenerne i underudgiftsområde 1a er 

tilstrækkelige til at opfylde disse behov, og 

efterlyser derfor en forhøjelse af loftet for 

dette underudgiftsområde; 

42. understreger, at en maksimalistisk 

tilgang til revisionen af den flerårige 

finansielle ramme kunne føre til, at den 

blev forhøjet op til loftet over de egne 

indtægter (1,29 % af EU's BNP i 

forpligtelsesbevillinger), hvilket ville 

indebære en forhøjelse på ca. EUR 150 

mia. i investeringer, hvorved målet for 

Europa 2020-strategien kunne opnås, og 

EU kunne opfylde sine internationale 

tilsagn med hensyn til COP21 og 

målsætningerne efter 2015-målene; 

gentager derfor, at det oprindelige 

kommissionsforslag, som derefter blev 

nedskåret med EUR 85 mia., efter dets 

opfattelse ikke er tilstrækkeligt til at 

finansiere de nuværende politiske 

prioriteter i forbindelse med EU's strategi 

for intelligent, bæredygtig og inklusiv 

vækst, de nye opgaver i medfør af 

Lissabontraktaten og uforudsete 

begivenheder for slet ikke at tale om de 

politiske mål og tilsagn, som Det 

Europæiske Råd selv har fastsat; mener 

derfor, at resultatet af revisionen logisk 

bør ende et sted mellem ovennævnte 

minimums- og maksimunsgrænser; mener 

fuldt og fast, selv om Parlamentet fuldt ud 

bekræfter sin opbakning til ideen om en 

storstilet politisk og økonomisk støtte til 
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EFSI, at EU-budgettet ikke bør finansiere 

nye initiativer på bekostning af 

eksisterende EU-programmer og -

politikker; agter at leve op til sit tilsagn om 

at kompensere fuldt ud for de EFSI-

relaterede nedskæringer, der har ramt 

Horisont 2020 og CEF, således at de får 

mulighed for at opfylde deres mål, som 

blev vedtaget for bare to år siden, og så 

Unionen kan nå sine mål for forskning og 

innovation; understreger i denne 

forbindelse, at finansieringsniveauet for de 

andre programmer under 

underudgiftsområde 1a (Konkurrenceevne 

for vækst og beskæftigelse) ikke bør 

berøres af denne kompensation, og peger 

på deres uomtvistelige bidrag til vækst, 

jobs og konkurrenceevne; mener ikke, at 

margenerne i underudgiftsområde 1a er 

tilstrækkelige til at opfylde disse behov, og 

efterlyser derfor en forhøjelse af loftet for 

dette underudgiftsområde; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/13 

Ændringsforslag  13 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: 

Parlamentets input forud for Kommissionens forslag 

2015/2353(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 47 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  47a. mener, at indsatsen for at løse 

humanitære problemer ikke må ske på 

bekostning af bevillingerne til EU's 

udviklingsbistand og politikker på andre 

områder; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/14 

Ændringsforslag  14 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: 

Parlamentets input forud for Kommissionens forslag 

2015/2353(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 47 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  47b. mener, at der ikke skal stilles forslag 

om nye politiske prioriteter på bekostning 

af de programmer, der blev vedtaget i 

forbindelse med den nuværende flerårige 

finansielle ramme som f.eks. H2020, 

CEF, COSME, Galileo og Copernicus, og 

de på forhånd tildelte nationale 

støtterammer, som skal gennemføres fuldt 

ud; påpeger imidlertid, at budgettet til 

ITER er større end noget andet 

forskningsbudget på energiområdet; 

beklager dybt, at visse medlemsstater er 

tvunget til at ændre deres 

finansieringsprioriteter som følge af 

eksplosionen i udgifterne til ITER; 

understreger, at Parlamentet har besluttet 

ikke at godkende regnskaberne for ITER 

på grund af dårlig forvaltning, 

forsinkelser og overdrevne udgifter, 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/15 

Ændringsforslag  15 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: 

Parlamentets input forud for Kommissionens forslag 

2015/2353(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 47 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  47c. er overbevist om, at ITER er det 

værste eksempel på dårlig investering fra 

EU's side inden for energiforskning og -

udvikling; opfordrer til, at investeringerne 

i ITER bringes til ophør og i stedet 

anvendes til udvikling og gennemførelse 

af varige energiløsninger, som allerede 

findes, eller som vil forefindes inden for 

den nærmeste fremtid, for dermed 

effektivt at bidrage til virkeliggørelsen af 

klima- og energimålene for 2020; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/16 

Ændringsforslag  16 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: 

Parlamentets input forud for Kommissionens forslag 

2015/2353(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 47 d (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  47d. opfordrer til en forhøjelse af 

bevillingerne til de tre EU-programmer, 

som direkte vedrører borgerne - Det 

Kreative Europa, Borgernes Europa og 

Erasmus+ - da disse programmer er ved 

at udvikle nye tilskudsordninger som 

reaktion på den aktuelle situation med 

integrering og uddannelse af flygtninge 

og står i spidsen for EU's og 

medlemsstaternes indsats for at forbedre 

den almindelig situation i samfundet, den 

gensidige forståelse og sameksistensen i 

vore forskellige samfund; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/17 

Ændringsforslag  17 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: 

Parlamentets input forud for Kommissionens forslag 

2015/2353(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 48 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

48. mener, at det er nødvendigt hurtigst 

muligt at skride til handling for at 

forhindre, at der opstår en ny betalingskrise 

hen imod afslutningen af den nuværende 

FFR; er af den faste overbevisning, at man 

bør gøre sig alle bestræbelser på at 

forhindre, at der opbygges et efterslæb af 

ubetalte regninger som det, der blev 

konstateret i den foregående periode; 

understreger imidlertid, at samtidig med at 

betalingsbehovene bør nå deres normale 

højdepunkt, kan der allerede forventes et 

betydeligt pres på betalingerne i anden 

halvdel af FFR'en; mener, at dette ekstra 

pres bl.a. skyldes modregningen af 

margenen til uforudsete udgifter mod de i 

forvejen stramme betalingslofter for 2018-

2020, den betydelige forsinkelse med 

igangsættelsen af de nye programmer 

under delt forvaltning, herunder 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, EFSI's 

betalingsprofil og de ekstra betalinger, der 

svarer til de nylige forhøjelser af 

forpligtelsesbevillingerne i forbindelse med 

migrations- og flygtningekrisen; 

48. understreger derfor , at den 

maksimalistiske tilgang til revisionen af 

den flerårige finansielle ramme kunne 

føre til, at den blev forhøjet op til loftet 

over de egne indtægter (1,23 % af EU's 

BMP i betalingsbevillinger), hvilket ville 

indebære en forhøjelse på ca. EUR 120 

mia.;  gentager, at det oprindelige 

kommissionsforslag, som derefter blev 

nedskåret med EUR 91 mia., ikke var 

tilstrækkelig til at dække forskellen 

mellem forpligtelsesbevillinger og 

betalingsbevillinger og mindske de 

udestående forpligtelser; mener derfor, at 

resultatet af revisionen logisk bør ende et 

sted mellem ovennævnte minimums- og 

maksimunsgrænser; mener, at det er 

nødvendigt hurtigst muligt at skride til 

handling for at forhindre, at der opstår en 

ny betalingskrise hen imod afslutningen af 

den nuværende FFR; er af den faste 

overbevisning, at man bør gøre sig alle 

bestræbelser på at forhindre, at der 

opbygges et efterslæb af ubetalte regninger 

som det, der blev konstateret i den 

foregående periode; understreger 

imidlertid, at samtidig med at 

betalingsbehovene bør nå deres normale 

højdepunkt, kan der allerede forventes et 

betydeligt pres på betalingerne i anden 
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halvdel af FFR'en; mener, at dette ekstra 

pres bl.a. skyldes modregningen af 

margenen til uforudsete udgifter mod de i 

forvejen stramme betalingslofter for 2018-

2020, den betydelige forsinkelse med 

igangsættelsen af de nye programmer 

under delt forvaltning, herunder 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, EFSI's 

betalingsprofil og de ekstra betalinger, der 

svarer til de nylige forhøjelser af 

forpligtelsesbevillingerne i forbindelse med 

migrations- og flygtningekrisen; 

Or. en 



 

AM\1100077DA.doc  PE585.330v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

4.7.2016 A8-0224/18 

Ændringsforslag  18 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: 

Parlamentets input forud for Kommissionens forslag 

2015/2353(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 60 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

60. bemærker, at COP 21-aftalen, der blev 

indgået i Paris, er en universel, dynamisk 

og differentieret aftale, som har til formål 

at imødegå udfordringerne ved 

klimaforandringerne; understreger, at det 

ifølge denne aftale er nødvendigt at bevilge 

EU-midler til at støtte klimatiltag i 

udviklingslande; understreger, at alle 

midler til de mulige tiltag, der følger af 

COP 21, bør lægges oven i de aktuelle 

udgifter til klimatiltag, og opfordrer 

Kommissionen til i god tid før revisionen 

at fremlægge sin gennemførelsesstrategi og 

første vurdering af COP21-aftalens 

potentielle indvirkning på EU's budget; 

fremhæver endvidere, at revisionen af FFR 

skaber en glimrende mulighed for at sikre, 

at målet om at anvende 20 % af udgifterne 

til klimarelaterede tiltag nås, og til at sørge 

for en eventuel forhøjelse af denne tærskel 

i overensstemmelse med de internationale 

forpligtelser, EU påtog sig under COP 21; 

opfordrer Kommissionen til at sikre, at 

mekanismen til integrering af 

klimaaspektet er fuldt operationel, og at 

den nuværende metode til at spore sådanne 

udgifter forbedres; minder desuden om, at 

EU også har forpligtet sig til at gennemføre 

FN's strategiske plan for konventionen om 

biodiversitet, og understreger, at det bør 

60. bemærker, at COP 21-aftalen, der blev 

indgået i Paris, er en universel, dynamisk 

og differentieret aftale, som har til formål 

at imødegå udfordringerne ved 

klimaforandringerne; understreger, at det 

ifølge denne aftale er nødvendigt at bevilge 

EU-midler til at støtte klimatiltag i 

udviklingslande; understreger, at alle 

midler til de mulige tiltag, der følger af 

COP 21, bør lægges oven i de aktuelle 

udgifter til klimatiltag, og opfordrer 

Kommissionen til i god tid før revisionen 

at fremlægge sin gennemførelsesstrategi og 

første vurdering af COP21-aftalens 

potentielle indvirkning på EU's budget; 

fremhæver endvidere, at revisionen af den 

flerårige finansielle ramme skaber en 

glimrende mulighed for øjeblikkeligt at 

forhøje klimabevillinger på EU-budgettet 

fra 20 % til 30 % for at afspejle EU's 

tilsagn i Paris i december 2015; opfordrer 

Kommissionen til at sikre, at mekanismen 

til integrering af klimaaspektet er fuldt 

operationel, og at den nuværende metode 

til at spore sådanne udgifter forbedres; 

minder desuden om, at EU også har 

forpligtet sig til at gennemføre FN's 

strategiske plan for konventionen om 

biodiversitet, og understreger, at det bør 

afsætte tilstrækkelige midler til at opfylde 
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afsætte tilstrækkelige midler til at opfylde 

sine forpligtelser i denne henseende; 

sine forpligtelser i denne henseende; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/19 

Ændringsforslag  19 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: 

Parlamentets input forud for Kommissionens forslag 

2015/2353(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 86 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

86. fastholder, at lovgivningsprocessen for 

vedtagelsen af den næste FFR bør være 

afsluttet ved udgangen af 2018 efter 

omfattende forhandlinger mellem 

Europa-Parlamentet og Rådet; 
understreger, at en rettidig aftale om FFR 

vil gøre det muligt at få vedtaget alle 

sektorforordninger hurtigt, således at alle 

nye programmer kan påbegyndes uden 

forsinkelse den 1. januar 2021; fremhæver 

betydningen af, at de nationale parlamenter 

og EU-borgerne informeres bedre om 

udfordringerne ved den kommende FFR, 

ved at der på et passende tidspunkt 

organiseres en interinstitutionel og 

interparlamentarisk konference; 

86. understreger, at en rettidig aftale om 

FFR vil gøre det muligt at få vedtaget alle 

sektorforordninger hurtigt, således at alle 

nye programmer kan påbegyndes uden 

forsinkelse den 1. januar 2021; fremhæver 

betydningen af, at de nationale parlamenter 

og EU-borgerne informeres bedre om 

udfordringerne ved den kommende FFR, 

ved at der på et passende tidspunkt 

organiseres en interinstitutionel og 

interparlamentarisk konference; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/20 

Ændringsforslag  20 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: 

Parlamentets input forud for Kommissionens forslag 

2015/2353(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 86 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  86a. bemærker, at aftalen, der blev 

indgået den 12. december 2015 i Paris af 

de 196 parter til FN's rammekonvention 

om klimaforandringers, er en universel, 

dynamisk, bindende og differentieret 

aftale, som har til formål at imødegå 

udfordringerne ved klimaforandringerne; 

opfordrer Kommissionen til i god tid før 

revisionen at fremlægge sin første 

vurdering af COP21-aftalens potentielle 

indvirkning på EU's budget; opfordrer 

Kommissionen til i den flerårige 

finansielle ramme efter 2020 at forhøje de 

klimarelaterede bevillinger til 50 % og til 

at forbedre den nuværende metode til 

sporing af udgifterne på baggrund af 

Paris-aftalen om den 

verdensomspændende indsats for at 

bekæmpe klimaforandringer og for at 

vise, at Europa går i spidsen på dette 

område; 

Or. en 

 

 


