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4.7.2016 A8-0224/41 

Ændringsforslag  41 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa 

Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara 

Spinelli 

for GUE/NGL-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 27 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 27a. kræver yderligere budgetstøtte til alle 

medlemsstater, der deltager i proceduren i 

forbindelse med uforholdsmæssigt store 

underskud; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/42 

Ændringsforslag  42 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-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 27 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 27b. opfordrer til, at 

investeringsklausulen revideres, så der ses 

bort fra nationale og regionale 

investeringer, der medfinansieres af ESI-

fondene, ved beregning af nationale 

underskud under stabilitets- og 

vækstpagten; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/43 

Ændringsforslag  43 

Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Martina 

Michels, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Luke 

Ming Flanagan, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-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 41 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 41a. (Nyt) Fredsprocessen i Irland 

bemærker det væsentlige bidrag, som EU 

har ydet med hensyn til at tilskynde til 

fred og forsoning i Irland, navnlig 

gennem PEACE-programmerne, der er 

rettet mod det nordlige Irland og 

grænsegrevskaberne i den sydlige del; 

bemærker, at resultatet af 

folkeafstemningen i Det Forenede 

Kongerige kan skabe alvorlige problemer 

for fredsprocessen og undergrave 

integriteten af denne og af 

langfredagsfredsaftalen; opfordrer 

Kommissionen til at fortsætte sin støtte til 

fredsprocessen gennem fortsat 

finansiering af PEACE-programmet; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/44 

Ændringsforslag  44 

Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 

Younous Omarjee 

for GUE/NGL-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. mener fuldt og fast, at EU-budgettet 

ikke bør finansiere nye initiativer på 

bekostning af eksisterende EU-programmer 

og -politikker; beklager, at de EFSI-

relaterede nedskæringer har ramt 

Horisont 2020 og CEF i alvorlig grad, og 

understreger, at det er nødvendigt, at de 

får mulighed for at opfylde deres mål, som 

blev vedtaget for bare to år siden, og at 

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 A8-0224/45 

Ændringsforslag  45 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck 

for GUE/NGL-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 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 42a. mener, at resultatet af 

folkeafstemningen i Det Forenede 

Kongerige giver løfter om en reel 

forandring af EU's kort- og langsigtede 

mål, hvis man skal opnå det, som 

borgerne forventer, at EU leverer: social 

retfærdighed, omstilling til økologi, retten 

til velfærd, beskyttelse mod de negative 

virkninger af globaliseringen og en fair 

harmonisering af beskatningen; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/46 

Ændringsforslag  46 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Matt Carthy, 

Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

for GUE/NGL-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 43 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

43. støtter kraftigt videreførelsen af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet som et 

middel til at sikre en hurtig indsats i 

kampen mod ungdomsarbejdsløshed – efter 

de nødvendige justeringer, som den 

igangværende evaluering giver anledning 

til; mener, at dette kun kan opnås ved at 

yde mindst det samme niveau af 

forpligtelsesbevillinger til 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet frem til 

udløbet af den nuværende FFR, som det, 

der blev bevilget årligt til programmet i de 

første to år af denne periode (6 mia. EUR 

fremrykket til 2014-2015), afhængigt af 

resultatet af Kommissionens kommende 

vurdering; bemærker, at dette bør 

indebære en forhøjelse af lofterne for 

underudgiftsområde 1b (Økonomisk, 

social og territorial samhørighed), da der 

ikke er nogen disponible margener; 

43. støtter kraftigt videreførelsen af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet som et 

middel til at sikre en hurtig indsats i 

kampen mod ungdomsarbejdsløshed, efter 

de nødvendige justeringer der er 

foranlediget af den igangværende 

evaluering; mener, at dette kun kan nås 

ved at tilvejebringe et tilstrækkeligt niveau 

af forpligtelsesbevillinger til 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet for de 

resterende år af den nuværende FFR; 

påpeger med henblik på at øge 

udnyttelsesgraden for denne fond i de 

mindre udviklede regioner – som i 

øjeblikket er meget lav – og som kræver 

øget budgetstøtte, at det er nødvendigt at 

gøre det nemmere at regne med, at der er 

midler til rådighed ved programmernes 

start; bemærker, at dette bør indebære en 

forhøjelse af lofterne for 

underudgiftsområde 1b, da der ikke er 

nogen disponible margener; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/47 

Ændringsforslag  47 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis 

Sylikiotis 

for GUE/NGL-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 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

47. forventer, at den fælles indsats for at 

sætte effektivt ind over for den eksterne 

dimension af migrations- og 

flygtningekrisen, navnlig den politiske 

stabilisering af det europæiske 

naboskabsområde og Afrika syd for 

Sahara samt afhjælpningen af de 

humanitære og økonomiske årsager til 

migration, vil blive optrappet i de 

kommende år og vil blive ledsaget af et 

stigende antal anmodninger om 

finansiering under udgiftsområde 4 (Et 

globalt Europa); understreger, at sådanne 

finansieringsanmodninger ikke bør 

fremsendes på bekostning af EU's allerede 

igangværende eksterne foranstaltninger, 

herunder dets udviklingspolitik; kræver 

derfor en forhøjelse af lofterne under 

udgiftsområde 4; 

47. forventer, at den fælles indsats for at 

sætte effektivt ind over for den eksterne 

dimension af migrations- og 

flygtningekrisen vil blive optrappet i de 

kommende år og vil blive ledsaget af et 

stigende antal anmodninger om 

finansiering under udgiftsområde 4 (Et 

globalt Europa), hvilket indebærer, at der 

skal gennemføres løsninger på 

oprindelsesstedet, at praksisser, der 

direkte eller indirekte fremmer Da'esh og 

dem der drager fordel af 

menneskehandel, sanktioneres, at man 

garanterer sikker bevægelighed for 

personer med flygtningestatus og stiller de 

fornødne ressourcer til rådighed til at 

sørge for en værdig social integration af 

disse mennesker i den periode, hvor de 

opholder sig i Europa; understreger, at 

sådanne finansieringsanmodninger ikke bør 

fremsendes på bekostning af EU's allerede 

igangværende eksterne foranstaltninger, 

herunder dets udviklingspolitik; kræver 

derfor en forhøjelse af lofterne under 

udgiftsområde 4; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/48 

Ændringsforslag  48 

Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck, 

Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-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 52 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 52a. er af den stærke overbevisning, at der 

bør indføres en konditionalitet om 

grundlæggende rettigheder med henblik 

på at suspendere udbetalingen af ESI-

midler til medlemsstater, der ikke 

respekterer Den Europæiske Unions 

charter om grundlæggende rettigheder; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/49 

Ændringsforslag  49 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-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 61 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

61. mener, at midtvejsgennemgangen/-

revisionen giver en glimrende mulighed for 

at foretage den første vurdering og 

evaluering af, hvordan de pågældende EU-

politikker og -programmer og FFR'ens 

fleksibilitetsbestemmelser og særlige 

instrumenter fungerer, og forventer, at 

Kommissionen fremlægger en analyse, der 

indkredser manglerne ved det nuværende 

implementeringssystem; er særligt optaget 

af, hvordan indvirkningen på 

gennemførelsen af de nye elementer, der 

introduceres i indeværende 

programmeringsperiode, såsom 

forhåndsbetingelser under 

samhørighedspolitikken, vurderes; mener, 

at der ved midtvejsgennemgangen/-

revisionen af FFR'en også bør gøres status 

over, hvorvidt de tildelte midler giver 

resultater med henblik på at nå de tilsigtede 

mål; anmoder Kommissionen om at 

komme med konkrete forslag til, hvordan 

man imødegår eventuelle mangler og 

forbedrer gennemførelsesforholdene i de 

resterende år af den nuværende FFR for 

at sikre den mest effektive udnyttelse af de 

knappe finansielle ressourcer og mindske 

den administrative byrde for 

støttemodtagerne; 

61. konstaterer, at 

midtvejsgennemgangen/-revisionen på 

grund af den forsinkede gennemførelse af 

FFR'en giver en glimrende mulighed for 

at foretage den første vurdering og 

evaluering af, hvordan de pågældende EU-

politikker og -programmer og FFR'ens 

fleksibilitetsbestemmelser og særlige 

instrumenter fungerer, samt forvaltningen 

af EU's udgifter med henblik på at 

vurdere, om FFR-programmerne leverer 

resultater i forhold til de fastsatte mål, 

kan fremvise en tilstrækkelig 

absorptionsevne og skaber EU-merværdi; 

forventer, at Kommissionen fremlægger en 

analyse, der indkredser manglerne ved det 

nuværende implementeringssystem; er 

særligt optaget af, hvordan indvirkningen 

på gennemførelsen af de nye elementer, der 

introduceres i indeværende 

programmeringsperiode, såsom 

forhåndsbetingelser under 

samhørighedspolitikken, vurderes; mener, 

at der ved midtvejsgennemgangen/-

revisionen af FFR'en også bør gøres status 

over, hvorvidt de tildelte midler giver 

resultater med henblik på at nå de tilsigtede 

mål; anmoder Kommissionen om at 

komme med konkrete forslag til, hvordan 

man imødegår eventuelle mangler og 
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forbedrer gennemførelsesforholdene 

gennem en omfattende forenkling, som 

indbefatter reformer inden for 

forvaltning, overvågning, rapportering og 

kontrol med midlerne, for at sikre den 

mest effektive udnyttelse af de knappe 

finansielle ressourcer og mindske den 

administrative byrde for støttemodtagerne i 

de resterende år af den nuværende FFR; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/50 

Ændringsforslag  50 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck 

for GUE/NGL-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 62 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

62. understreger, at det er vigtigt at påvise 

merværdien af EU-budgettets 

gennemførelse, og er tilhænger af, at man 

sætter en resultatorienteret kultur i centrum 

for EU's anvendelse af budgetmidlerne; 

understreger, at vurdering af effektivitet og 

resultater bør være et centralt princip, hvor 

det er relevant, og fremhæver, at dette 

princip navnlig er på sin plads i forbindelse 

med programmer, hvor der fokuseres på 

innovation; anerkender Kommissionens 

arbejde inden for rammerne af initiativet 

"et resultatorienteret EU-budget", som 

stadig skal udvikles yderligere, og ser frem 

til at modtage resultaterne af arbejdet i den 

interinstitutionelle ekspertarbejdsgruppe 

om resultatbaseret budgetlægning; mener, 

at denne tilgang kan være et middel til at 

opnå flere resultater fra ineffektive 

programmer; understreger imidlertid, at 

tekniske eller programmeringsmæssige 

mangler ikke må føre til en reduktion af 

EU-budgettet eller til, at politiske 

prioriteringer opgives, og at en bedre 

anvendelse af midlerne ikke i sig selv vil 

løse problemet med manglende 

økonomiske midler til at tackle presserende 

og voksende behov; minder Kommissionen 

om, at Europa-Parlamentet som 

budgetmyndighedens ene part skal 

udgår 
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inddrages i udviklingen af Kommissionens 

strategi i denne henseende; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/51 

Ændringsforslag  51 

Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-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 63 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

63. erkender, at de finansielle instrumenter 

spiller en øget rolle i Unionens budget som 

en supplerende finansieringsform i forhold 

til subsidier og tilskud; anerkender disse 

instrumenters potentiale med hensyn til at 

forøge den økonomiske, og dermed den 

politiske, betydning af Unionens budget; 

understreger imidlertid, at et skift fra 

traditionel finansiering til mere innovative 

instrumenter ikke er tilrådelig på alle 

politikområder, eftersom ikke alle 

politikker er fuldstændigt markedsdrevne; 

fremhæver, at finansielle instrumenter 

udgør en alternativ og supplerende 

finansieringsmåde og ikke bør anvendes til 

projekter, der kun må modtage tilskud, 

som er særligt vigtige for de mindre 

udviklede regioner; 

63. erkender, at de finansielle instrumenter 

i stigende grad anvendes i Unionens 

budget som en supplerende 

finansieringsform i forhold til subsidier og 

tilskud; anerkender disse instrumenters 

potentiale med hensyn til at forøge den 

økonomiske, og dermed den politiske, 

betydning af Unionens budget; 

understreger imidlertid, at et skift fra 

traditionel finansiering til mere innovative 

instrumenter ikke er tilrådelig; fremhæver, 

at finansielle instrumenter kan udgøre en 

alternativ og supplerende 

finansieringsmåde og kun bør anvendes til 

projekter, hvor denne form for 

finansiering udgør en merværdi og øger 

den forsvarlige forvaltning af offentlige 

midler; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/52 

Ændringsforslag  52 

Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Stefan Eck 

for GUE/NGL-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 65 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

65. tilskynder Kommissionen til at udpege 

alle EU-politikområder, hvor tilskud kan 

kombineres med finansielle instrumenter, 

og til at angive en behørig balance mellem 

de to; er af den faste overbevisning, at 

muligheden for at kombinere forskellige 

EU-midler under harmoniserede 

forvaltningsregler ville bidrage til at 

optimere synergierne mellem de 

finansieringskilder, der er adgang til på 

EU-plan; understreger, at en øget 

anvendelse af finansielle instrumenter ikke 

bør føre til en nedskæring af Unionens 

budget; minder om sit gentagne krav om 

større gennemsigtighed og demokratisk 

kontrol i forbindelse med gennemførelsen 

af de finansielle instrumenter, der støttes af 

Unionens budget; 

65. understreger, at en øget anvendelse af 

finansielle instrumenter ikke bør føre til en 

nedskæring af Unionens budget; minder 

om sit gentagne krav om større 

gennemsigtighed og demokratisk kontrol i 

forbindelse med gennemførelsen af de 

finansielle instrumenter, der støttes af 

Unionens budget; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/53 

Ændringsforslag  53 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Martina Michels 

for GUE/NGL-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 73 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

73. mener i betragtning af det hastigt 

skiftende politiske klima og med henblik 

på at sikre større fleksibilitet, at nogle 

elementer af FFR bør aftales for fem år ad 

gangen, mens andre – navnlig dem der 

vedrører programmer, som kræver mere 

langsigtet programmering, og/eller 

politikker, der fastsætter komplekse 

procedurer for fastlæggelse af 

gennemførelsesordninger, som f.eks. 

samhørighedspolitikken eller udvikling af 

landdistrikterne – bør aftales for en periode 

på 5+5 år med obligatorisk 

midtvejsrevision; 

udgår 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 76 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

76. opfordrer til, at der indføres en eller 

flere former for nye egne indtægter, ideelt 

set med en klar tilknytning til EU-

politikker, der skaber merværdi; bemærker, 

at en lang række mulige nye egne indtægter 

allerede er blevet drøftet af Gruppen på 

Højt Plan, såsom en reform af 

momsordningen, en afgift på finansielle 

transaktioner og ECB's møntningsgevinst, 

en reform af EU's 

emissionskvotehandelsordning og CO2-

beskatning, en afgift på vejtransport, 

selskabsbeskatning, elektricitetsbeskatning 

eller beskatning af det digitale område; 

afventer spændt anbefalingerne fra 

Gruppen på Højt Plan, således at 

Parlamentet kan gå videre og forberede 

sin holdning i denne henseende; opfordrer 

i denne forbindelse til, at alle former for 

rabatter udfases; 

76. opfordrer til, at der indføres en eller 

flere former for nye egne indtægter, ideelt 

set med en klar tilknytning til EU-

politikker, der skaber merværdi, ved hjælp 

af progressiv skat, som styrker den 

finanspolitiske kapacitet til at tackle de 

finansielle, økonomiske og miljømæssige 

kriser, som opstår i cyklusser; bemærker, 

at en lang række mulige nye egne indtægter 

allerede er blevet drøftet af Gruppen på 

Højt Plan, såsom en reform af 

momsordningen, en afgift på finansielle 

transaktioner og ECB's møntningsgevinst, 

en reform af EU's 

emissionskvotehandelsordning og CO2-

beskatning, en afgift på vejtransport, 

selskabsbeskatning, elektricitetsbeskatning 

eller beskatning af det digitale område; 

afventer spændt anbefalingerne fra 

Gruppen på Højt Plan, således at 

Parlamentet kan gå videre og forberede sin 

holdning i denne henseende; opfordrer i 

denne forbindelse til, at alle former for 

rabatter udfases; 

Or. en 
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