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28.11.2016 A8-0346/1 

Ændringsforslag  1 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0346/2016 

Jens Geier 

Mobilisering af margenen til uforudsete udgifter i 2017 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Henvisning 6 a (ny) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 – der henviser til meddelelse fra 

Kommissionen af 30. juni 2016 om 

teknisk justering af den finansielle ramme 

for 2017 på grundlag af udviklingen i 

BNI og justering af rammebeløbene for 

samhørighedspolitikken 

(COM(2016)0311); 

Or. en 
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28.11.2016 A8-0346/2 

Ændringsforslag  2 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0346/2016 

Jens Geier 

Mobilisering af margenen til uforudsete udgifter i 2017 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning A 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

A. der henviser til, at Kommissionen 

efter at have undersøgt alle muligheder for 

at finansiere de yderligere og uforudsete 

forpligtelsesbehov i sit budgetforslag 

foreslog at anvende margenen til 

uforudsete udgifter til et beløb af 1 164,4 

mio. EUR med henblik på at supplere de 

forpligtelsesbevillinger, der er afsat til at 

dække udgifterne under udgiftsområde 3 i 

Den Europæiske Unions almindelige 

budget for regnskabsåret 2017, dvs. ud 

over forpligtelsesloftet på 2 578 mio. EUR 

i løbende priser; 

A. der henviser til, at Kommissionen 

efter at have undersøgt næsten alle 

muligheder for at finansiere de yderligere 

og uforudsete forpligtelsesbehov i sit 

budgetforslag foreslog at anvende 

margenen til uforudsete udgifter, der 

anslås til et absolut beløb på 4 496,8 mio. 

EUR for 2017, til et beløb af 1 164,4 mio. 

EUR med henblik på at supplere de 

forpligtelsesbevillinger, der er afsat til at 

dække udgifterne under udgiftsområde 3 i 

Den Europæiske Unions almindelige 

budget for regnskabsåret 2017, dvs. ud 

over forpligtelsesloftet på 2 578 mio. EUR 

i løbende priser; 

Or. en 
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28.11.2016 A8-0346/3 

Ændringsforslag  3 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0346/2016 

Jens Geier 

Mobilisering af margenen til uforudsete udgifter i 2017 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning A a (ny) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Aa. der henviser til, at mobiliseringen 

af margenen til uforudsete udgifter er et 

instrument, der skal anvendes som en 

sidste udvej, og mobiliseringen skal ske 

hurtigst muligt for at supplere det 

anslåede behov for nye bevillinger, 

navnlig inden for udgiftsområde 1a og 1b; 

udtrykker alvorlig bekymring over navnlig 

forsinkelserne i forbindelse med 

gennemførelsen af EU-programmer 

under delt forvaltning, og som baner 

vejen for en stor ophobning af 

betalingsanmodninger ved udgangen af 

den nuværende FFR; der henviser til, at 

Kommissionen har konkluderet, at det 

ajourførte betalingsbehov frem til 2020 

ifølge de foreliggende prognoser kun kan 

imødekommes med de nuværende lofter, 

hvis den samlede margen for betalinger 

udnyttes fuldt ud – og hvis de årlige lofter 

fjernes som en forebyggende 

foranstaltning – samt hvis betalingerne til 

særlige instrumenter medregnes ud over 

lofterne; der henviser til, at der derfor bør 

være en endelig og utvetydig løsning på 

sidstnævnte spørgsmål som led i FFR-

revisionen; 

Or. en 
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