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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. bekræfter princippet om, at 

yderligere politiske prioriteter bør 

kombineres med yderligere finansielle 

midler, hvad enten de opstår på 

tidspunktet for vedtagelsen af en ny FFR 

eller i forbindelse med dens 

gennemførelse, og understreger, at 
finansieringen af nye behov ikke bør 

undergrave de eksisterende politikker og 

programmer; forventer endvidere, at der 

vil blive indført tilstrækkelige 

fleksibilitetsbestemmelser for at tage højde 

for uforudsete omstændigheder, der måtte 

opstå i løbet af den flerårige finansielle 

rammes løbetid; 

13.  understreger, at finansieringen af 

nye behov bør opnås med en evaluering af 

udgifterne til programmer, som ikke giver 

en reel merværdi; forventer endvidere, at 

der vil blive indført tilstrækkelige 

fleksibilitetsbestemmelser for at tage højde 

for uforudsete omstændigheder, der måtte 

opstå i løbet af den flerårige finansielle 

rammes løbetid; 

Or. en 
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82. fastholder den betydning, som den 

flerårige finansielle ramme har for 

sektorer, der er afhængige af langsigtede 

investeringer, som for eksempel en 

bæredygtig transportsektor; gør 

opmærksom på, at 

transportinfrastrukturerne er rygraden i det 

indre marked og grundlaget for bæredygtig 

vækst og jobskabelse; henviser til, at 

fuldførelsen af et fælles europæisk 

transportområde, der er forbundet med 

nabolandene, kræver omfattende 

transportinfrastrukturer og skal behandles 

som en nøgleprioritet for at fremme EU's 

konkurrenceevne og den økonomiske, 

sociale og territoriale samhørighed, bl.a. i 

randområderne og på øer; mener derfor, at 

den næste FFR bør indeholde 

tilstrækkelige midler til projekter, der 

navnlig bidrager til færdiggørelsen af det 

centrale TEN-T-netværk og dets 

korridorer, der bør forlænges yderligere; 
minder om de mål, der blev fastsat på 

COP21 med hensyn til transport for at 

bekæmpe klimaændringer, og opfordrer 

medlemsstaterne til at investere i 

intelligent, bæredygtig og integreret 

offentlig transport; 

82. fastholder den betydning, som den 

flerårige finansielle ramme har for 

sektorer, der er afhængige af langsigtede 

investeringer, som for eksempel en 

bæredygtig transportsektor; gør 

opmærksom på, at 

transportinfrastrukturerne er rygraden i det 

indre marked og grundlaget for bæredygtig 

vækst og jobskabelse; henviser til, at 

fuldførelsen af et fælles europæisk 

transportområde, der er forbundet med 

nabolandene, kræver omfattende 

transportinfrastrukturer og skal behandles 

som en nøgleprioritet for at fremme EU's 

konkurrenceevne og den økonomiske, 

sociale og territoriale samhørighed, bl.a. i 

randområderne og på øer; opfordrer derfor 

Kommissionen til at evaluere 

finansieringen af økonomisk tvivlsomme 
projekter, som også er skadelige for 

folkesundheden som f.eks. Torino-Lyon 

jernbanelinjen. minder om de mål, der 

blev fastsat på COP21 med hensyn til 

transport for at bekæmpe klimaændringer, 

og opfordrer medlemsstaterne til at 

investere i intelligent, bæredygtig og 

integreret offentlig transport; 

Or. en 
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116. mener, at en stærk og effektiv 

offentlig forvaltning af høj kvalitet er af 

afgørende betydning for gennemførelsen af 

EU's politikker og for at genopbygge 

tilliden og styrke dialogen med 

civilsamfundsorganisationer og  borgerne 

på alle niveauer; understreger den rolle, 

som institutioner, der består af demokratisk 

valgte medlemmer, spiller i den henseende; 

minder om, at EU's institutioner, organer 

og agenturer ifølge Revisionsretten har 

gennemført nedskæringen på 5 % af 

personalet i deres stillingsfortegnelse; 

mener, at de ikke bør være genstand for 

yderligere generelle nedskæringer af denne 

art; udtrykker sin kraftige modstand mod 

en gentagelse af den såkaldte 

omrokeringspulje for agenturer; 

116. mener, at en stærk og effektiv 

offentlig forvaltning af høj kvalitet er af 

afgørende betydning for gennemførelsen af 

EU's politikker og for at genopbygge 

tilliden og styrke dialogen med 

civilsamfundsorganisationer og  borgerne 

på alle niveauer; understreger den rolle, 

som institutioner, der består af demokratisk 

valgte medlemmer, spiller i den henseende; 

minder om, at EU's institutioner, organer 

og agenturer ifølge Revisionsretten har 

gennemført nedskæringen på 5 % af 

personalet i deres stillingsfortegnelse; 

mener, at der bør være mulighed for en 

yderligere nedskæring, hvis den er baseret 

på en vurdering af de reelle behov og på 

sammenlægning af fælles opgaver, hvor 

det er muligt; opfordrer til, at der 

foretages en grundig revision af EU's 

forvaltningsudgifter for at der kan 

foretages en reel nedskæring af 

udgifterne; 

Or. en 

 

 


