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8.3.2018 A8-0048/7 

Ændringsforslag  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme 

efter 2020 

2017/2052(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning B 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

B. der henviser til, at FFR 2014-2020 

hurtigt viste sig at være utilstrækkelig med 

hensyn til at opfylde faktiske behov og 

politiske ambitioner, da den allerede fra 

starten blev taget i anvendelse til at 

håndtere en række kriser og nye 

udfordringer inden for investeringer, 

social udgrænsning, migration og 

flygtninge, beskæftigelse blandt unge, 

sikkerhed, landbrug, miljø og 

klimaforandringer, som ikke var blevet 

forudset på tidspunktet for dens 

vedtagelse; der henviser til, at den 

nuværende FFR som følge heraf allerede 

var presset til sit yderste efter kun to års 

gennemførelse, eftersom de disponible 

margener var opbrugt,  

fleksibilitetsbestemmelserne og de særlige 

instrumenter var blev mobiliseret i 

betragteligt omfang, de eksisterende 

politikker og programmer var blevet sat 

under pres eller endda skåret ned, og 

nogle ikke-budgetmæssige ordninger var 

blevet indført for at kompensere for EU-

budgettet utilstrækkelighed og manglende 

fleksibilitet;  

B.  der henviser til, at FFR 2014-2020 

og EU’s budgetpolitik hurtigt viste sig at 

være utilstrækkelig med hensyn til at 

opfylde de faktiske behov i forbindelse 

med investeringer, social udgrænsning, 

migration og flygtninge, beskæftigelse 

blandt unge, sikkerhed, landbrug og miljø;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/8 

Ændringsforslag  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme 

efter 2020 

2017/2052(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. understreger, at den næste FFR 

giver EU en mulighed for at vise, at det 

står sammen og er modstandsdygtig over 

for den politiske udvikling såsom Brexit, 

fremkomsten af populistiske og 

nationalistiske bevægelser og ændringer i 

det globale lederskab; understreger, at 

splittelse og egoisme ikke er svaret på 

globale spørgsmål og borgernes 

bekymringer; mener, at navnlig 

forhandlingerne om Brexit viser, at 

fordelene ved at være medlem af EU i høj 

grad opvejer omkostningerne ved at 

bidrage til dets budget; opfordrer i denne 

forbindelse til fuld overholdelse af  

rammerne omkring de tidligere indgåede 

forpligtelser som f.eks. 

langfredagsaftalen, for så vidt angår 

retsstatslige forhold og demokrati; 

7. afviser og beklager ethvert forsøg 

på at udnytte Det Forenede Kongeriges 

udtræden af EU (Brexit) til at styrke 

budgettets indtægtsside, da det i sidste 

ende vil føre til yderligere beskatning af 

virksomheder og øget skattetryk på 

borgerne; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/9 

Ændringsforslag  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme 

efter 2020 

2017/2052(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  10a. gentager sin bekymring over 

finansiering over EU-budgettet og dets 

rolle i at levere konkrete svar på 

borgernes behov og de stigende 

vanskeligheder, de står over for, såsom 

arbejdsløshed, økonomisk recession, 

fattigdom, migrationskrisen og trusler 

mod sikkerheden; understreger behovet 

for på passende vis at vurdere, hvilke 

midler der kan forvaltes bedre på 

nationalt plan med henblik på at sikre 

fuld respekt for nærhedsprincippet;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/10 

Ændringsforslag  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme 

efter 2020 

2017/2052(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 116 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  116a. opfordrer til en gennemgribende 

og konkret nedskæring af EU's 

forvaltningsudgifter, da der skal tages 

hensyn til de økonomiske begrænsninger, 

der opleves i adskillige medlemsstater;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/11 
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Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme 

efter 2020 

2017/2052(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 117 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

117. glæder sig over de initiativer, 

institutionerne, organerne og agenturerne 

har taget til yderligere at øge effektiviteten 

gennem øget administrativt samarbejde og 

sammenlægning af visse funktioner og 

dermed skabe besparelser for Unionens 

budget; understreger, at der for visse 

agenturer kunne opnås yderligere 

effektivitetsgevinster, især gennem øget 

samarbejde mellem agenturer med 

tilsvarende opgaver, som f.eks. inden for 

tilsyn med de finansielle markeder, og 

agenturer med flere hjemsteder; opfordrer 

generelt til en grundig vurdering af 

mulighederne for at samle agenturer i 

henhold til den strategiske karakter af 

deres opgaver og deres resultater med 

henblik på at skabe synergi mellem 

organerne, f.eks. mellem Den Europæiske 

Banktilsynsmyndighed og Den 

Europæiske Værdipapir- og 

Markedstilsynsmyndighed i Paris; 

117. opfordrer til en fuldstændig 

revision af de europæiske agenturers rolle 

og overvejer, om deres opgaver og mål 

ikke kunne nås på bedre gennem de 

eksisterende generaldirektorater i 

Kommissionen eller medlemsstaterne for 

at undgå overlapning af roller og 

omkostninger og forbedre 

gennemsigtigheden; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/12 

Ændringsforslag  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme 

efter 2020 

2017/2052(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 119 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

119. opfordrer Kommissionen til at 

foreslå en mekanisme, hvorved 

medlemsstater, der ikke respekterer de 

værdier, der er nedfældet i artikel 2 

traktaten om Den Europæiske Union 

(TEU), kan gøres til genstand for 

økonomiske sanktioner; advarer 

imidlertid om, at de endelige modtagere af 

midler fra Unionens budget på ingen 

måde bør berøres af overtrædelser af 

reglerne, som de ikke er ansvarlige for; er 

derfor overbevist om, at EU's budget ikke 

er det rette instrument til at løse 

problemerne med den manglende 

overholdelse af artikel 2 EU-traktaten, og 

at eventuelle finansielle konsekvenser bør 

bæres af medlemsstaten, uafhængigt af 

gennemførelsen af budgettet; 

119.  afviser og beklager dybt alle 

forsøg på at gøre EU-bevillinger politisk 

eller økonomisk betingede; fordømmer 

dette initiativ som endnu et angreb mod 

europæiske nationer og deres frihed og 

uafhængighed; 

Or. en 

 

 


