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8.3.2018 A8-0048/13 

Ændringsforslag  13 

André Elissen, 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 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. mener, at der kun kan opnås et 

stærkere og mere ambitiøst Europa, hvis 

det tildeles flere bevillinger; opfordrer på 

baggrund af ovennævnte udfordringer og 

prioriteter og under hensyntagen til Det 

Forenede Kongeriges udtrædelse af 

Unionen til en væsentlig forhøjelse af 

EU's budget; anslår de nødvendige FFR-

udgiftslofter til at udgøre 1,3 % af BNP i 

EU-27 foruden den vifte af instrumenter, 

der skal beregnes ud over lofterne; 

udgår 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/14 

Ændringsforslag  14 

André Elissen, 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 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. er overbevist om, at indførelsen af 

nye reelt egne indtægter fortsat er den 

eneste mulighed for at sikre passende 

finansiering under den næste FFR, 

medmindre Rådet beslutter at forhøje 

størrelsen af de nationale bidrag til EU's 

budget væsentligt; 

udgår 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/15 

Ændringsforslag  15 

André Elissen, 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 39 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

39. kræver navnlig en betydelig 

forhøjelse af fleksibilitetsinstrumentets 

finansieringsramme på op til en årlig 

bevilling på mindst 2 mia. EUR; minder 

om, at fleksibilitetsinstrumentet ikke er 

knyttet til noget bestemt politikområde og 

således kan anvendes til et hvilket som 

helst formål, der anses for nødvendigt; 

mener derfor, at dette instrument kan 

anvendes til at dække nye finansielle 

behov, efterhånden som de opstår under 

den flerårige finansielle rammes løbetid; 

udgår 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/16 

Ændringsforslag  16 

André Elissen, 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 40 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

40. påpeger den rolle, 

nødhjælpsreserven spiller med hensyn til 

at tilvejebringe en hurtig reaktion på 

tredjelandes specifikke bistandsbehov i 

forbindelse med uforudsete hændelser, og 

understreger navnlig dens særlige 

betydning under de nuværende 

omstændigheder; kræver en betydelig 

forhøjelse af finansieringsrammen til en 

årlig bevilling på 1 mia. EUR; 

udgår 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/17 

Ændringsforslag  17 

André Elissen, 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 42 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

42. mener, at EGF, der tilbyder 

solidaritet og støtte på EU-plan til 

arbejdstagere, der mister deres job som 

følge af gennemgribende strukturelle 

ændringer i verdens handelsmønstre, som 

opstår på grund af globaliseringen eller 

som et resultat af den globale økonomiske 

og finansielle krise, ikke er blevet udnyttet 

fuldt ud og kunne anvendes bedre og 

integreres i en langsigtet strategi, så den 

rent faktisk når ud til afskedigede 

arbejdstagere og integrerer dem på 

arbejdsmarkedet igen i alle 

medlemsstaterne; mener, at den 

kommende revision af EGF bør omfatte 

en undersøgelse af dens rækkevidde og 

indebære en forbedring af samordningen 

med andre instrumenter; mener, at en 

revideret EGF bør råde over mindst den 

samme årlige bevilling under den nye 

FFR; 

udgår 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/18 

Ændringsforslag  18 

André Elissen, 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 43 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

43. foreslår, at der oprettes en særlig 

reserve for FFR's særlige instrumenter 

baseret på de uudnyttede bevillinger, der 

bortfalder fra hvert instrument; mener, at 

denne reserve bør fungere uden nogen 

tidsmæssig begrænsning; opfordrer til, at 

denne reserve efter en afgørelse fra 

budgetmyndigheden mobiliseres til fordel 

for alle FFR's særlige instrumenter, som 

mobiliseres til at finansiere behov, der 

overstiger deres finansielle kapacitet, 

udgår 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/19 

Ændringsforslag  19 

André Elissen, 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 76 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

76. opfordrer derfor til en væsentlig 

forøgelse af det samlede budget for RP9 i 

den næste FFR, der bør udføre mindst 120 

mia. EUR; mener, at dette niveau er egnet 

til at sikre Europas globale 

konkurrenceevne og videnskabelige, 

teknologiske og industrielle lederskab, så 

der kan gribes ind over for 

samfundsproblemer og ydes et bidrag til 

at nå EU's klimamål og de bæredygtige 

udviklingsmål; opfordrer især til, at der 

gøres en indsats for at stimulere 

nyskabende og markedsskabende 

innovation, navnlig i SMV'er; 

76. opfordrer derfor til en væsentlig 

forøgelse af det samlede budget for RP9 i 

den næste FFR, der bør udføre mindst 120 

mia. EUR; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/20 

Ændringsforslag  20 

André Elissen, 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 81 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

81. gentager sin stærke opbakning bag 

Den Europæiske Fond for Strategiske 

Investering (EFSI), som sigter mod at 

mobilisere 500 mia. EUR i nye 

investeringer i realøkonomien under den 

nuværende FFR; mener, at EFSI allerede 

har skabt et kraftigt og målrettet rygstød 

til de dele af økonomien, der bidrager til 

bæredygtig vækst og jobskabelse; 

understreger den positive virkning af 

EFSI ved at stille finansiering til rådighed 

for SMV'er i hele EU; glæder sig derfor 

over, at Kommissionen i den nye FFR har 

til hensigt at fremsætte et lovforslag om 

videreførelse og forbedring af denne 

investeringsordning med et særskilt 

budget, som ikke skal finansiering på 

bekostning af eksisterende politikker og 

programmer; understreger, at alle 

lovforslag bør baseres på konklusionerne 

fra Kommissionens revision og den 

uafhængige evaluering; forventer, at det 

nye forslag vil afhjælpe eventuelle 

mangler i gennemførelsen af EFSI og 

bl.a. vil øge fondens geografiske dækning, 

således at fordelene kan mærkes i hele 

EU; 

udgår 

Or. en 
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