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8.3.2018 A8-0048/40 

Ændringsforslag  40 

Gérard Deprez 

for ALDE-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 D a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Da. der henviser til, at en eventuel 

forhøjelse af EU's budget må ikke forøge 

de samlede offentlige udgifter i EU og 

derfor primært skal opnås ved at overføre 

kompetencer og foranstaltninger, der 

hidtil har været udført af medlemsstaterne 

til EU, sammen med de dertil hørende 

bevillinger; der henviser til, at dette bør 

føre til større effektivitet og europæisk 

merværdi;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/41 

Ændringsforslag  41 

Gérard Deprez 

for ALDE-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 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  7a. mener, at finansieringsniveauet i 

den næste programmeringsperiode for 

EU's eksisterende politikker og 

efterfølgende udgiftsprogrammer bør 

fastsættes på grundlag af en grundig og 

kritisk vurdering fra Kommissionens side 

af gennemførelsen og effektiviteten af de 

nuværende finansielle programmer og 

instrumenter og en evaluering af den 

merværdi, de leverer, som led i en 

omfattende revision af de offentlige 

udgifter, således som Revisionsretten har 

slået til lyd for ved flere lejligheder;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/42 

Ændringsforslag  42 

Gérard Deprez 

for ALDE-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 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. opfordrer derfor til fortsat støtte til 

de eksisterende politikker, herunder 

navnlig EU's mangeårige politikker, der er 

forankret i traktaterne, nemlig den fælles 

landbrugs- og fiskeripolitik og 

samhørighedspolitikken, da de medfører 

konkrete resultater af det europæiske 

projekt for EU-borgerne; afviser ethvert 

forsøg på at renationalisere disse 

politikker, eftersom dette hverken ville 

reducere den økonomiske byrde for 

skatteyderne og forbrugerne eller give 

bedre resultater, men derimod hindre 

væksten, solidariteten og det indre markeds 

funktion og samtidig øge ulighederne og 

forskellene mellem områder og 

økonomiske sektorer; agter at sikre det 

samme finansieringsniveau for EU-27 til 

disse politikker i den næste 

programmeringsperiode og samtidig 

forbedre deres effektivitet og forenkle de 

procedurer, der er forbundet med dem;  

8. opfordrer derfor til fortsat støtte til 

de eksisterende politikker, herunder 

navnlig EU's mangeårige politikker, der er 

forankret i traktaterne, nemlig den fælles 

landbrugs- og fiskeripolitik og 

samhørighedspolitikken, da de medfører 

konkrete resultater af det europæiske 

projekt for EU-borgerne; afviser ethvert 

forsøg på at renationalisere disse 

politikker, eftersom dette hverken ville 

reducere den økonomiske byrde for 

skatteyderne og forbrugerne eller give 

bedre resultater, men derimod hindre 

væksten, solidariteten og det indre markeds 

funktion og samtidig øge ulighederne og 

forskellene mellem områder og 

økonomiske sektorer; agter at sikre et 

tilstrækkeligt finansieringsniveau for EU-

27 til disse politikker i den næste 

programmeringsperiode og samtidig 

forbedre deres effektivitet og forenkle de 

procedurer, der er forbundet med dem; 

Or. en 



 

AM\1147971DA.docx  PE616.074v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

8.3.2018 A8-0048/43 

Ændringsforslag  43 

Gérard Deprez 

for ALDE-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 19 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  19a. opfordrer Unionen til at øge sin 

budgetmæssige fleksibilitet med henblik 

på at forbedre sin reaktionsevne i tilfælde 

af pludselige kriser og uforudsete 

hændelser, og mener derfor, at alle 

udgifter bortset fra udgifter til politikker 

og programmer, der kræver 

forudsigelighed og en flerårig finansiel 

ramme som f.eks. den fælles 

landbrugspolitik, den fælles fiskeripolitik 

og samhørighedspolitikken samt 

programmer for forskning og innovation, 

digital infrastruktur, transport og energi, 

forsvar uddannelse, beskæftigelse og 

mobilitet for unge studerende og lærlinge, 

og virksomheders konkurrenceevne og 

små og mellemstore virksomheder bør 

sættes under afstemning og vedtages hvert 

år;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/44 

Ændringsforslag  44 

Gérard Deprez 

for ALDE-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 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. understreger nødvendigheden af, at 

FFR's varighed gradvist bevæger sig i 

retning af en periode på 5 + 5 år med en 

obligatorisk midtvejsrevision; opfordrer 

Kommissionen til at udarbejde et klart 

forslag om fastlæggelse af metoderne for 

den praktiske gennemførelse af en finansiel 

ramme på 5 + 5 år; er overbevist om, at 

varigheden af FFR ikke kan fastlægges 

for en enkelt periode på fem år på grund 

af de alvorlige hindringer, som dette vil 

indebære for programmering og 

gennemførelse af flere af EU's politikker; 

22. understreger nødvendigheden af, at 

FFR's varighed gradvist bevæger sig i 

retning af en periode på 5 + 5 år med en 

obligatorisk midtvejsrevision; opfordrer 

Kommissionen til at udarbejde et klart 

forslag om fastlæggelse af metoderne for 

den praktiske gennemførelse af en finansiel 

ramme på 5 + 5 år;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/45 

Ændringsforslag  45 

Gérard Deprez 

for ALDE-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 72 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

72. mener derfor, at den nuværende 

præsentation af udgiftsområder kræver 

nogle forbedringer, men er imod enhver 

form for uberettigede, radikale 

ændringer; foreslår derfor følgende 

struktur for FFR efter 2020;  

Udgår 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/46 

Ændringsforslag  46 

Gérard Deprez 

for ALDE-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 86 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

86. anser det for afgørende at sikre en 

bæredygtig og prismæssigt overkommelig 

energiforsyning i Europa; opfordrer derfor 

til fortsat støtte for investeringer, som 

sikrer diversificeringen af energikilder og -

forsyningsruter, øger energisikkerheden og 

styrker energieffektiviteten, bl.a. gennem 

CEF Energi; understreger navnlig 

betydningen af at yde omfattende støtte, 

især i kulstofintensive regioner, til 

energiomstilling, overgang til en 

lavemissionsøkonomi og modernisering af 

kraftværker, forbedringer i den 

grænseoverskridende sammenkobling og 

anvendelse af intelligente forsyningsnet, 

opsamling og lagring af kulstof og 

udnyttelsen af teknologier og 

modernisering af fjernvarme; mener 

derfor, at der bør ydes støtte til 

omstillingen af energisektoren på 

baggrund af de klimapolitiske mål, 

navnlig i kulafhængige regioner og lande, 

med henblik på effektivt at bidrage til en 

strategisk overgang til en 

lavemissionsøkonomi; opfordrer til, at der 

oprettes en omfattende fond for at 

understøtte en retfærdig overgang, især 

gennem udvikling og udnyttelse af 

vedvarende energikilder, 

energieffektivitetsløsninger, 

86. anser det for afgørende at sikre en 

bæredygtig og prismæssigt overkommelig 

energiforsyning i Europa; opfordrer derfor 

til en videreførelse af bæredygtige 

investeringer, som stimulerer udviklingen 

af varige energikilder, styrker 

energieffektiviteten som det første 

fyringsmiddel, øger energisikkerheden og 

uafhængigheden af importerede 

energikilder og støtter nye og innovative 

energi- og industriteknologier, som er i 

overensstemmelse med Unionens 

langsigtede energitilsagn;  
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energilagring, løsninger og infrastruktur 

til e-mobilitet, modernisering af 

elproduktionen og -nettene, avancerede 

elproduktionsteknologier, herunder CO2-

opsamling og –lagring (CCS), udnyttelse 

af opsamlet CO2 (CCU) og kulforgasning, 

modernisering af fjernvarme, herunder 

højeffektiv kraftvarmeproduktion, tidlig 

tilpasning til nye miljøstandarder, 

omstrukturering af energiintensive 

sektorer samt behandling af de 

samfundsmæssige, socioøkonomiske og 

miljømæssige konsekvenser.  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/47 

Ændringsforslag  47 

Gérard Deprez 

for ALDE-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 90 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

90. anser det for at være yderst vigtigt 

at opretholde finansieringen af 
samhørighedspolitikken efter 2020 for EU-

27 på mindst samme niveau i faste priser 

som budgettet for 2014-2020; 
understreger, at BNP fortsat bør være en af 

parametrene for tildeling af midler fra 

samhørighedspolitikken, men mener, at det 

bør suppleres af en yderligere række 

sociale, miljømæssige og demografiske 

indikatorer for bedre at tage højde for nye 

former for uligheder mellem og inden for 

regionerne i alle EU-medlemsstater; støtter 

endvidere en videreførelse under den nye 

programmeringsperiode af de elementer, 

som har gjort samhørighedspolitikken mere 

moderne og resultatorienteret under den 

nuværende FFR, dvs. tematisk 

koncentration, forudgående betingelser, 

resultatrammer og forbindelsen til 

økonomisk forvaltning;  

90. mener, at der bør afsættes 

tilstrækkelige bevillinger til 
samhørighedspolitikken efter 2020 i EU-

27, på grundlag af en behovsanalyse, hvor 

der tages hensyn til vurderingen af 

gennemførelsen af politikken; 
understreger, at BNP fortsat bør være en af 

parametrene for tildeling af midler fra 

samhørighedspolitikken, men mener, at det 

bør suppleres af en yderligere række 

sociale, miljømæssige og demografiske 

indikatorer for bedre at tage højde for nye 

former for uligheder mellem og inden for 

regionerne i alle EU-medlemsstater; støtter 

endvidere en videreførelse under den nye 

programmeringsperiode af de elementer, 

som har gjort samhørighedspolitikken mere 

moderne og resultatorienteret under den 

nuværende FFR, dvs. tematisk 

koncentration, forudgående betingelser, 

resultatrammer og forbindelsen til 

økonomisk forvaltning; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/48 

Ændringsforslag  48 

Gérard Deprez 

for ALDE-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 94 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

94. understreger navnlig, at det fortsat 

er nødvendigt at bekæmpe 

ungdomsarbejdsløshed og udgrænsning, 

navnlig blandt unge, der ikke er i almen 

uddannelse, beskæftigelse eller 

erhvervsuddannelse (NEET'er), som led i 

en omfattende tilgang til 

ungdomspolitikker på EU-plan; opfordrer 

derfor til, at bevillingsrammen til 

ungdomsarbejdsløshedsinitiativet 

fordobles, og til, at EU's ungdomsgaranti 

gennemføres i fuld udstrækning, samtidig 

med at der sikres en hurtig og forenklet 

anvendelse af midlerne og en permanent og 

stabil finansiering i den næste 

programmeringsperiode; understreger 

behovet for en bedre regulering for at sikre, 

at unge med en dårlig samfundsøkonomisk 

baggrund ikke udsættes for 

forskelsbehandling i forhold til deltagelse i 

programmet; mener, at investeringer for at 

fremme uddannelse og efteruddannelse, 

navnlig inden for udvikling af digitale 

færdigheder, fortsat er en af EU's 

topprioriteter; insisterer på, at dette 

program ikke må erstatte bevillinger, som 

tidligere blev finansieret over de nationale 

budgetter;  

94. understreger navnlig, at det fortsat 

er nødvendigt at bekæmpe 

ungdomsarbejdsløshed og udgrænsning, 

navnlig blandt unge, der ikke er i almen 

uddannelse, beskæftigelse eller 

erhvervsuddannelse (NEET'er), som led i 

en omfattende tilgang til 

ungdomspolitikker på EU-plan; opfordrer 

derfor til en væsentlig styrkelse af 

initiativerne til fremme af beskæftigelsen 

for de unge, og til, at EU's ungdomsgaranti 

gennemføres i fuld udstrækning, samtidig 

med at der sikres en hurtig og forenklet 

anvendelse af midlerne og en permanent og 

stabil finansiering i den næste 

programmeringsperiode; understreger 

behovet for en bedre regulering for at sikre, 

at unge med en dårlig samfundsøkonomisk 

baggrund ikke udsættes for 

forskelsbehandling i forhold til deltagelse i 

programmet; mener, at investeringer for at 

fremme uddannelse og efteruddannelse, 

navnlig inden for udvikling af digitale 

færdigheder, fortsat er en af EU's 

topprioriteter; insisterer på, at dette 

program ikke må erstatte bevillinger, som 

tidligere blev finansieret over de nationale 

budgetter; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/49 

Ændringsforslag  49 

Gérard Deprez 

for ALDE-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 98 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

98. opfordrer Kommissionen til at følge 

op på projektet med Interrailkort til Europa 

på 18-års-fødselsdagen og fremlægge et 

særligt program i den næste FFR med 

tilstrækkelige årlige bevillinger til at dække 

alle ansøgninger om et gratis jernbanepas 

fra unge europæere, som fylder 18 år i det 

pågældende år; understreger, at et sådant 

projekt vil blive et centralt element i 

styrkelsen af den europæiske bevidsthed og 

identitet især på grund af de trusler, som 

populisme og udbredelse af misinformation 

udgør; gentager, at der forventes et forslag 

fra Kommissionen for at skabe et reelt 

retsgrundlag for virkeliggørelsen af 

målsætningen med et sådant program;  

98. opfordrer Kommissionen til at følge 

op på projektet med Interrailkort til Europa 

og fremlægge et særligt program i den 

næste FFR med tilstrækkelige årlige 

bevillinger til at dække alle ansøgninger 

om et jernbanepas fra unge europæere fra 

en bred aldersgruppe, som er socialt og 

geografisk inklusivt, altid knyttet til 

uddannelsesmæssige mål på grundlag af 

multimodal og lavemissionstransport, og 

nødvendiggør et økonomisk bidrag fra 

støttemodtagerne som dokumentation for 

deres engagement i projektet; 
understreger, at et sådant projekt vil blive 

et centralt element i styrkelsen af den 

europæiske bevidsthed og identitet især på 

grund af de trusler, som populisme og 

udbredelse af misinformation udgør; 

gentager, at der forventes et forslag fra 

Kommissionen for at skabe et reelt 

retsgrundlag for virkeliggørelsen af 

målsætningen  med et sådant program og 

understreger, at dette program ikke må 

undergrave budgettet for andre 

eksisterende vellykkede EU-programmer; 

Or. en 

 

 


