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8.3.2018 A8-0048/79 

Ændringsforslag  79 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez 

for GUE/NGL-Gruppen 

Miguel Urbán Crespo 

 

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 9 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  9b. mener, at EU har ansvaret for at 

give den yngre generation udsigt til en 

bedre fremtid, da den vil lide under de 

skadelige konsekvenser af de økonomiske 

politikker, som EU har ført i de seneste ti 

år; er fast besluttet på i væsentlig grad at 

optrappe flagskibprogrammet Erasmus+, 

som bør være til gavn for alle unge 

europæere og ikke blot et begrænset antal 

studerende, som har råd til at bo i 

udlandet, da dette program ikke kan 

imødekomme den meget store 

efterspørgsel fra højtkvalificerede 

ansøgerne på grund af de meget 

begrænsede midler, der er afsat til 

programmet i det nuværende budget; 

foreslår, at budgettet for Erasmus + 

forhøjes betydeligt, og at mindst halvdelen 

af det burde være forbeholdes unge fra 

mindre gunstigt stillede samfundsklasser; 

opfordrer til en betydelig styrkelse af 

rammeprogrammet for forskning og 

innovation; kræver, at der gøres reelle 

fremskridt i bekæmpelsen af 

ungdomsarbejdsløsheden og i støtten til 

mikrovirksomheder, små og mellemstore 

virksomheder, herunder sociale 

virksomheder, ved at afsætte flere 
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bevillinger til de programmer, der skal 

efterfølge 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og 

programmet for virksomheders 

konkurrenceevne og små og mellemstore 

virksomheder (Cosme); støtter desuden en 

styrkelse af Connecting Europe-faciliteten 

(CEF) 2.0; 

Or. en 



 

AM\1148041DA.docx  PE616.074v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

8.3.2018 A8-0048/80 

Ændringsforslag  80 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

for GUE/NGL-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 9 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  9c. Opfordrer EU til at øge sin indsats 

for at fremme samhørighed og social 

konvergens i Europa; foreslår en 

fordobling af bevillingerne til Den 

Europæiske Socialfond, så den kan gøre 

noget ved arbejdsløsheden og overvinde 

de vedvarende sociale skel i Europa; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/81 

Ændringsforslag  81 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Marie-

Pierre Vieu 

for GUE/NGL-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 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. opfordrer Unionen til at spille en 

rolle inden for tre nye politikområder med 

interne og eksterne dimensioner, der er 

opstået i løbet af den nuværende flerårige 

finansielle ramme: 

 

– ved at udvikle en omfattende asyl-, 

migrations- og integrationspolitik og tage 

fat på de grundlæggende årsager til 

migration og tvangsforflytninger i 

tredjelande; 

 

– ved at skærpe sikringen af de ydre 

grænser og fremme stabiliteten, navnlig 

gennem beskyttelse af 

menneskerettighederne i udlandet, 

konfliktforebyggelse og eksterne 

udviklingspolitikker, 

 

– ved at skabe fælles indre sikkerhed 

for de europæiske borgere og samle 

forskning og ressourcer på 

forsvarsområdet, idet det skal 

understreges, at de foranstaltninger, der 

træffes på disse områder, ikke må ske på 

udgår 
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bekostning af EU's udviklingspolitik; 

Or. en 



 

AM\1148041DA.docx  PE616.074v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

8.3.2018 A8-0048/82 

Ændringsforslag  82 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

for GUE/NGL-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 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. understreger, at den fremtidige 

ramme forventes at integrere to nye former 

for finansiel bistand, der indtager en 

fremtrædende plads på EU's økonomiske 

dagsorden, nemlig videreførelsen af 

investeringsstøtteordninger som f.eks. Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, og udvikling af en 

stabiliseringsmekanisme for 

medlemsstaterne i euroområdet, eventuelt 

gennem den foreslåede Europæiske 

Monetære Fond, sammen med en særlig 

konvergensfacilitet for medlemsstater, der 

er på vej ind i euroområdet; 

11. understreger, at den fremtidige 

ramme forventes at integrere to nye former 

for finansiel bistand som f.eks. Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer kræver, at disse programmer 

er i overensstemmelse med EU's mål om 

social, økonomisk og territorial 

samhørighed; mener, at forslaget til en 

europæisk monetær fond kunne være en 

del af målet om at styrke den europæiske 

samhørighed på betingelse af, at dens 

aktiviteter ikke er begrænset til 
euroområdet, at det prioriterer regioner, 

som er mindre gunstigt stillede med 

hensyn til udvikling og adgang til 

kapitalmarkederne, og at det ikke 

medfører uheldige økonomiske 

stramninger i regioner og medlemsstater; 

Or. en 



 

AM\1148041DA.docx  PE616.074v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

8.3.2018 A8-0048/83 

Ændringsforslag  83 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Kostas 

Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

for GUE/NGL-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 13 

 

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. modsætter sig i den forbindelse 

enhver nominel nedskæring af EU-

budgettet i den næste flerårige finansielle 

ramme og 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; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/84 

Ændringsforslag  84 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-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; 

14. mener, at der kun kan opnås et 

stærkere og mere ambitiøst Europa, hvis 

den genopbygges på en måde, som er 

tættere på borgernes forventninger, for så 

vidt angår solidaritet, samhørighed, asyl, 

beskyttelse af miljøet og biologisk 

mangfoldighed, en grønnere økonomi og 

energi, sociale fremskridt og støtte til 

forskning og uddannelse; mener, at de 

nødvendige FFR-udgiftslofter bør nå op på 

den maksimale andel af BNP for EU-27, 

der er tilladt i henhold til traktaterne; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/85 

Ændringsforslag  85 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Marie-Pierre Vieu 

for GUE/NGL-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 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  14a. understreger, at de nuværende 

lofter skal forhøjes betydeligt, så den 

flerårige finansielle ramme gøres til et  

fleksibelt og organiseret system for EU's 

udgiftsprogrammer med tilstrækkelige 

ressourcer til vigtige aktionslinjer; 

understreger, at dette ikke vil være muligt 

uden at gøre noget ved manglen på reel 

økonomisk konvergens, mindske truslerne 

mod ligestilling, fremme investeringer i 

ændringen i produktionsmodel, tackle 

klimaudfordringen og fremme 

samarbejdet om bedre vilkår; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/86 

Ændringsforslag  86 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

for GUE/NGL-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 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  14b. understreger, at det i henhold til 

Werner-rapporten fra 1970 og 

McDougall-rapporten fra 1977 er 

nødvendigt, at EU i langt større 

udstrækning øger sine ressourcer blot for 

at udligne skævhederne i 

betalingsbalancen over for udlandet, og 

dette er grunden til, at der er behov for et 

årligt BNP-bidrag til EU-budgettet på 4 % 

som en overgangsforanstaltning på vejen 

mod et højere niveau, for blot at overvinde 

eksisterende uligheder; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/87 

Ændringsforslag  87 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo 

for GUE/NGL-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; 

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; understreger imidlertid, 

at grundlaget for EU's budget ikke bør 

være BNP alene, hvilket ville bevirke, at 

FFR bliver uretfærdig og skæv og 

mangler progressiv  programmering; 

mener endvidere, at der bør tages hensyn 

til sociale faktorer såsom arbejdsløshed, 

adgang til offentlige goder og lokal 

bruttoindkomst i de dårligst stillede 

områder og forstæder ved finansieringen 

af den næste FFR; 

Or. en 

 

 


