
 

AM\1148048DA.docx  PE616.074v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

8.3.2018 A8-0048/91 

Ændringsforslag  91 

Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, 

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 22 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  22a. 5 + 5-modellen vil sikre 

hensyntagen til Parlamentets politiske 

bekymringer i hver valgperiode. Den vil 

også give mere fleksibilitet for ændringer 

i forvaltningen af programmerne, idet der 

tages hensyn til de økonomiske 

konjunkturer, og give mulighed for at 

træffe beslutning om en ekspansiv FFR i 

perioder med recession og en mere 

moderat FFR i perioder med økonomisk 

opsving uden at miste betydelig stabilitet 

for langsigtede programmer, som kan 

fortsætte i den 10-årige periode, hvis det 

er hensigtsmæssigt; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/92 

Ændringsforslag  92 

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

González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

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 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. understreger, at 

budgetmyndigheden i løbet af den 

nuværende FFR har godkendt en 

omfattende anvendelse af de 

fleksibilitetsmekanismer og særlige 

instrumenter, der indgår i FFR-

forordningen, for at sikre de yderligere 

bevillinger, der er nødvendige for at 

imødegå alvorlige kriser eller finansiere 

nye politiske prioriteter; 

26. understreger, at 

budgetmyndigheden i løbet af den 

nuværende FFR har godkendt en 

omfattende anvendelse af de 

fleksibilitetsmekanismer og særlige 

instrumenter, der indgår i FFR-

forordningen, for at sikre de yderligere 

bevillinger, der er nødvendige for at 

imødegå alvorlige kriser eller finansiere 

nye politiske prioriteter; beklager, at der er 

foretaget et antal omfordelinger ved at 

trække på budgetposterne for andre 

programmer, navnlig for så vidt angår 

samhørighedspolitikken; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/93 

Ændringsforslag  93 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, 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 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. mener derfor, at 

fleksibilitetsbestemmelserne under den 

nuværende FFR har fungeret godt og 

skabt mulighed for løsninger i forhold til 

de betydelige midler, der er nødvendige, 

især for at imødegå udfordringerne med 

migration og flygtninge og for at afhjælpe 

investeringsunderskuddet; minder om, at 

Parlamentet var ophavsmand til flere af 

disse bestemmelser, som det forsvarede 

kraftigt under de sidste FFR-

forhandlinger; 

27. mener derfor, at 

fleksibilitetsbestemmelserne under den 

nuværende FFR ikke har skabt mulighed 

for løsninger i forhold til de betydelige og 

vigtige midler, der er nødvendige for 

Europas fælles bedste; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/94 

Ændringsforslag  94 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

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 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; 

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 gennem sikker og 

bæredygtig beskæftigelse; 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; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/95 

Ændringsforslag  95 

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

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 50 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

50. erkender, at opnåelsen af 

europæisk merværdi bør være et af de 

vigtigste principper for EU-

institutionerne, når de træffer afgørelse 

om typen af udgifter i den næste FFR; 
påpeger imidlertid, at der findes flere 

forskellige fortolkninger af begrebet, og 

opfordrer til en fælles, klar og 

letforståelig definition af de relevante 

kriterier, som bør tage hensyn til særlige 

territoriale forhold og om muligt omfatte 

målelige resultatindikatorer; advarer mod 

ethvert forsøg på at bruge en sådan 

definition at rejse tvivl om relevansen af 

EU's politikker og programmer ud fra rent 

kvantitative eller kortsigtede økonomiske 

betragtninger; 

50. påpeger imidlertid, at der findes 

flere forskellige fortolkninger af begrebet 

europæisk merværdi; advarer mod ethvert 

forsøg på at bruge en sådan definition at 

rejse tvivl om relevansen af EU's politikker 

og programmer ud fra rent kvantitative 

eller kortsigtede økonomiske betragtninger; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/96 

Ændringsforslag  96 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 52 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

52. mener, at bedre udgiftsstyring, dvs. 

effektiv og uvildig udnyttelse af hver 

eneste euro på EU's budget, kan opnås 

ikke blot ved at lede EU's ressourcer i 

retning af foranstaltninger med den 

største europæiske merværdi og den 

største forøgelse af resultaterne af EU's 

politikker og programmer på grundlag af 

en dybtgående evaluering af de nuværende 

bevillinger, men også ved at opnå større 

synergi mellem EU-budgettet og de 

nationale budgetter og ved at sikre 

konkrete forbedringer i 

bevillingsstrukturen; støtter henstillingerne 

i årsberetningen for 2016 fra Den 

Europæiske Revisionsret om en effektiv 

ramme for måling af indikatorer, en mere 

strømlinet og afbalanceret indberetning af 

resultater og en lettere adgang til 

evalueringsresultaterne; 

52. mener, at bedre udgiftsstyring, dvs. 

effektiv og uvildig udnyttelse af hver 

eneste euro på EU's budget, bør foretages 

på grundlag af en dybtgående evaluering af 

de nuværende bevillinger og bør også 

fremmes ved at opnå større synergi mellem 

EU-budgettet og de nationale budgetter og 

ved at sikre konkrete forbedringer i 

bevillingsstrukturen; støtter henstillingerne 

i årsberetningen for 2016 fra Den 

Europæiske Revisionsret om en effektiv 

ramme for måling af indikatorer, en mere 

strømlinet og afbalanceret indberetning af 

resultater og en lettere adgang til 

evalueringsresultaterne; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/97 

Ændringsforslag  97 

Rina Ronja Kari, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Helmut Scholz 

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 53 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  53a. minder om, at EU's strukturfonde 

ikke må anvendes på en måde, som 

direkte eller indirekte støtter udflytning af 

tjenesteydelser eller produktion til andre 

medlemsstater; 

Or. en 

 

 


