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8.3.2018 A8-0048/118 

Ændringsforslag  118 

Martina Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, 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 89 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  89b. anser det for vigtigt, at 

samhørighedspolitikken fortsat dækker 

samtlige EU-regioner og fortsat er EU's 

væsentligste solidaritets-, udviklings- og 

investeringsinstrument, som bygger på en 

langsigtet strategi og langsigtede 

perspektiver, med et budget, som står i 

forhold til de aktuelle behov; kræver 

derfor, at det nuværende loft på 1 % for 

EU's udgifter forhøjes til mindst 1,3 % af 

Unionens BNP, så det bliver muligt 

fortsat at støtte eksisterende politikker, 

samtidig med at det undgås, at 

finansieringen af nye udfordringer sker 

på deres bekostning, mens det sikres, at 

samhørighedspolitikken bevarer sin andel 

på det nuværende niveau, dvs. mere end 

en tredjedel af den flerårige finansielle 

ramme; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/119 

Ændringsforslag  119 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, 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 89 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  89c. understreger, at bevillingerne til 

samhørighedspolitikken i første række er 

til gavn for de mindre udviklede regioner, 

men at de fattigste byområder og 

landdistrikter i rige regioner også bør 

udpeges til prioriterede 

investeringsområder i henhold til 

samhørighedspolitikken; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/120 

Ændringsforslag  120 

Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, 

Miguel Viegas 

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 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. 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; er 

foruroliget over, at Kommissionen for 

nylig har fremsat erklæringer om mulige 

massive nedskæringer i bevillingerne til 

samhørighedspolitikken i den kommende 

FFR, hvilket muligvis vil betyde at visse 

eller endog de fleste regioner falder uden 

for samhørighedspolitikken; mener, at 

budgettet bør stå i forhold til problemerne, 

og kræver, at samhørighedspolitikken 

ikke bliver gjort til en justerbar variabel; 

fastslår, at Europa-Parlamentet ikke vil 

gå på kompromis med hensyn til kravet 

om, at alle regioner i EU skal være 

omfattet af samhørighedspolitikken; 
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; er 
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overbevist om, at det vil være en stor 

udfordring for den fremtidige 

samhørighedspolitik at yde tilstrækkelig 

støtte til mellemindkomstregioner til at 

fortsætte deres positive udvikling, og at 

samhørighedspolitikken skal mindske 

forskellene mellem og inden for regioner 

og forhindre, at sårbare regioner kommer 

bagud som følge af overvejelser om at 

udvide omfanget og andelen af midler, der 

står til rådighed for kategorien 

overgangsregioner; støtter endvidere en 

videreførelse under den nye 

programmeringsperiode af de elementer, 

som har gjort samhørighedspolitikken mere 

moderne og resultatorienteret under den 

nuværende FFR, dvs. den tematiske 

koncentration og resultatrammer; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/121 

Ændringsforslag  121 

Martina Michels, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, 

Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Liadh Ní Riada, 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 90 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  90a. understreger endnu en gang, at 

samhørighedspolitikken ikke må være 

underkastet betingelser på europæisk 

plan, som ikke kan påvirkes af lokale og 

regionale myndigheder og andre 

støttemodtagere; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/122 

Ændringsforslag  122 

Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Liadh 

Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Martina Michels 

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 90 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  90b. mener, at der bør afsættes 

tilstrækkelige midler i den næste FFR til 

opnåelse af økonomisk, social og 

territorial samhørighed i EU's regioner i 

de yderste randområder(OR), og til 

specifikke foranstaltninger i disse 

regioner, jf. artikel 349 TEUF, i 

overensstemmelse med de mål og 

principper, der er fastlagt i 

Kommissionens meddelelse om et 

stærkere og fornyet strategisk partnerskab 

med regionerne i EU's yderste periferi; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/123 

Ændringsforslag  123 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 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 91 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

91. er fast besluttet på at opfylde de 

forpligtelser, der følger af artikel 9 TEUF 

om etablering af et socialt Europa og 

gennemførelsen af den europæiske søjle 

for sociale rettigheder, på grundlag af en 

bæredygtig vækst i en meget 

konkurrencedygtig social 

markedsøkonomi, hvor der tilstræbes fuld 

beskæftigelse og sociale fremskridt, 

ligestilling mellem kvinder og mænd, 

solidaritet mellem generationerne og 

beskyttelse af børns rettigheder, sådan som 

det er nedfældet i traktaten; fremhæver, at 

en sådan opfyldelse forudsætter, at 

socialpolitikken finansieres ordentligt, 

hvorfor der er behov foren styrkelse af de 

eksisterende instrumenter, der bidrager til 

disse mål, navnlig ESF, 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, Den 

Europæiske Fond for Bistand til de Socialt 

Dårligst Stillede, EGF og EaSI; kræver, at 

de bibeholdes i den næste FFR, og at 

støtten fra dem også fremover 

hovedsageligt skal udbetales i form af 

tilskud; 

91. er fast besluttet på at omlægge 

opbygningen af EU ved at virkeliggøre et 

socialt Europa og gennemføre af den 

europæiske søjle for sociale rettigheder, 

der tilsigter fuld beskæftigelse og sociale 

fremskridt, ligestilling mellem kvinder og 

mænd, solidaritet mellem generationerne 

og beskyttelse af børns rettigheder, sådan 

som det er nedfældet i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde; 

fremhæver, at en sådan opfyldelse 

forudsætter, at socialpolitikken finansieres 

ordentligt, hvorfor der er behov foren 

styrkelse af de eksisterende instrumenter, 

der bidrager til disse mål, navnlig ESF, 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, Den 

Europæiske Fond for Bistand til de Socialt 

Dårligst Stillede, EGF og EaSI; insisterer 

på, at de ikke blot sikres i den næste FFR, 

men at der også sker en væsentlig 

forhøjelse af bevillingerne, som 

modsvarer deres målsætning,  og at støtten 

fra dem også fremover hovedsageligt skal 

udbetales i form af tilskud; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/124 

Ændringsforslag  124 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, 

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 93 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

93. understreger navnlig, at ESF bør 

øge sin støtte til udvikling af dialogen 

mellem arbejdsmarkedets parter, bl.a. ved 

at forbedre kapacitetsopbygningen hos 

arbejdsmarkedets parters inden for og på 

tværs af sektorer på europæisk plan, og at 

dette engagement bør gøres obligatorisk for 

medlemsstaterne i alle EU's regioner; 

93. understreger navnlig, at ESF bør 

øge sin støtte til udvikling af dialogen 

mellem arbejdsmarkedets parter, bl.a. ved 

at forbedre kapacitetsopbygningen hos 

arbejdsmarkedets parters inden for og på 

tværs af sektorer på europæisk plan, og at 

dette engagement bør gøres obligatorisk for 

medlemsstaterne i alle EU's regioner; 

kræver, at ESF støtter overgangen til en 

cirkulær økonomi ved at tilbyde øget støtte 

til uddannelse af arbejdstagere; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/125 

Ændringsforslag  125 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

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 99 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  99a. minder om, at frihandelsaftaler 

ikke blot mindsker beskæftigelsen, især i 

landbruget, men meget ofte bringer den 

økonomiske og sociale samhørighed i fare 

og øger modløsheden blandt arbejdstagere 

og skaber utilfredshed i offentligheden 

generelt; mener, at en sammenhængende 

strategi for solidarisk protektionisme vil 

mindske risikoen for at produktionen 

sendes til udlandet og lette betingelserne 

for flytning af industriproduktionen i EU; 

insisterer ligeledes på betydningen af en 

reel industripolitik på EU-plan, der kan 

sikre bæredygtig og inklusiv vækst; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/126 

Ændringsforslag  126 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas 

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 99 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  99b. mener, at de undertrykkende EU-

agenturer i lyset af den humanitære 

nødsituation, som er opstået som følge af 

krisen i forbindelse med modtagelse af 

migranter, bør suppleres af et EU-agentur 

med et mandat, som fokuserer på 

beskyttelse af enkeltpersoner, humanitær 

bistand og redningsoperationer, og 

dermed garanterer de grundlæggende 

rettigheder for alle, både EU-borgere og 

ikke-EU-borgere; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/127 

Ændringsforslag  127 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 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 101 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

101. understreger, at en moderniseret 

fælles landbrugspolitik er afgørende for 

fødevaresikkerheden og -uafhængigheden, 

bevarelse af befolkningen og 

beskæftigelsen i landdistrikterne, 

bæredygtig udvikling, et bæredygtigt miljø, 

landbrug og skovbrug samt sikring af 

sunde fødevarer af høj kvalitet til EU-

borgerne til en overkommelig pris; 

påpeger, at fødevare- og sundhedskravene 

er blevet skærpet, og at der er et øget 

behov for at støtte landbrugernes overgang 

til miljøvenlige produktionsmetoder og for 

at modvirke klimaforandringerne; 

understreger nødvendigheden af at støtte 

landbrugernes indkomstsikkerhed og styrke 

forbindelsen mellem den fælles 

landbrugspolitik og levering af offentlige 

goder; understreger, at den fælles 

landbrugspolitik er et af de mest 

integrerede politikker og hovedsagelig 

finansieres på EU-plan og derfor træder i 

stedet for nationale udgifter; 

101. understreger, at en moderniseret 

fælles landbrugspolitik er afgørende for 

fødevaresikkerheden og -uafhængigheden, 

bevarelse af befolkningen og 

beskæftigelsen i landdistrikterne, 

bæredygtig udvikling, et bæredygtigt miljø, 

landbrug og skovbrug samt sikring af 

sunde fødevarer af høj kvalitet til EU-

borgerne til en overkommelig pris; 

påpeger, at fødevare- og sundhedskravene 

er blevet skærpet, og at der er et øget 

behov for at støtte landbrugernes overgang 

til miljøvenlige produktionsmetoder og for 

at modvirke klimaforandringerne; 

understreger nødvendigheden af at støtte 

landbrugernes indkomstsikkerhed og styrke 

forbindelsen mellem den fælles 

landbrugspolitik og levering af offentlige 

goder; understreger, at den fælles 

landbrugspolitik er et af de mest 

integrerede politikker og hovedsagelig 

finansieres på EU-plan og derfor træder i 

stedet for nationale udgifter; afviser ethvert 

forsøg på at renationalisere udgifterne til 

den fælles landbrugspolitik og 

understreger behovet for mekanismer til 

offentlig regulering af produktion og 

markeder for på at sikre rimelige 
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producentpriser og en stabil og rimelig 

indkomst for landbrugerne; 

Or. en 

 

 


