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7.3.2018 A8-0048/150 

Ændringsforslag  150 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

for EFDD-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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7.3.2018 A8-0048/151 

Ændringsforslag  151 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

for EFDD-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 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. gentager sit mangeårige synspunkt 

om, at Unionens politiske ambition skal 

ledsages af tilstrækkelige bevillinger, og 

minder om, at det af artikel 311 i TEUF 

fremgår, at Unionen skal tilvejebringe de 

midler, der er nødvendige for at nå sine 

mål og gennemføre sine politikker; 

udgår 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/152 

Ændringsforslag  152 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

for EFDD-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 30 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. er overbevist om, at alle uudnyttede 

margener uden begrænsninger bør 

overføres til kommende regnskabsår og 

mobiliseres af budgetmyndigheden i 

forbindelse med den årlige 

budgetprocedure til alle de formål, der 

skønnes nødvendige, opfordrer derfor til, 

at den samlede margen for forpligtelser 

opretholdes, men uden nogen 

begrænsninger i omfang og tid; 

30. er overbevist om, at alle uudnyttede 

margener bør anses for unødvendige og 

derfor bør afsluttes i det næste 

regnskabsår; understreger, at dette vil 

være i tråd med den strenge 

fremgangsmåde, som EU har benyttet i 

forbindelse med nogle medlemsstaters 

budget; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/153 

Ændringsforslag  153 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

for EFDD-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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7.3.2018 A8-0048/154 

Ændringsforslag  154 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

for EFDD-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 45 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

45. mener, at margenen til uforudsete 

udgifter bør bevares som en sidste udvej; 

understreger, at dette er et særligt 

instrument, der også kan anvendes 

udelukkende til betalingsbevillinger, og at 

dets mobilisering var af afgørende 

betydning for håndteringen af 

betalingskrisen i 2014; opfordrer derfor til 

en tilpasning af den maksimale årlige 

tildeling i opadgående retning til 0,05 % 

af EU's BNP; 

45. mener, at margenen til uforudsete 

udgifter bør bevares som en sidste udvej; 

understreger, at dette er et særligt 

instrument, der også kan anvendes 

udelukkende til betalingsbevillinger, og at 

dets mobilisering var af afgørende 

betydning for håndteringen af 

betalingskrisen i 2014; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/155 

Ændringsforslag  155 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

for EFDD-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 46 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

46. understreger, at FFR's særlige 

instrumenter bør beregnes ud over 

betalingslofterne i FFR, både med hensyn 

til forpligtelses- og betalingsbevillinger; 

mener, at spørgsmålet om opførelse af 

betalingerne fra disse instrumenter blev 

løst på en entydig måde i midtvejsrevision 

af FFR 2014-2020, hvor der blev sat en 

stopper for den langvarige 

fortolkningskonflikt med Rådet; 

henstiller, at der indføres en klar 

bestemmelse i FFR-forordningen, ifølge 

hvilken betalinger til forpligtelser, der 

hidrører fra mobiliseringen af FFR's 

særlige instrumenter, bør medregnes ud 

over de årlige betalingslofter i FFR; 

46. understreger, at FFR's særlige 

instrumenter ikke bør beregnes ud over 

betalingslofterne i FFR, hverken med 

hensyn til forpligtelses- eller 

betalingsbevillinger; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/156 

Ændringsforslag  156 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

for EFDD-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 47 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

47. henviser til, at den nuværende 

interinstitutionelle aftale kræver et særligt 

flertal i Parlamentet for mobiliseringen af 

tre særlige FFR-instrumenter; mener, at 

denne bestemmelse er forældet, da den 

afspejler de særlige flertal, der krævedes 

for vedtagelsen af EU-budgettet inden 

Lissabontraktaten; opfordrer til en 

ensartet fremgangsmåde for så vidt angår 

stemmekravene til mobilisering af disse 

instrumenter, der burde være de samme 

som for vedtagelsen af EU's budget; 

47. henviser til, at den nuværende 

interinstitutionelle aftale kræver et særligt 

flertal i Parlamentet for mobiliseringen af 

tre særlige FFR-instrumenter; mener, at 

denne bestemmelse er nyttig, da den 

afspejler, at mobilisering af disse 

instrumenter skal være en ekstraordinær 

foranstaltning; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/157 

Ændringsforslag  157 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

for EFDD-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 48 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

48. gentager sit mangeårige synspunkt 

om, at alle indtægter hidrørende fra bøder, 

der pålægges virksomheder for brud på 

EU's konkurrenceregler eller i forbindelse 

med for sen betaling af de nationale bidrag 

til EU's budget, bør udgøre en ekstra 

indtægt for EU-budgettet, uden at dette 

medfører en tilsvarende reduktion i BNP-

bidragene; 

48. mener, at alle indtægter hidrørende 

fra bøder, der pålægges virksomheder for 

brud på EU's konkurrenceregler eller i 

forbindelse med for sen betaling af de 

nationale bidrag til EU's budget, bør føres 

tilbage til medlemsstaterne i form af en 

dertil svarende reduktion i BNP-bidragene; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/158 

Ændringsforslag  158 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

for EFDD-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 49 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

49. opfordrer i denne henseende til, at 

der etableres en særlig reserve på EU-

budgettets indtægtsside, som gradvist vil 

blive fyldt op med alle former for 

uforudsete andre indtægter; mener, at 

denne reserve bør anvendes til dækning af 

yderligere betalingsbehov, især dem der er 

knyttet til anvendelsen af den samlede 

margen for forpligtelser eller FFR's 

særlige instrumenter; 

udgår 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/159 

Ændringsforslag  159 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

for EFDD-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 54 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

54. understreger, at "sundhedstjekket" 

af EU's udgifter ikke må medføre en 

mindskelse af EU's ambitionsniveau eller 

en sektoropdeling af EU-politikker og -

programmer, og at det heller ikke bør føre 

til en udskiftning af tilskud med 

finansielle instrumenter med henblik på 

at skabe nogle besparelser, eftersom 

størsteparten af de foranstaltninger, som 

støttes af EU-budgettet, ikke er egnede til 

at blive finansieret af sidstnævnte; mener, 

at "sundhedstjekket" snarere bør føre til 

identificering af, hvordan gennemførelsen 

af EU's udgiftsprogrammer kan 

forbedres; 

54. understreger, at "sundhedstjekket" 

af EU's udgifter bør medføre en 

mindskelse af EU's ambitionsniveau eller 

en sektoropdeling af EU-politikker og -

programmer, eftersom det er den vilje, som 

borgere i adskillige medlemsstater har 

givet udtryk for gentagne gange; 

Or. en 

 

 


