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7.3.2018 A8-0048/160 

Ændringsforslag  160 

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 96 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

96. anbefaler, at der oprettes en intern 

Europæisk Demokratifond for at styrke 

støtten til civilsamfundet og NGO'er, der 

arbejder inden for demokrati og 

menneskerettigheder, som skal forvaltes 

af Kommissionen; 

96. udgår 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/161 

Ændringsforslag  161 

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 105 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

105. understreger, at at det er 

nødvendigt med en betydelige forhøjelse 

af bevillingerne til EU’s optræden udadtil, 

så Unionen kan spille sin rolle inden for 

rammerne af den globale strategi og 

udvidelses-, naboskabs- og 

udviklingspolitikken og i forbindelse med 

katastrofesituationer; forventer, at den 

næste FFR kommer til at afspejle de hidtil 

usete behov i de sydlige og østlige 

nabolande, der kæmper med konflikter og 

konsekvenserne af udfordringerne i 

forbindelse med migration og flygtninge; 

opfordrer til, at der afsættes flere midler 

for at dække det stigende behov for 

humanitær bistand i forbindelse med 

naturkatastrofer og menneskeskabte 

katastrofer, og at man undgår en kløft 

mellem forpligtelser og betalinger; anser 

det for nødvendigt for Unionen at forhøje 

støtten til FN's Hjælpeorganisation for 

Palæstinaflygtninge i Mellemøsten 

(UNRWA); 

105. understreger, at bevillingerne til 

EU’s optræden udadtil bør reduceres, og at 

de derved opnåede besparelser bør gives 

tilbage til medlemsstaterne, eftersom 

politikker for optræden udadtil er et 

område, som er forbeholdt 

nationalstaterne;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/162 

Ændringsforslag  162 

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 113 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

113. mener, at man i den næste FFR skal 

understøtte etableringen af en europæisk 

forsvarsunion; glæder sig til 

Kommissionens lovforslag efter dens 

bekendtgørelser på dette område, 

herunder et særligt EU-

forskningsprogram på forsvarsområdet og 

et industrielt udviklingsprogram, som 

suppleres af medlemsstaternes 

investeringer i kollaborativt udstyr; 

gentager i denne sammenhæng sin stærke 

overbevisning om, at yderligere politiske 

prioriteter bør kombineres med yderligere 

finansielle midler; minder om, at et øget 

forsvarssamarbejde, pooling af forskning 

og udstyr og afskaffelse af dobbeltarbejde 

kan øge den europæiske forsvarsindustris 

strategiske autonomi og konkurrenceevne 

og føre til betydelige effektivitetsgevinster, 

der ofte anslås til ca. 26 mia. EUR om 

året;  

113. mener, at man i den næste FFR ikke 

skal understøtte etableringen af en 

europæisk forsvarsunion, eftersom dette 

projekt gentagne gange er blevet afvist af 

borgerne; understreger, at hvis et sådant 

projekt alligevel skulle presses igennem af 

Kommissionen, bør det gøres til genstand 

for folkeafstemninger i hvert enkelt af de 

deltagende lande; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/163 

Ændringsforslag  163 

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 114 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

114. anmoder i forbindelse med den 

øgede fokus på sikkerhed og forsvar i 

Unionen om en fornyet vurdering af alle 

eksterne sikkerhedsudgifter; ser navnlig 

frem til en reform af Athenamekanismen 

og den afrikanske fredsfacilitet efter 

opførelsen af EUF på budgettet; glæder sig 

over de seneste tilsagn fra medlemsstaterne 

inden for rammerne af det permanente 

strukturerede samarbejde og opfordrer 

næstformanden i Kommissionen/den 

højtstående repræsentant for udenrigs- og 

sikkerhedspolitik til at skabe klarhed om 

den fremtidige finansiering af dem; 

opfordrer til et opfølgningsprogram til 

instrumentet, der bidrager til stabilitet og 

fred, med fokus på kriseberedskab og 

kapacitetsopbygning til støtte for 

sikkerhed og udvikling, samtidig med at 

der findes en juridisk forsvarlig løsning 

med hensyn til militær 

kapacitetsopbygning; 

114. anmoder i forbindelse med den 

øgede fokus på sikkerhed og forsvar i 

Unionen om en fornyet vurdering af alle 

eksterne sikkerhedsudgifter; ser navnlig 

frem til en reform af Athenamekanismen 

og den afrikanske fredsfacilitet efter 

opførelsen af EUF på budgettet; glæder sig 

over de seneste tilsagn fra medlemsstaterne 

inden for rammerne af det permanente 

strukturerede samarbejde og opfordrer 

næstformanden i Kommissionen/den 

højtstående repræsentant for udenrigs- og 

sikkerhedspolitik og Kommissionen til at 

skabe klarhed om den fremtidige 

finansiering af dem; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/164 

Ændringsforslag  164 

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 116 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

116. mener, at en stærk og effektiv 

offentlig forvaltning af høj kvalitet er af 

afgørende betydning for gennemførelsen af 

EU's politikker og for at genopbygge 

tilliden og styrke dialogen med 

civilsamfundsorganisationer og borgerne 

på alle niveauer; understreger den rolle, 

som institutioner, der består af demokratisk 

valgte medlemmer, spiller i den henseende; 

minder om, at EU's institutioner, organer 

og agenturer ifølge Revisionsretten har 

gennemført nedskæringen på 5 % af 

personalet i deres stillingsfortegnelse; 

mener, at de ikke bør være genstand for 

yderligere generelle nedskæringer af denne 

art; udtrykker sin kraftige modstand mod 

en gentagelse af den såkaldte 

omrokeringspulje for agenturer; 

116. mener, at en stærk og effektiv 

offentlig forvaltning af høj kvalitet er af 

afgørende betydning for gennemførelsen af 

EU's politikker og for at genopbygge 

tilliden og styrke dialogen med 

civilsamfundsorganisationer og borgerne 

på alle niveauer; understreger den rolle, 

som institutioner, der består af demokratisk 

valgte medlemmer, spiller i den henseende; 

minder om, at EU's institutioner, organer 

og agenturer ifølge Revisionsretten har 

gennemført nedskæringen på 5 % af 

personalet i deres stillingsfortegnelse; 

mener, at de ikke bør være genstand for 

yderligere generelle nedskæringer af denne 

art;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/165 

Ændringsforslag  165 

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 117 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  117a. påpeger, at et er nødvendigt at 

foretage en grundig revision af alle 

agenturer for at vurdere deres 

omkostninger og nytte; bemærker som 

eksempel, at omkostningerne til Den 

Europæiske Unions Agentur for 

Grundlæggende Rettigheder i 2015 beløb 

sig til 21 229 000 EUR, uden at det er 

blevet præciseret, hvad dette agentur 

foretager sig, der kræver en sådan sum 

penge; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/166 

Ændringsforslag  166 

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 118 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

118. mener, at EU-institutionerne og -

organerne bør respektere både en 

geografisk og en kønsmæssig og ligevægt; 

118. mener, at EU-institutionerne og -

organerne bør respektere både en 

geografisk og en kønsmæssig og ligevægt, 

så længe dette mål ikke presser 

kvalifikationer og færdigheder i 

baggrunden; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/167 

Ændringsforslag  167 

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 119 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

119. opfordrer Kommissionen til at 

foreslå en mekanisme, hvorved 

medlemsstater, der ikke respekterer de 

værdier, der er nedfældet i artikel 2 

traktaten om Den Europæiske Union 

(TEU), kan gøres til genstand for 

økonomiske sanktioner; advarer 

imidlertid om, at de endelige modtagere af 

midler fra Unionens budget på ingen 

måde bør berøres af overtrædelser af 

reglerne, som de ikke er ansvarlige for; er 

derfor overbevist om, at EU's budget ikke 

er det rette instrument til at løse 

problemerne med den manglende 

overholdelse af artikel 2 EU-traktaten, og 

at eventuelle finansielle konsekvenser bør 

bæres af medlemsstaten, uafhængigt af 

gennemførelsen af budgettet; 

udgår 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/168 

Ændringsforslag  168 

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 130 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

130. mener, at kravet om enstemmighed 

for vedtagelsen af FFR-forordningen 

udgør en reel proceduremæssig hindring; 

opfordrer Det Europæiske Råd til i denne 

henseende at aktivere 

passerellebestemmelsen i artikel 312, stk. 

2, i TEUF med henblik på at gøre det 

muligt at vedtage FFR-forordningen med 

kvalificeret flertal; minder desuden om, at 

den overordnede passerellebestemmelse i 

artikel 48, stk. 7, i TEU, også kan tages i 

brug med henblik på at anvende den 

almindelige lovgivningsprocedure; 

understreger, at et skift i retning af at 

anvende kvalificeret flertal i forbindelse 

med vedtagelsen af FFR-forordningen 

ville være i overensstemmelse med 

beslutningsprocessen for vedtagelse af 

stort set alle EU's flerårige programmer 

og for den årlige procedure for vedtagelse 

af EU's budget; 

130. bemærker, at hver enkel 

medlemsstat bør have ret til at få 

indflydelse ved vedtagelsen af FFR-

forordningen; noterer sig, at FFR-

forordningen praktisk taget er det eneste 

flerårige program, hvis vedtagelse er et 

resultat af en procedure, hvori hver eneste 

stemme tæller; fremhæver hvad det angår 

FFR-forordningen som unik; minder om, 

at dette unikke træk kan føres tilbage til 

dens enestående betydning, langsigtede 

perspektiver og altomfattende karakter; 

anser på den baggrund kravet om 

enstemmighed for fortsat at være absolut 

nødvendigt; 

Or. en 

 

 


