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Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, efter at have foretaget en 

gennemgang af, hvordan FFR fungerede 

i den første halvdel af denne 

programmeringsperiode, som fremlagt i 

sin beslutning af 6. juli 2016, at en 

tilstrækkelig indsats over for disse 

udfordringer kræver betydelige ekstra 

midler fra EU-budgettet, som ikke kunne 

tilvejebringes fuldt ud i de første år af det 

nuværende perspektiv på grund af de 

knappe finansielle ressourcer, der var til 

rådighed under den nuværende FFR; 

understreger, at EU-budgettet skal matche 

Den Europæiske Unions politiske 

forpligtelser og strategiske mål; erindrer i 

den forbindelse om artikel 311 i TEUF, 

hvoraf det fremgår, at "Unionen 

tilvejebringer de nødvendige midler med 

henblik på at nå sine mål og gennemføre 

sin politik; 

2. understreger, at en tilstrækkelig indsats 

over for disse udfordringer kræver 

betydelige ekstra midler fra EU-budgettet, 

som kan tilvejebringes via en omfordeling 

af bevillinger fra eksisterende, ikke-

prioriterede budgetposter. 

Or. en 



 

AM\1107970DA.doc  PE593.599v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

25.10.2016 B8-1173/3 

Ændringsforslag  3 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Marco Zanni 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1173/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

for Budgetudvalget 

Midtvejsrevision af FFR for 2014-2020 

Forslag til beslutning 
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9. bemærker, at Kommissionens 

kvantitative forslag anslås til 12,8 mia. 

EUR og omfatter forskellige komponenter; 

fremhæver særligt suppleringen af 

Horisont 2020 og CEF-Transport (0,4 mia. 

EUR hver), Erasmus+ og COSME (0,2 

mia. EUR hver) og 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (1 mia. 

EUR), som beløber sig til i alt 2,2 mia. 

EUR i nye bevillinger; bemærker, at en 

række lovgivningsforslag, som 

Kommissionen har fremlagt parallelt med 

FFR-midtvejsrevisionen (udvidelse af 

EFSI, den eksterne investeringsplan, 

herunder migrationspartnerskabsrammen 

og Wifi4EU), beløber sig til yderligere 1,6 

mia. EUR; minder om, at Kommissionen 

ved fremlæggelsen af budgetudkastet for 

2017 allerede havde inkorporeret en 

forhøjelse på 1,8 mia. EUR til migration og 

opdateret sin finansieringsplanlægning med 

2,55 mia. EUR under udgiftsområde 3 som 

følge af igangværende 

lovgivningsprocedurer; påpeger endvidere, 

at en del af de foreslåede finansielle 

forstærkninger under udgiftsområde 1a og 

udgiftsområde 4 allerede er afspejlet i  

ændringsskrivelse 1/2017; bemærker 

afslutningsvis, at den tekniske justering af 

samhørighedspolitikken, som beløber sig 

til 4,6 mia. EUR, er resultatet af en teknisk 

9. bemærker, at Kommissionens 

kvantitative forslag anslås til 12,8 mia. 

EUR og omfatter forskellige komponenter; 

bemærker suppleringen af Horisont 2020 

og CEF-Transport (0,4 mia. EUR hver) og 

fremhæver for så vidt angår TEN-T-

programmet, at bevillingerne ikke bør 

anvendes til at finansiere projekter, der er 

omgivet af kontroverser og uden reel 

merværdi; bemærker endvidere 

suppleringen af Erasmus+ og COSME 

(0,2 mia. EUR hver) og 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (1 mia. 

EUR), som beløber sig til i alt 2,2 mia. 

EUR i nye bevillinger; bemærker, at en 

række lovgivningsforslag, som 

Kommissionen har fremlagt parallelt med 

FFR-midtvejsrevisionen (udvidelse af 

EFSI, den eksterne investeringsplan, 

herunder migrationspartnerskabsrammen 

og Wifi4EU), beløber sig til yderligere 1,6 

mia. EUR; minder om, at Kommissionen 

ved fremlæggelsen af budgetudkastet for 

2017 allerede havde inkorporeret en 

forhøjelse på 1,8 mia. EUR til migration og 

opdateret sin finansieringsplanlægning med 

2,55 mia. EUR under udgiftsområde 3 som 

følge af igangværende 

lovgivningsprocedurer; påpeger endvidere, 

at en del af de foreslåede finansielle 

forstærkninger under udgiftsområde 1a og 
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omregning fra Kommissionens side, og 

allerede er ydet som led i den tekniske 

justering af de finansielle rammer for 2017; 

udgiftsområde 4 allerede er afspejlet i  

ændringsskrivelse 1/2017; bemærker 

afslutningsvis, at den tekniske justering af 

samhørighedspolitikken, som beløber sig 

til 4,6 mia. EUR, er resultatet af en teknisk 

omregning fra Kommissionens side, og 

allerede er ydet som led i den tekniske 

justering af de finansielle rammer for 2017; 

Or. en 

 

 


