
AM\1020410DA.doc PE529.817v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

2014/2005(INI)

21.2.2014

ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 2

Udkast til udtalelse
Andrew Duff
(PE528.017v02-00)

Forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020: erfaringer 
og vejen frem
2014/2005 (INI))



PE529.817v01-00 2/4 AM\1020410DA.doc

DA

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1020410DA.doc 3/4 PE529.817v01-00

DA

Ændringsforslag 1
Zuzana Brzobohatá

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. der henviser til, at det viste sig at være 
umuligt at nå til enighed om at afkorte 
varigheden af den flerårige finansielle 
ramme (FFR), så den ville svare til 
Parlamentets og Kommissionens
mandatperiode, der begynder i 2014
(betragtning Fa);

1. der henviser til, at den flerårige 
finansielle ramme efter indgåelsen af 
aftalen om den for årene 2014-2020 
stadigvæk ikke svarer til det nye
Parlaments og den nye Kommissions
mandatperiode, der begynder i 2014
(betragtning Fa);

Or. en

Ændringsforslag2
Zuzana Brzobohatá

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. opfordrer til, at der i forbindelse med 
midtvejsevalueringen af FFR skal lægges 
op til en eventuel afkortning af periode, 
der aftales for den næste FFR, således at 
der sikres efterfølgende genforhandling 
inden for mandatperioden for hvert 
Parlament og hver Kommission og dermed 
fuld demokratisk legitimitet af de 
almindelige afgørelser vedrørende 
Unionens finansielle overslag, samtidig 
med at der træffes foranstaltninger for at 
sikre stabiliteten af de mere langsigtede 
udgiftsprogrammer (punkt 25a);

7. opfordrer til, at der i forbindelse med 
midtvejsevalueringen af FFR skal lægges 
op til en eventuel tilnærmelse af den
periode, der aftales for den næste FFR og 
Parlamentets og Kommissionens 
mandatperioder, således at der sikres 
efterfølgende genforhandling inden for 
mandatperioden for hvert Parlament og 
hver Kommission og dermed fuld 
demokratisk legitimitet af de almindelige 
afgørelser vedrørende Unionens finansielle 
overslag, samtidig med at der træffes 
foranstaltninger for at sikre stabiliteten af 
de mere langsigtede udgiftsprogrammer; 
minder i denne forbindelse om 
betragtning 3 i forordningen om 
fastlæggelse af den flerårige finansielle 
ramme for årene 2014-2020 (punkt 25a).



PE529.817v01-00 4/4 AM\1020410DA.doc

DA

Or. en


