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Ændringsforslag 1
Alda Sousa, Jürgen Klute, Paul Murphy

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over den politiske aftale, der 
blev indgået den 27. juni 2013 på højeste 
politiske plan mellem Parlamentet, det 
irske formandskab og Kommissionen 
vedrørende den flerårige finansielle 
rammepakke (FFR) for 2014-2020 (FFR-
forordningen og den interinstitutionelle 
aftale (IIA)) som det maksimalt opnåelige 
under de nuværende omstændigheder og 
procedurer; er fast besluttet på i løbet af 
den kommende budgetprocedure at gøre
fuldt brug af det nyoprettede instrument, 
navnlig hvad fleksibiliteten angår;

1. forkaster den politiske aftale, der blev 
indgået den 27. juni 2013 mellem 
Parlamentet, det irske formandskab og 
Kommissionen vedrørende den flerårige 
finansielle rammepakke (FFR) for 2014-
2020 (FFR-forordningen og den 
interinstitutionelle aftale (IIA)), da denne 
aftale ikke afspejler nogen af de 
prioriteter og bekymringer, der kan 
bidrage til at vende den aktuelle sociale, 
økonomiske og finansielle krise og fjerne 
de nuværende sociale nødsituationer, der 
findes i så mange EU-medlemsstater; 
understreger, at den aftale, som har 
bindende virkning for Unionen i de næste 
syv år, og de foranstaltninger, som Det 
Europæiske Råd, Kommissionen, Den 
Europæiske Centralbank og Den 
Internationale Valutafond har truffet med 
henblik på at bekæmpe den sociale, 
økonomiske og finansielle krise, 
udelukkende vil medføre en dramatisk 
forhøjelse af arbejdsløsheden, en 
betydelig lønnedgang, en højere 
pensionsalder og lavere offentlige udgifter 
på områder som forskning, innovation, 
uddannelse og sundhed;

Or. en

Ændringsforslag 2
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 1
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over den politiske aftale, der 
blev indgået den 27. juni 2013 på højeste 
politiske plan mellem Parlamentet, det 
irske formandskab og Kommissionen 
vedrørende den flerårige finansielle 
rammepakke (FFR) for 2014-2020 (FFR-
forordningen og den interinstitutionelle 
aftale (IIA)) som det maksimalt opnåelige 
under de nuværende omstændigheder og 
procedurer; er fast besluttet på i løbet af 
den kommende budgetprocedure at gøre 
fuldt brug af det nyoprettede instrument, 
navnlig hvad fleksibiliteten angår;

1. forkaster den politiske aftale, der blev 
indgået den 27. juni 2013 på højeste 
politiske plan mellem Parlamentet, det 
irske formandskab og Kommissionen 
vedrørende den flerårige finansielle 
rammepakke (FFR) for 2014-2020 (FFR-
forordningen og den interinstitutionelle 
aftale (IIA)), idet det mener, at aftalen 
ligger langt fra Parlamentets indledende 
forhandlingsposition og ikke opfylder 
nogen af Parlamentets hovedkrav, som 
var blevet fastlagt i dets beslutning af 13. 
marts 2013, der blev vedtaget med et 
overvældende flertal, og som bl.a. bestod i 
en betydelig stigning i de 
fremtidsorienterede politikker, en 
obligatorisk og omfattende revision, størst 
mulig generel fleksibilitet og en aftale om 
egne ressourcer; opfordrer derfor Rådet 
og Kommissionen om at fortsætte 
forhandlingerne om FFR med henblik på 
at nå frem til et mere afbalanceret 
resultat;

Or. en

Ændringsforslag 3
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over den politiske aftale, der 
blev indgået den 27. juni 2013 på højeste 
politiske plan mellem Parlamentet, det 
irske formandskab og Kommissionen 
vedrørende den flerårige finansielle 
rammepakke (FFR) for 2014-2020 (FFR-
forordningen og den interinstitutionelle 
aftale (IIA)) som det maksimalt opnåelige 
under de nuværende omstændigheder og 

1. glæder sig over den politiske aftale, der 
blev indgået den 27. juni 2013 på højeste 
politiske plan mellem Parlamentet, det 
irske formandskab og Kommissionen 
vedrørende den flerårige finansielle 
rammepakke (FFR) for 2014-2020 (FFR-
forordningen og den interinstitutionelle 
aftale (IIA)), men minder om, at en række 
betingelser stadig skal opfyldes, før 
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procedurer; er fast besluttet på i løbet af 
den kommende budgetprocedure at gøre 
fuldt brug af det nyoprettede instrument, 
navnlig hvad fleksibiliteten angår;

pakken kan sættes til afstemning; er fast 
besluttet på at gøre fuld brug af sine 
lovgivningsmæssige beføjelser i de 
igangværende forhandlinger om det 
juridiske grundlag for de nye programmer 
samt, i løbet af den kommende 
budgetprocedure, af det nyoprettede
instrument, navnlig hvad fleksibiliteten 
angår;

Or. en

Ændringsforslag 4
Eider Gardiazábal Rubial

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over den politiske aftale, der 
blev indgået den 27. juni 2013 på højeste 
politiske plan mellem Parlamentet, det 
irske formandskab og Kommissionen 
vedrørende den flerårige finansielle 
rammepakke (FFR) for 2014-2020 (FFR-
forordningen og den interinstitutionelle 
aftale (IIA)) som det maksimalt opnåelige 
under de nuværende omstændigheder og 
procedurer; er fast besluttet på i løbet af 
den kommende budgetprocedure at gøre 
fuldt brug af det nyoprettede instrument, 
navnlig hvad fleksibiliteten angår;

1. noterer sig den politiske aftale, der blev 
indgået den 27. juni 2013 på højeste 
politiske plan mellem Parlamentet, det 
irske formandskab og Kommissionen 
vedrørende den flerårige finansielle 
rammepakke (FFR) for 2014-2020 (FFR-
forordningen og den interinstitutionelle 
aftale (IIA)); er fast besluttet på i løbet af 
den kommende budgetprocedure at gøre 
fuldt brug af det nyoprettede instrument, 
navnlig hvad fleksibiliteten angår;

Or. en

Ændringsforslag 5
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag
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2. er af den opfattelse, at de lange og 
anstrengende forhandlinger – både i Rådet 
og på interinstitutionel plan – og resultatet
af disse ikke udgør en tilfredsstillende 
gennemførelse af de nye bestemmelser i 
TEUF for så vidt angår den flerårige 
finansielle ramme, som blev gennemført 
for første gang, navnlig med hensyn til 
Parlamentets rolle og beføjelser;

2. understreger, at de lange og 
anstrengende forhandlinger – både i Rådet 
og på interinstitutionelt plan – afslørede 
overtrædelse fra Rådets side af de nye 
bestemmelser i TEUF for så vidt angår den 
flerårige finansielle ramme, som blev 
gennemført for første gang, navnlig med 
hensyn til Parlamentets rolle og beføjelser;

Or. en

Ændringsforslag 6
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. er af den opfattelse, at de lange og 
anstrengende forhandlinger – både i Rådet 
og på interinstitutionel plan – og resultatet 
af disse ikke udgør en tilfredsstillende
gennemførelse af de nye bestemmelser i 
TEUF for så vidt angår den flerårige 
finansielle ramme, som blev gennemført 
for første gang, navnlig med hensyn til 
Parlamentets rolle og beføjelser;

2. er overbevist om, at de lange og 
anstrengende forhandlinger – både i Rådet 
og på interinstitutionelt plan – og resultatet 
af disse udgør en utilfredsstillende
gennemførelse af de nye bestemmelser i 
TEUF for så vidt angår den flerårige 
finansielle ramme, som blev gennemført 
for første gang, navnlig med hensyn til 
Parlamentets rolle og beføjelser;

Or. en

Ændringsforslag 7
Alda Sousa, Jürgen Klute

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. beklager dybt, at denne aftale er blevet 
indgået, og afviser på det kraftigste den 
hemmelighedsfulde og udemokratiske 
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procedure, som har ført til denne politiske 
aftale, uden forudgående samråd med alle 
politiske grupper i Parlamentet; beklager, 
at Det Europæiske Råd ikke tager hensyn 
til Parlamentets rolle og kompetencer som 
fastlagt i Lissabontraktaten;

Or. en

Ændringsforslag 8
Alda Sousa, Jürgen Klute

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. understreger de mislykkede 
forhandlinger med Rådet om alle 
bestemmelser i FFR-forordningen og den 
interinstitutionelle aftale, der skulle sikre, 
at Unionen vil have et moderne, 
fremadrettet, fleksibelt og gennemsigtigt 
EU-budget, som vil skabe vækst og 
ordentlige arbejdspladser samt mindske 
misforholdet mellem EU's politiske 
forpligtelser og budgetmidlerne;

Or. en

Ændringsforslag 9
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. beklager, at Rådet anså Det Europæiske 
Råds konklusioner af 8. februar 2013 som 
bindende for Rådets forhandlere;
understreger, at Det Europæiske Råds 
konklusioner også omfattede elementer, 

3. beklager, at Rådet anser Det Europæiske 
Råds konklusioner af 8. februar 2013 som 
bindende for Rådets forhandlere;
understreger, at Det Europæiske Råds 
konklusioner også omfatter elementer, som 
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som henhører under den almindelige 
lovgivningsprocedure, såsom detaljerede 
tildelingskriterier, finansieringsrammer for 
programmer eller modtagere samt 
skønsmæssige finansielle tildelinger til 
justering af niveauet for udbetalinger fra 
EU-budgettet til medlemsstaterne;

henhører under den almindelige 
lovgivningsprocedure, såsom detaljerede 
tildelingskriterier, finansieringsrammer for 
programmer eller modtagere samt 
skønsmæssige finansielle tildelinger til 
justering af niveauet for udbetalinger fra 
EU-budgettet til medlemsstaterne;
påpeger, at disse forhandlinger har ført til 
en situation, hvor Det Europæiske Råd de 
facto har den lovgivende magt, hvilket 
strider mod bestemmelserne og ånden i 
Lissabontraktaten;

Or. en

Ændringsforslag 10
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. beklager, at Rådet anså Det Europæiske 
Råds konklusioner af 8. februar 2013 som 
bindende for Rådets forhandlere;
understreger, at Det Europæiske Råds 
konklusioner også omfattede elementer, 
som henhører under den almindelige 
lovgivningsprocedure, såsom detaljerede 
tildelingskriterier, finansieringsrammer for 
programmer eller modtagere samt 
skønsmæssige finansielle tildelinger til 
justering af niveauet for udbetalinger fra 
EU-budgettet til medlemsstaterne;

3. fordømmer, at Rådet anser Det 
Europæiske Råds konklusioner af 8. 
februar 2013 som bindende for Rådets 
forhandlere; understreger, at Det 
Europæiske Råds konklusioner også 
omfattede elementer, som henhører under 
den almindelige lovgivningsprocedure, 
såsom detaljerede tildelingskriterier, 
finansieringsrammer for programmer eller 
modtagere samt skønsmæssige finansielle 
tildelinger til justering af niveauet for 
udbetalinger fra EU-budgettet til 
medlemsstaterne;

Or. en

Ændringsforslag 11
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
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Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. er fast besluttet på fuldt ud at udøve 
sine lovgivningsbeføjelser som fastsat i 
Lissabontraktaten; gentager endnu en 
gang, at forhandlinger om emner, som 
henhører under den almindelige 
lovgivningsprocedure, ikke kan foregribes 
af Det Europæiske Råds konklusioner om 
FFR, som blot skal betragtes som politiske 
henstillinger til Rådet; advarer Rådet mod 
noget forsøg på at mindske Europa-
Parlamentets lovgivningsbeføjelser, især 
hvad angår reformen af 
samhørighedspolitikken og den fælles 
landbrugspolitik;

Or. en

Ændringsforslag 12
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. beklager desuden, at de mange møder, 
som er blevet afholdt, og de mange 
kontakter, som er blevet skabt i løbet af de 
seneste få år mellem dets delegationer og 
Rådets skiftende formandskaber ikke har 
haft nogen indvirkning på hverken ånden 
og indholdet i eller tidsplanen for 
forhandlingerne eller på Rådets holdning, 
herunder behovet for at sondre mellem de 
lovgivningsmæssige og de budgetmæssige 
aspekter i FFR-aftalen;

4. beklager desuden dybt, at de mange 
møder, som er blevet afholdt, og de mange 
kontakter, som er blevet skabt i løbet af de 
seneste få år mellem dets delegationer og 
Rådets skiftende formandskaber ikke har 
haft nogen indvirkning på hverken ånden 
og indholdet i eller tidsplanen for 
forhandlingerne eller på Rådets holdning, 
herunder indtil videre behovet for at sondre 
mellem de lovgivningsmæssige og de 
budgetmæssige aspekter i FFR-aftalen;

Or. en
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Ændringsforslag 13
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. beklager dybt Kommissionens 
manglende ambitioner og dens 
manglende konstruktive tilgang, hvorved 
den ikke har udfyldt sin afgørende rolle i 
beslutningsprocessen;

Or. en

Ændringsforslag 14
Alda Sousa, Jürgen Klute

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. gentager behovet for at øge 
gennemsigtigheden og for at sikre en 
demokratisk procedure, som muliggør og 
sikrer tilstedeværelse af repræsentanter 
for alle politiske grupper i Europa-
Parlamentet i alle faser af 
forhandlingerne; insisterer på, at det skal 
have adgang til alle relevante oplysninger 
fra Kommissionen om det aftalte niveau 
for nationale tildelinger under 
samhørigheds- og strukturpolitikkerne, 
herunder undtagelser og specifikke 
tildelinger til de enkelte medlemsstater; 
anmoder også om alle relevante 
oplysninger om indvirkningen pr. 
medlemsstat af de beslutninger, som blev 
truffet med hensyn til indtægtssiden af 
FFR;

Or. en
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Ændringsforslag 15
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer Budgetudvalget til i 
samarbejde med Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender at drage de 
nødvendige konklusioner og i god tid forud 
for 2016-revisionen/-revisionsforslagene
at fremsætte nye forslag om de nærmere 
regler for sådanne forhandlinger for at 
sikre hele budgetprocedurens demokratiske 
og gennemsigtige karakter.

6. opfordrer Budgetudvalget til i 
samarbejde med Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender at drage de 
nødvendige konklusioner og i god tid forud 
for 2016-revisionen efter valget at 
fremsætte nye forslag om de nærmere 
regler for sådanne forhandlinger for at 
sikre hele budgetprocedurens demokratiske 
og gennemsigtige karakter.

Or. en


