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Ændringsforslag 1
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at aftalen om FFR 
2014-2020 var resultatet af lange og 
anstrengende forhandlinger, der varede to 
et halvt år; der henviser til, at den endelige 
politiske aftale først kunne nås på det 
højeste politiske plan mellem Parlamentet, 
formandskabet for Rådet og 
Kommissionen;

A. der henviser til, at aftalen om FFR 
2014-2020 var et konservativt og 
bagudskuende resultat af lange og 
anstrengende forhandlinger, der varede to 
et halvt år; der henviser til, at den endelige 
politiske aftale først kunne nås på det 
højeste politiske plan mellem de tre 
formænd (Parlamentet, formandskabet for 
Rådet og Kommissionen) i henhold til 
artikel 324 i TEUF, hvorved høring af de 
politiske grupper blev undgået;

Or. en

Ændringsforslag 2
Elena Băsescu

Forslag til beslutning
Punkt A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at aftalen om FFR 
2014-2020 var resultatet af lange og 
anstrengende forhandlinger, der varede to 
et halvt år; der henviser til, at den endelige 
politiske aftale først kunne nås på det 
højeste politiske plan mellem Parlamentet, 
formandskabet for Rådet og 
Kommissionen;

A. der henviser til, at aftalen om FFR 
2014-2020 var resultatet af lange, 
omfattende og anstrengende forhandlinger, 
der varede to et halvt år; der henviser til, at 
den endelige politiske aftale først kunne 
nås på det højeste politiske plan mellem 
Parlamentet, formandskabet for Rådet og 
Kommissionen;

Or. en
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Ændringsforslag 3
Philip Claeys

Forslag til beslutning
Punkt B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at det samlede niveau 
for den nye FFR (960 mia. EUR i 
forpligtelser, 908 mia. EUR i betalinger i 
2011-priser) som besluttet af Det 
Europæiske Råd og siden godkendt af 
Parlamentet, repræsenterer en nedskæring 
på 3,5 % i forpligtelser og 3,7 % i 
betalinger sammenlignet med den 
finansielle ramme for 2007-2013, til trods 
for EU's øgede beføjelser efter 
Lissabontraktaten og udvidelsen af 
Unionen til 28 medlemsstater; der 
henviser til, at dette niveau er for lavt til 
at kunne opfylde EU's politiske mål og 
forpligtelser, navnlig for så vidt angår 
Europa 2020-strategien;

B. der henviser til, at det samlede niveau 
for den nye FFR (960 mia. EUR i 
forpligtelser, 908 mia. EUR i betalinger i 
2011-priser) som besluttet af Det 
Europæiske Råd og siden godkendt af 
Parlamentet, repræsenterer en nedskæring 
på 3,5 % i forpligtelser og 3,7 % i 
betalinger sammenlignet med den 
finansielle ramme for 2007-2013;

Or. nl

Ændringsforslag 4
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at det samlede niveau 
for den nye FFR (960 mia. EUR i 
forpligtelser, 908 mia. EUR i betalinger i 
2011-priser) som besluttet af Det 
Europæiske Råd og siden godkendt af 
Parlamentet, repræsenterer en nedskæring 
på 3,5 % i forpligtelser og 3,7 % i 
betalinger sammenlignet med den 
finansielle ramme for 2007-2013, til trods 
for EU's øgede beføjelser efter 

B. der henviser til, at det samlede niveau 
for den nye FFR (960 mia. EUR i 
forpligtelser, 908 mia. EUR i betalinger i 
2011-priser) som besluttet af Det 
Europæiske Råd og siden godkendt af 
Parlamentet, repræsenterer en nedskæring 
på 3,5 % i forpligtelser og 3,7 % i 
betalinger sammenlignet med den 
finansielle ramme for 2007-2013, hvilket 
svarer til en nedskæring på 8,8 % i 
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Lissabontraktaten og udvidelsen af 
Unionen til 28 medlemsstater; der henviser
til, at dette niveau er for lavt til at kunne 
opfylde EU's politiske mål og forpligtelser, 
navnlig for så vidt angår Europa 2020-
strategien;

forpligtelser og 10 % i betalinger i forhold 
til Kommissionens forslag, der var baseret 
på en fastfrysning af EU-budgettet på 
2013-niveau, til trods for EU's øgede 
beføjelser efter Lissabontraktaten og 
udvidelsen af Unionen til 
28 medlemsstater; der henviser til, at dette 
niveau er for lavt til at kunne opfylde EU's 
politiske mål og forpligtelser, navnlig for 
så vidt angår Europa 2020-strategien;

Or. en

Ændringsforslag 5
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der henviser til, at EU's årlige budget i 
de kommende år fortsat vil repræsentere
omkring 1 % af EU's BNI, hvilket ligger 
langt under loftet for egne indtægter på 
1,29 % af EU's BNI for forpligtelser og 
1,23 % af EU's BNI for betalinger, som 
fastlagt i 1992;

C. der henviser til, at EU's årlige budget i
de kommende år vil blive reduceret til
omkring 1 % af EU's BNI, hvilket svarer 
til EU's budgetniveau sidst i 80'erne og
ligger langt under loftet for egne indtægter 
på 1,29 % af EU's BNI for forpligtelser og 
1,23 % af EU's BNI for betalinger, som 
fastlagt i 1992;

Or. en

Ændringsforslag 6
Reimer Böge

Forslag til beslutning
Punkt C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der henviser til, at EU's årlige budget i 
de kommende år fortsat vil repræsentere 
omkring 1 % af EU's BNI, hvilket ligger 

C. der henviser til, at EU's årlige budget i 
de kommende år fortsat vil repræsentere 
omkring 1 % af EU's BNI, hvilket ligger 
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langt under loftet for egne indtægter på 
1,29 % af EU's BNI for forpligtelser og 
1,23 % af EU's BNI for betalinger, som 
fastlagt i 1992;

langt under loftet for egne indtægter på 
1,29 % af EU's BNI for forpligtelser og 
1,23 % af EU's BNI for betalinger, som 
fastlagt i 20101a;

__________________
1a Nedadgående tilpasning af loftet for 
egne indtægter på henholdsvis 1,31 % og 
1,24 % af EU's BNI, som besluttet af 
Rådet i 2007 (EUT L 163 af 23.6.2007, 
s. 17) efter beslutningen om at anvende 
FISIM med henblik på egne indtægter, 
EUT C 121 af 19.4.2011, s. 41.

Or. en

Ændringsforslag 7
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at det, selv om det ikke 
var muligt at ændre de samlede tal for 
FFR som fastsat af Det Europæiske Råd, 
lykkedes Parlamentet at få forhandlet på 
plads, at der skulle medtages flere nye 
centrale bestemmelser, der vil hjælpe med 
at gøre den nye finansielle ramme og EU's 
nye årlige budget mere operationelle, 
konsekvente, gennemsigtige og mere i 
overensstemmelse med EU-borgernes 
behov og gøre det muligt at udnytte 
lofterne i FFR fuldt ud; der henviser til, at 
disse bestemmelser navnlig vedrører de 
nye ordninger for revision af FFR, 
fleksibilitet, egne indtægter samt enhed og 
gennemsigtighed i EU's budget;

D. der henviser til, at Europa-Parlamentet 
ved ikke at udnytte sine 
lovgivningsmæssige beføjelser fuldt ud, 
herunder ved ikke at give sit samtykke, 
gjorde det umuligt for sig selv at anfægte 
de samlede tal for FFR, som pålagt af Det 
Europæiske Råd, og at  Parlamentet 
desuden delvist fik forhandlet på plads, at 
der skulle medtages nye 
ikkebudgetmæssige bestemmelser, der vil 
hjælpe med at gøre den nye finansielle 
ramme og EU's nye årlige budget mere 
operationelle, konsekvente, gennemsigtige 
og mere i overensstemmelse med EU-
borgernes behov og gøre det muligt at 
udnytte lofterne i FFR næsten fuldt ud; der 
henviser til, at disse bestemmelser navnlig 
vedrører de nye ordninger for revision af 
FFR, fleksibilitet, egne indtægter samt 
enhed og gennemsigtighed i EU's budget;
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Or. en

Ændringsforslag 8
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Forslag til beslutning
Punkt D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at det, selv om det ikke 
var muligt at ændre de samlede tal for FFR 
som fastsat af Det Europæiske Råd, 
lykkedes Parlamentet at få forhandlet på 
plads, at der skulle medtages flere nye 
centrale bestemmelser, der vil hjælpe med 
at gøre den nye finansielle ramme og EU's 
nye årlige budget mere operationelle, 
konsekvente, gennemsigtige og mere i 
overensstemmelse med EU-borgernes 
behov og gøre det muligt at udnytte 
lofterne i FFR fuldt ud; der henviser til, at 
disse bestemmelser navnlig vedrører de 
nye ordninger for revision af FFR, 
fleksibilitet, egne indtægter samt enhed og 
gennemsigtighed i EU's budget;

D. der henviser til, at det, selv om det ikke 
var muligt at ændre de samlede tal for FFR 
som fastsat af Det Europæiske Råd, 
lykkedes Parlamentet at få forhandlet på 
plads, at der skulle medtages nye 
bestemmelser, der vil hjælpe med at gøre 
den nye finansielle ramme og EU's nye 
årlige budget mere operationelle, 
konsekvente, gennemsigtige og mere i 
overensstemmelse med EU-borgernes 
behov og gøre det muligt at udnytte 
lofterne i FFR fuldt ud; der henviser til, at 
disse bestemmelser navnlig vedrører de 
nye ordninger for revision af FFR, 
fleksibilitet samt enhed og 
gennemsigtighed i EU's budget;

Or. en

Ændringsforslag 9
Elena Băsescu

Forslag til beslutning
Punkt D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at det, selv om det ikke 
var muligt at ændre de samlede tal for FFR 
som fastsat af Det Europæiske Råd, 
lykkedes Parlamentet at få forhandlet på 
plads, at der skulle medtages flere nye 
centrale bestemmelser, der vil hjælpe med 
at gøre den nye finansielle ramme og EU's 

D. der henviser til, at Parlamentet, selv om 
det ikke var muligt at ændre de samlede tal 
for FFR som fastsat af Det Europæiske 
Råd, fokuserede på at forbedre 
gennemførelsen af FFR ved at få 
forhandlet  på plads, at der skulle medtages 
flere nye centrale bestemmelser, der vil 
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nye årlige budget mere operationelle, 
konsekvente, gennemsigtige og mere i 
overensstemmelse med EU-borgernes 
behov og gøre det muligt at udnytte 
lofterne i FFR fuldt ud; der henviser til, at 
disse bestemmelser navnlig vedrører de 
nye ordninger for revision af FFR,
fleksibilitet, egne indtægter samt enhed og 
gennemsigtighed i EU's budget;

hjælpe med at gøre den nye finansielle 
ramme og EU's nye årlige budget mere 
operationelle, konsekvente, gennemsigtige 
og mere i overensstemmelse med EU-
borgernes behov og gøre det muligt at 
udnytte lofterne i FFR fuldt ud; der 
henviser til, at disse bestemmelser navnlig 
vedrører de nye ordninger for revision af 
FFR, fleksibilitet, egne indtægter samt 
enhed og gennemsigtighed i EU's budget;

Or. en

Ændringsforslag 10
Emer Costello

Forslag til beslutning
Punkt D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at det, selv om det ikke 
var muligt at ændre de samlede tal for FFR 
som fastsat af Det Europæiske Råd, 
lykkedes Parlamentet at få forhandlet på 
plads, at der skulle medtages flere nye 
centrale bestemmelser, der vil hjælpe med 
at gøre den nye finansielle ramme og EU's 
nye årlige budget mere operationelle, 
konsekvente, gennemsigtige og mere i 
overensstemmelse med EU-borgernes 
behov og gøre det muligt at udnytte 
lofterne i FFR fuldt ud; der henviser til, at 
disse bestemmelser navnlig vedrører de 
nye ordninger for revision af FFR, 
fleksibilitet, egne indtægter samt enhed og 
gennemsigtighed i EU's budget;

D. der henviser til, at det, selv om det ikke 
var politisk muligt at ændre de samlede tal 
for FFR som aftalt af Det Europæiske Råd, 
lykkedes Parlamentet at få forhandlet på 
plads, at der skulle medtages flere nye 
centrale bestemmelser, der vil hjælpe med 
at gøre den nye finansielle ramme og EU's 
nye årlige budget mere operationelle, 
konsekvente, gennemsigtige og mere i 
overensstemmelse med EU-borgernes 
behov og gøre det muligt at udnytte 
lofterne i FFR fuldt ud; der henviser til, at 
disse bestemmelser navnlig vedrører de 
nye ordninger for revision af FFR, 
fleksibilitet, egne indtægter samt enhed og 
gennemsigtighed i EU's budget;

Or. en

Ændringsforslag 11
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen



AM\1020127DA.doc 9/63 PE529.801v01-00

DA

Forslag til beslutning
Punkt E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at Parlamentet 
godkendte den nye FFR-forordning og den 
nye interinstitutionelle aftale den 19. 
november 2013, efter at Rådet havde 
opfyldt betingelserne i Parlamentets 
beslutning af 3. juli 2013, herunder 
godkendelsen af yderligere 11,2 mia. EUR 
i betalinger for 2013;

E. der henviser til, at Parlamentet 
godkendte den nye FFR-forordning og den 
nye interinstitutionelle aftale den 
19. november 2013, efter at Rådet delvist
havde opfyldt betingelserne i Parlamentets 
beslutning af 3. juli 2013, herunder 
godkendelsen af yderligere 11,2 mia. EUR 
i betalinger for 2013; der henviser til. at 
det konstituerende møde i Gruppen på 
Højt Plan vedrørende Egne Indtægter 
ikke er blevet holdt endnu, og at det burde 
havde været indkaldt "i forbindelse med 
den formelle vedtagelse af FFR-
forordningen" og givet "mandat til at 
undersøge alle aspekter af reformen af 
egne indtægter";

Or. en

Ændringsforslag 12
Reimer Böge

Forslag til beslutning
Punkt E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at Parlamentet 
godkendte den nye FFR-forordning og den 
nye interinstitutionelle aftale den 19. 
november 2013, efter at Rådet havde 
opfyldt betingelserne i Parlamentets 
beslutning af 3. juli 2013, herunder 
godkendelsen af yderligere 11,2 mia. EUR 
i betalinger for 2013;

E. der henviser til, at Parlamentet under 
iagttagelse af princippet om, at intet er 
aftalt, før alt er aftalt, godkendte den nye 
FFR-forordning og den nye 
interinstitutionelle aftale den 19. november 
2013, efter at Rådet havde opfyldt 
betingelserne i Parlamentets beslutning af 
3. juli 2013, herunder godkendelsen af 
yderligere 11,2 mia. EUR i betalinger for 
2013;

Or. en
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Ændringsforslag 13
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Forslag til beslutning
Punkt E a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ea. der henviser til, at de udestående 
betalingsanmodninger, der er modtaget 
efter den 31. oktober 2013 og overført til 
2014, beløber sig til 23 mia. EUR, hvad 
angår struktur- og 
samhørighedspolitikkerne alene, hvilket 
vil sætte det allerede meget lave loft for 
betalingsbevillinger under yderligere 
hårdt pres; 

Or. en

Ændringsforslag 14
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt F

Forslag til beslutning Ændringsforslag

F. der henviser til, at Rådet ikke formåede 
at gøre fremskridt med hensyn til en meget 
tiltrængt reform af den gældende ordning 
for finansiering af EU's budget, til trods for 
de ambitiøse forslag, Kommissionen havde 
forelagt, som sigtede mod at komme ud af 
det dødvande, der skyldes manglen på en 
egentlig ordning for egne indtægter;

F. der henviser til, at Rådet ikke formåede 
at gøre fremskridt med hensyn til en meget 
tiltrængt reform af den gældende ordning 
for finansiering af EU's budget og derved 
krænkede ånden i Lissabontraktaten, til 
trods for de ambitiøse forslag, 
Kommissionen havde forelagt, som sigtede 
mod at komme ud af det dødvande, der 
skyldes manglen på en egentlig ordning for 
egne indtægter;

Or. en

Ændringsforslag 15
Jan Mulder, Anne E. Jensen



AM\1020127DA.doc 11/63 PE529.801v01-00

DA

Forslag til beslutning
Punkt F

Forslag til beslutning Ændringsforslag

F. der henviser til, at Rådet ikke formåede 
at gøre fremskridt med hensyn til en meget 
tiltrængt reform af den gældende ordning 
for finansiering af EU's budget, til trods for 
de ambitiøse forslag, Kommissionen havde 
forelagt, som sigtede mod at komme ud af 
det dødvande, der skyldes manglen på en 
egentlig ordning for egne indtægter;

F. der henviser til, at Rådet ikke formåede 
at gøre fremskridt med hensyn til en meget 
tiltrængt reform af den gældende ordning 
for finansiering af EU's budget, til trods for 
de ambitiøse forslag, Kommissionen havde 
forelagt, som ikke kun sigtede mod at 
komme ud af det dødvande, der skyldes 
manglen på en egentlig ordning for egne 
indtægter, men også mod at gøre 
finansieringen af EU's budget enklere og 
mere retfærdigt og gennemsigtigt for EU-
borgerne;

Or. en

Ændringsforslag 16
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. beklager dybt, at både proceduren, der 
førte frem til aftalen om FFR 2014-2020, 
og den politiske debat i forbindelse med de 
pågældende forhandlinger afslørede en 
tydelig mangel på en fælles vision for så 
vidt angår EU's budget og ikke svarede til 
den større rolle og de udvidede beføjelser, 
Parlamentet har fået, som fastsat i 
Lissabontraktaten; finder det derfor yderst 
vigtigt, at der denne betænkning uddrager 
de erfaringer, der er gjort både på det 
politiske og det institutionelle plan, som 
kan tjene som grundlag for forberedelsen 
af fremtidige forhandlinger, navnlig i 
forbindelse med den revision af FFR efter 
valget, som skal iværksættes af 

1. beklager dybt, at både proceduren, der 
førte frem til aftalen om FFR 2014-2020, 
og den politiske debat i forbindelse med de 
pågældende forhandlinger afslørede en 
tydelig mangel på en fælles vision for så 
vidt angår EU's budget; understreger, at 
Parlamentet var utilbøjeligt til fuldt ud at 
anvende sine lovgivningsmæssige 
beføjelser, herunder muligheden for ikke 
at give sit samtykke, som fastsat i 
Lissabontraktaten, og med stort flertal 
vedtog både FFR-forordningen og IIA'en 
uden at genforhandle de punkter, som Det 
Europæiske Råd var nået til enighed om; 
mener derfor, at både Rådet og 
Parlamentet som medlovgivere skal 
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Kommissionen inden udgangen af 2016; påtage sig ansvaret for både de politiske 
og de institutionelle følger af den endelige 
aftale; finder det derfor yderst vigtigt, at 
denne betænkning uddrager de erfaringer, 
der er gjort både på det politiske og det 
institutionelle plan, som kan tjene som 
grundlag for forberedelsen af fremtidige 
forhandlinger, navnlig i forbindelse med 
den revision af FFR efter valget, som skal 
iværksættes af Kommissionen inden 
udgangen af 2016;

Or. en

Ændringsforslag 17
Ingeborg Gräßle

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. beklager dybt, at både proceduren, der 
førte frem til aftalen om FFR 2014-2020, 
og den politiske debat i forbindelse med de 
pågældende forhandlinger afslørede en 
tydelig mangel på en fælles vision for så 
vidt angår EU's budget og ikke svarede til
den større rolle og de udvidede beføjelser, 
Parlamentet har fået, som fastsat i 
Lissabontraktaten; finder det derfor yderst 
vigtigt, at der denne betænkning uddrager 
de erfaringer, der er gjort både på det 
politiske og det institutionelle plan, som 
kan tjene som grundlag for forberedelsen 
af fremtidige forhandlinger, navnlig i 
forbindelse med den revision af FFR efter 
valget, som skal iværksættes af 
Kommissionen inden udgangen af 2016;

1. mener, at både proceduren, der førte 
frem til aftalen om FFR 2014-2020, og den 
politiske debat i forbindelse med de 
pågældende forhandlinger afslørede, at der 
er vidt forskellige tilgange, for så vidt 
angår EU's budget og den større rolle og de 
udvidede beføjelser, Parlamentet har fået i 
medfør af Lissabontraktaten;  finder det 
derfor yderst vigtigt, at denne betænkning 
uddrager de erfaringer, der er gjort både på 
det politiske og det institutionelle plan, 
som kan tjene som grundlag for 
forberedelsen af fremtidige forhandlinger, 
navnlig i forbindelse med den revision af 
FFR efter valget, som skal iværksættes af 
Kommissionen inden udgangen af 2016;

Or. en

Ændringsforslag 18
Elena Băsescu
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Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. beklager dybt, at både proceduren, der 
førte frem til aftalen om FFR 2014-2020, 
og den politiske debat i forbindelse med de 
pågældende forhandlinger afslørede en 
tydelig mangel på en fælles vision for så 
vidt angår EU's budget og ikke svarede til 
den større rolle og de udvidede beføjelser, 
Parlamentet har fået, som fastsat i 
Lissabontraktaten; finder det derfor yderst 
vigtigt, at der denne betænkning uddrager 
de erfaringer, der er gjort både på det 
politiske og det institutionelle plan, som 
kan tjene som grundlag for forberedelsen 
af fremtidige forhandlinger, navnlig i 
forbindelse med den revision af FFR efter 
valget, som skal iværksættes af 
Kommissionen inden udgangen af 2016;

1. beklager dybt, at både proceduren, der 
førte frem til aftalen om FFR 2014-2020, 
og den politiske debat i forbindelse med de 
pågældende forhandlinger afslørede en 
tydelig mangel på en fælles vision for så 
vidt angår EU's budget og prioriteringer
og ikke svarede til den større rolle og de 
udvidede beføjelser, Parlamentet har fået, 
som fastsat i Lissabontraktaten; finder det 
derfor yderst vigtigt, at denne betænkning 
uddrager de erfaringer, der er gjort både på 
det politiske og det institutionelle plan, 
som kan tjene som grundlag for 
forberedelsen af fremtidige forhandlinger, 
navnlig i forbindelse med den revision af 
FFR efter valget, som skal iværksættes af 
Kommissionen inden udgangen af 2016;

Or. en

Ændringsforslag 19
Reimer Böge

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. beklager dybt, at både proceduren, der 
førte frem til aftalen om FFR 2014-2020, 
og den politiske debat i forbindelse med de 
pågældende forhandlinger afslørede en 
tydelig mangel på en fælles vision for så 
vidt angår EU's budget og ikke svarede til 
den større rolle og de udvidede beføjelser, 
Parlamentet har fået, som fastsat i 
Lissabontraktaten; finder det derfor yderst 
vigtigt, at der denne betænkning uddrager 
de erfaringer, der er gjort både på det 
politiske og det institutionelle plan, som 

1. beklager dybt, at både proceduren, der 
førte frem til aftalen om FFR 2014-2020, 
og den politiske debat i forbindelse med de 
pågældende forhandlinger afslørede en 
tydelig mangel på en fælles vision i EU's 
institutioner for så vidt angår EU's budget 
og ikke svarede til den større rolle og de 
udvidede beføjelser, Parlamentet har fået, 
som fastsat i Lissabontraktaten; finder det 
derfor yderst vigtigt, at der denne 
betænkning uddrager de erfaringer, der er 
gjort både på det politiske og det 
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kan tjene som grundlag for forberedelsen 
af fremtidige forhandlinger, navnlig i 
forbindelse med den revision af FFR efter 
valget, som skal iværksættes af 
Kommissionen inden udgangen af 2016;

institutionelle plan, som kan tjene som 
grundlag for forberedelsen af fremtidige 
forhandlinger, navnlig i forbindelse med 
den revision af FFR efter valget, som skal 
iværksættes af Kommissionen inden 
udgangen af 2016;

Or. en

Ændringsforslag 20
Ingeborg Gräßle

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. erkender, at den finanspolitiske 
konsolidering, som medlemsstaterne står 
over for, ikke har været fremmende for en 
mere ambitiøs aftale om FFR 2014-2020; 
beklager imidlertid dybt, at der, som følge 
af disse forhandlinger, langt hen ad vejen 
ikke er taget højde for EU-budgettets rolle 
som et vigtigt og fælles politikinstrument 
til at komme ud af den aktuelle 
økonomiske og sociale krise og samordne 
og fremme de nationale bestræbelser på 
igen at skabe vækst og beskæftigelse i hele 
EU;

2. erkender, at den finanspolitiske 
konsolidering, som medlemsstaterne står 
over for, ikke har været fremmende for en 
mere ambitiøs aftale om FFR 2014-2020; 
bemærker, at forhandlingerne afslørede 
en bred kløft mellem nettobidragydere og 
nettomodtagere; 

Or. en

Ændringsforslag 21
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. erkender, at den finanspolitiske 
konsolidering, som medlemsstaterne står 

2. erkender, at den finanspolitiske 
konsolidering, som medlemsstaterne står 
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over for, ikke har været fremmende for en 
mere ambitiøs aftale om FFR 2014-2020; 
beklager imidlertid dybt, at der, som følge
af disse forhandlinger, langt hen ad vejen 
ikke er taget højde for EU-budgettets rolle 
som et vigtigt og fælles politikinstrument 
til at komme ud af den aktuelle 
økonomiske og sociale krise og samordne 
og fremme de nationale bestræbelser på 
igen at skabe vækst og beskæftigelse i hele 
EU;

over for, ikke har været fremmende for en
positiv og fremadskuende debat om FFR-
2014-2020, mens det kunne havde været 
en mulighed for at samle knappe 
offentlige ressourcer på det rette politiske 
niveau og øge effektiviteten af offentlige 
udgifter; beklager imidlertid dybt, at der, 
som følge af disse forhandlinger, langt hen 
ad vejen ikke er taget højde for EU-
budgettets rolle som et vigtigt og fælles 
politikinstrument til at komme ud af den 
aktuelle økonomiske og sociale krise og 
samordne og fremme de nationale 
bestræbelser på igen at skabe vækst og 
beskæftigelse i hele EU;

Or. en

Ændringsforslag 22
Reimer Böge

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. erkender, at den finanspolitiske 
konsolidering, som medlemsstaterne står 
over for, ikke har været fremmende for en 
mere ambitiøs aftale om FFR 2014-2020; 
beklager imidlertid dybt, at der, som følge 
af disse forhandlinger, langt hen ad vejen 
ikke er taget højde for EU-budgettets rolle 
som et vigtigt og fælles politikinstrument 
til at komme ud af den aktuelle 
økonomiske og sociale krise og samordne 
og fremme de nationale bestræbelser på 
igen at skabe vækst og beskæftigelse i hele 
EU;

2. erkender, at den finanspolitiske 
konsolidering, som medlemsstaterne står 
over for, umuliggjorde en mere ambitiøs 
aftale om FFR 2014-2020; beklager 
imidlertid dybt, at der, som følge af disse 
forhandlinger, langt hen ad vejen ikke er 
taget højde for EU-budgettets rolle som et 
vigtigt og fælles politikinstrument til at 
komme ud af den aktuelle økonomiske og 
sociale krise og samordne og fremme de 
nationale bestræbelser på igen at skabe 
vækst og beskæftigelse i hele EU;

Or. en

Ændringsforslag 23
Philip Claeys
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Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. erkender, at den finanspolitiske 
konsolidering, som medlemsstaterne står 
over for, ikke har været fremmende for en 
mere ambitiøs aftale om FFR 2014-2020; 
beklager imidlertid dybt, at der, som følge 
af disse forhandlinger, langt hen ad vejen 
ikke er taget højde for EU-budgettets rolle 
som et vigtigt og fælles politikinstrument 
til at komme ud af den aktuelle 
økonomiske og sociale krise og samordne 
og fremme de nationale bestræbelser på 
igen at skabe vækst og beskæftigelse i hele 
EU;

2. erkender, at den finanspolitiske 
konsolidering, som medlemsstaterne står 
over for, ikke har været fremmende for en 
mere ambitiøs aftale om FFR 2014-2020; 
bemærker, at der, som følge af disse 
forhandlinger, langt hen ad vejen ikke er 
taget højde for EU-budgettets rolle som et 
vigtigt og fælles politikinstrument til at 
komme ud af den aktuelle økonomiske og 
sociale krise og samordne og fremme de 
nationale bestræbelser på igen at skabe 
vækst og beskæftigelse i hele EU;

Or. nl

Ændringsforslag 24
Dominique Riquet

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. erkender, at den finanspolitiske 
konsolidering, som medlemsstaterne står 
over for, ikke har været fremmende for en 
mere ambitiøs aftale om FFR 2014-2020; 
beklager imidlertid dybt, at der, som følge 
af disse forhandlinger, langt hen ad vejen 
ikke er taget højde for EU-budgettets rolle 
som et vigtigt og fælles politikinstrument 
til at komme ud af den aktuelle 
økonomiske og sociale krise og samordne 
og fremme de nationale bestræbelser på 
igen at skabe vækst og beskæftigelse i hele 
EU;

2. erkender, at den finanspolitiske 
konsolidering, som medlemsstaterne står 
over for, ikke har været fremmende for en 
mere ambitiøs aftale om FFR 2014-2020; 
beklager imidlertid dybt, at EU-budgettets 
rolle som et vigtigt og fælles 
politikinstrument til at komme ud af den 
aktuelle økonomiske og sociale krise ikke 
er blevet anerkendt; fremhæver, at EU's 
budget mestendels anvendes til 
investeringer og udgør en fælles ramme, 
hvormed der sigtes mod at samordne og 
fremme de nationale bestræbelser på igen 
at skabe vækst, fremme konkurrenceevnen
og skabe beskæftigelse i hele EU: 
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Or. fr

Ændringsforslag 25
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til beslutning
Punkt 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2a. påpeger, at EU's budget bør tage 
hensyn til kønsperspektivet med henblik 
på at blive til et effektivt politisk redskab 
til at skabe bæredygtig vækst og 
beskæftigelse for alle, navnlig i en 
vanskelig finansiel og økonomisk 
kontekst; 

Or. en

Ændringsforslag 26
Philip Claeys

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. er dybt bekymret over, at enhver 
drøftelse af budgettet i Rådet i mange år 
er blevet forplumret af "fair return"-
princippet; understreger, at denne 
situation i vid udstrækning skyldes den 
gældende ordning for EU's finansiering, i 
henhold til hvilken 85 % af indtægterne 
stammer fra nationale bidrag frem for 
egentlige egne indtægter; mener, at en 
sådan ordning lægger uforholdsmæssigt 
stor vægt på nettosaldoen mellem 
medlemsstaterne og har ført til, at der i 
stigende grad er blevet indført komplekse 
og uigennemsigtige rabatter og andre 
korrektionsmekanismer til finansiering af 

udgår
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EU-budgettet;

Or. nl

Ændringsforslag 27
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. er dybt bekymret over, at enhver 
drøftelse af budgettet i Rådet i mange år er 
blevet forplumret af "fair return"-
princippet; understreger, at denne 
situation i vid udstrækning skyldes den 
gældende ordning for EU's finansiering, i 
henhold til hvilken 85 % af indtægterne 
stammer fra nationale bidrag frem for 
egentlige egne indtægter; mener, at en 
sådan ordning lægger uforholdsmæssigt 
stor vægt på nettosaldoen mellem
medlemsstaterne og har ført til, at der i 
stigende grad er blevet indført komplekse 
og uigennemsigtige rabatter og andre 
korrektionsmekanismer til finansiering af 
EU-budgettet;

3. er dybt bekymret over, at enhver 
drøftelse af budgettet i Rådet i mange år er 
blevet forplumret af "fair return"-
princippet; mener, at denne debat allerede 
eksisterede før indførelsen af ressourcer 
baseret på BNI, men at disse ressourcer 
kun har styrket den forgiftede debat og 
har ført til, at der i stigende grad er blevet 
indført komplekse og uigennemsigtige 
rabatter og andre korrektionsmekanismer 
til finansiering af EU-budgettet; 

Or. en

Ændringsforslag 28
Ingeborg Gräßle

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. er dybt bekymret over, at enhver 
drøftelse af budgettet i Rådet i mange år 
er blevet forplumret af "fair return"-
princippet; understreger, at denne situation 
i vid udstrækning skyldes den gældende 

3. påpeger, at drøftelserne af budgettet i 
Rådet har en tendens til at blive 
forplumret af "fair return"-princippet; 
understreger, at denne situation i vid 
udstrækning skyldes den gældende ordning 
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ordning for EU's finansiering, i henhold til 
hvilken 85 % af indtægterne stammer fra 
nationale bidrag frem for egentlige egne 
indtægter; mener, at en sådan ordning 
lægger uforholdsmæssigt stor vægt på 
nettosaldoen mellem medlemsstaterne og 
har ført til, at der i stigende grad er blevet 
indført komplekse og uigennemsigtige 
rabatter og andre korrektionsmekanismer 
til finansiering af EU-budgettet;

for EU's finansiering, i henhold til hvilken 
85 % af indtægterne stammer fra nationale 
bidrag frem for egentlige egne indtægter; 
mener, at en sådan ordning lægger 
uforholdsmæssigt stor vægt på 
nettosaldoen mellem medlemsstaterne og 
har ført til, at der i stigende grad er blevet 
indført komplekse og uigennemsigtige 
rabatter og andre korrektionsmekanismer 
til finansiering af EU-budgettet;

Or. en

Ændringsforslag 29
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. er dybt bekymret over, at enhver 
drøftelse af budgettet i Rådet i mange år er 
blevet forplumret af "fair return"-
princippet; understreger, at denne situation 
i vid udstrækning skyldes den gældende 
ordning for EU's finansiering, i henhold til 
hvilken 85 % af indtægterne stammer fra 
nationale bidrag frem for egentlige egne 
indtægter; mener, at en sådan ordning 
lægger uforholdsmæssigt stor vægt på 
nettosaldoen mellem medlemsstaterne og 
har ført til, at der i stigende grad er blevet 
indført komplekse og uigennemsigtige 
rabatter og andre korrektionsmekanismer 
til finansiering af EU-budgettet;

3. er dybt bekymret over, at enhver 
drøftelse af budgettet i Rådet i mange år er 
blevet forplumret af "fair return"-princippet 
i stedet for princippet om europæisk 
merværdi; understreger, at denne situation 
i vid udstrækning skyldes den gældende 
ordning for EU's finansiering, i henhold til 
hvilken 85 % af indtægterne stammer fra 
nationale bidrag frem for egentlige egne 
indtægter; mener, at en sådan ordning 
lægger uforholdsmæssigt stor vægt på 
nettosaldoen mellem medlemsstaterne og 
har ført til, at der i stigende grad er blevet 
indført komplekse og uigennemsigtige 
rabatter og andre korrektionsmekanismer 
til finansiering af EU-budgettet;

Or. en

Ændringsforslag 30
Reimer Böge
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Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. er dybt bekymret over, at enhver 
drøftelse af budgettet i Rådet i mange år er 
blevet forplumret af "fair return"-
princippet; understreger, at denne situation 
i vid udstrækning skyldes den gældende 
ordning for EU's finansiering, i henhold til 
hvilken 85 % af indtægterne stammer fra 
nationale bidrag frem for egentlige egne 
indtægter; mener, at en sådan ordning 
lægger uforholdsmæssigt stor vægt på 
nettosaldoen mellem medlemsstaterne og 
har ført til, at der i stigende grad er blevet 
indført komplekse og uigennemsigtige 
rabatter og andre korrektionsmekanismer 
til finansiering af EU-budgettet;

3. er dybt bekymret over, at enhver 
drøftelse af budgettet i Rådet i mange år er 
blevet forplumret af "fair return"-
princippet; understreger, at denne situation 
i vid udstrækning skyldes den gældende 
ordning for EU's finansiering, i henhold til 
hvilken 74 % af indtægterne stammer fra 
nationale bidrag baseret på BNI frem for 
egentlige egne indtægter; mener, at en 
sådan ordning lægger uforholdsmæssigt 
stor vægt på nettosaldoen mellem 
medlemsstaterne og har ført til, at der i 
stigende grad er blevet indført komplekse 
og uigennemsigtige rabatter og andre 
korrektionsmekanismer til finansiering af 
EU-budgettet;

Or. en

Ændringsforslag 31
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. er dybt bekymret over, at enhver 
drøftelse af budgettet i Rådet i mange år er 
blevet forplumret af "fair return"-
princippet; understreger, at denne situation 
i vid udstrækning skyldes den gældende 
ordning for EU's finansiering, i henhold til 
hvilken 85 % af indtægterne stammer fra 
nationale bidrag frem for egentlige egne 
indtægter; mener, at en sådan ordning 
lægger uforholdsmæssigt stor vægt på 
nettosaldoen mellem medlemsstaterne og 
har ført til, at der i stigende grad er blevet 
indført komplekse og uigennemsigtige 
rabatter og andre korrektionsmekanismer 

3. er dybt bekymret over, at enhver 
drøftelse af budgettet i Rådet i mange år er 
blevet forplumret af "fair return"-
princippet; understreger, at denne situation 
i vid udstrækning skyldes den gældende 
ordning for EU's finansiering, i henhold til 
hvilken 85 % af indtægterne stammer fra 
nationale bidrag frem for egentlige egne 
indtægter, som fastsat i Romtraktaten; 
mener, at en sådan ordning lægger 
uforholdsmæssigt stor vægt på 
nettosaldoen mellem medlemsstaterne og 
har ført til, at der i stigende grad er blevet 
indført komplekse og uigennemsigtige 
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til finansiering af EU-budgettet; rabatter og andre korrektionsmekanismer 
til finansiering af EU-budgettet;

Or. en

Ændringsforslag 32
Philip Claeys

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. mener, at denne tankegang også var 
fremtrædende i den måde, FFR-aftalen 
blev indgået på i Det Europæiske Råd den 
8. februar 2013; finder det beklageligt, at 
dette blev afspejlet i det forhold, at de 
nationale tildelinger, navnlig fra 
landbrugspolitikken og 
samhørighedspolitikken, blev fastlagt på 
samme tidspunkt; beklager navnlig listen 
over særlige tildelinger og "gaver", der 
blev givet under forhandlingerne mellem 
stats- og regeringscheferne, og som ikke 
var baseret på objektive og kontrollerbare 
kriterier, men snarere afspejler 
medlemsstaterne forhandlingsposition, 
idet de forsøger at sikre egne nationale 
interesser og maksimere deres 
nettoudbytte; fordømmer manglen på 
gennemsigtighed i forbindelse med 
indgåelsen af denne aftale;

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 33
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 4
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. mener, at denne tankegang også var 
fremtrædende i den måde, FFR-aftalen 
blev indgået på i Det Europæiske Råd den 
8. februar 2013; finder det beklageligt, at 
dette blev afspejlet i det forhold, at de 
nationale tildelinger, navnlig fra 
landbrugspolitikken og 
samhørighedspolitikken, blev fastlagt på 
samme tidspunkt; beklager navnlig listen 
over særlige tildelinger og "gaver", der 
blev givet under forhandlingerne mellem 
stats- og regeringscheferne, og som ikke 
var baseret på objektive og kontrollerbare 
kriterier, men snarere afspejler 
medlemsstaterne forhandlingsposition, idet 
de forsøger at sikre egne nationale 
interesser og maksimere deres 
nettoudbytte; fordømmer manglen på 
gennemsigtighed i forbindelse med 
indgåelsen af denne aftale;

4. er overbevist om, at denne tankegang 
også var fremtrædende i den måde, FFR-
aftalen blev indgået på i Det Europæiske 
Råd den 8. februar 2013; finder det 
skadeligt for det europæiske projekt, at 
dette blev afspejlet i det forhold, at de 
nationale tildelinger, navnlig fra 
landbrugspolitikken og 
samhørighedspolitikken, blev fastlagt på 
samme tidspunkt, mens Det Europæiske 
Råd ikke har nogen lovgivningsmæssige 
beføjelser som fastsat i Lissabontraktaten; 
beklager desuden listen over særlige 
tildelinger og "gaver", der blev givet under 
forhandlingerne mellem stats- og 
regeringscheferne, og som ikke var baseret 
på objektive og kontrollerbare kriterier, 
men snarere afspejler medlemsstaternes
forhandlingsposition, idet de forsøger at 
sikre egne nationale interesser og 
maksimere deres nettoudbytte; fordømmer 
manglen på gennemsigtighed i forbindelse 
med indgåelsen af denne aftale; fremhæver 
dog, at Parlamentet under 
forhandlingerne aldrig har fordømt 
"gaverne";

Or. en

Ændringsforslag 34
Reimer Böge

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. mener, at denne tankegang også var 
fremtrædende i den måde, FFR-aftalen 
blev indgået på i Det Europæiske Råd den 
8. februar 2013; finder det beklageligt, at 

4. mener, at denne tankegang også var 
fremtrædende i den måde, FFR-aftalen 
blev indgået på i Det Europæiske Råd den 
8. februar 2013; finder det beklageligt, at 
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dette blev afspejlet i det forhold, at de 
nationale tildelinger, navnlig fra 
landbrugspolitikken og 
samhørighedspolitikken, blev fastlagt på 
samme tidspunkt; beklager navnlig listen 
over særlige tildelinger og "gaver", der 
blev givet under forhandlingerne mellem 
stats- og regeringscheferne, og som ikke 
var baseret på objektive og kontrollerbare 
kriterier, men snarere afspejler 
medlemsstaterne forhandlingsposition, idet 
de forsøger at sikre egne nationale 
interesser og maksimere deres 
nettoudbytte; fordømmer manglen på 
gennemsigtighed i forbindelse med 
indgåelsen af denne aftale;

dette blev afspejlet i det forhold, at de 
nationale tildelinger, navnlig fra de to store 
blokke landbrugspolitik og
samhørighedspolitik, blev fastlagt på 
samme tidspunkt; beklager navnlig listen 
over særlige tildelinger og "gaver", der 
blev givet under forhandlingerne mellem 
stats- og regeringscheferne, og som ikke 
var baseret på objektive og kontrollerbare 
kriterier, men snarere afspejler 
medlemsstaterne forhandlingsposition, idet 
de forsøger at sikre egne nationale 
interesser og maksimere deres 
nettoudbytte; fordømmer manglen på 
gennemsigtighed i forbindelse med 
indgåelsen af denne aftale og Rådets og 
Kommissionens utilbøjelighed til at give 
Parlamentet alle relevante dokumenter;

Or. en

Ændringsforslag 35
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. mener, at denne tankegang også var 
fremtrædende i den måde, FFR-aftalen 
blev indgået på i Det Europæiske Råd den 
8. februar 2013; finder det beklageligt, at 
dette blev afspejlet i det forhold, at de 
nationale tildelinger, navnlig fra 
landbrugspolitikken og 
samhørighedspolitikken, blev fastlagt på 
samme tidspunkt; beklager navnlig listen 
over særlige tildelinger og "gaver", der 
blev givet under forhandlingerne mellem 
stats- og regeringscheferne, og som ikke 
var baseret på objektive og kontrollerbare 
kriterier, men snarere afspejler 
medlemsstaterne forhandlingsposition, idet 
de forsøger at sikre egne nationale 
interesser og maksimere deres 

4. mener, at denne tankegang også var 
fremtrædende i den måde, FFR-aftalen 
blev indgået på i Det Europæiske Råd den 
8. februar 2013; finder det beklageligt, at 
dette blev afspejlet i det forhold, at de 
nationale tildelinger, navnlig fra 
landbrugspolitikken og 
samhørighedspolitikken, blev fastlagt på 
samme tidspunkt; beklager navnlig listen 
over særlige tildelinger og "gaver", der 
blev givet under forhandlingerne mellem 
stats- og regeringscheferne, hvis antal 
kulminerede i konklusionerne fra Det 
Europæiske Råds møde
den 8. februar 2013, og som ikke var 
baseret på objektive og kontrollerbare 
kriterier, men snarere afspejler 
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nettoudbytte; fordømmer manglen på 
gennemsigtighed i forbindelse med 
indgåelsen af denne aftale;

medlemsstaterne forhandlingsposition, idet 
de forsøger at sikre egne nationale 
interesser og maksimere deres 
nettoudbytte; fordømmer 
uigennemsigtigheden i forbindelse med 
indgåelsen af denne aftale; understreger, 
at summen af 27 individuelle nationale 
sejre er alt andet end et godt resultat for 
EU;

Or. en

Ændringsforslag 36
Sandra Kalniete

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. mener, at denne tankegang også var 
fremtrædende i den måde, FFR-aftalen 
blev indgået på i Det Europæiske Råd den 
8. februar 2013; finder det beklageligt, at 
dette blev afspejlet i det forhold, at de 
nationale tildelinger, navnlig fra 
landbrugspolitikken og 
samhørighedspolitikken, blev fastlagt på 
samme tidspunkt; beklager navnlig listen 
over særlige tildelinger og "gaver", der 
blev givet under forhandlingerne mellem 
stats- og regeringscheferne, og som ikke 
var baseret på objektive og kontrollerbare 
kriterier, men snarere afspejler 
medlemsstaterne forhandlingsposition, idet 
de forsøger at sikre egne nationale 
interesser og maksimere deres 
nettoudbytte; fordømmer manglen på 
gennemsigtighed i forbindelse med 
indgåelsen af denne aftale;

4. mener, at denne tankegang også var 
fremtrædende i den måde, FFR-aftalen 
blev indgået på i Det Europæiske Råd den 
8. februar 2013; finder det beklageligt, at 
dette blev afspejlet i det forhold, at de 
nationale tildelinger, navnlig fra 
landbrugspolitikken og 
samhørighedspolitikken, der er et vigtigt 
redskab til regionaludvikling og 
beskæftigelse, blev fastlagt på samme 
tidspunkt; beklager navnlig listen over 
særlige tildelinger og "gaver", der blev 
givet under forhandlingerne mellem stats-
og regeringscheferne, og som ikke var 
baseret på objektive og kontrollerbare 
kriterier, men snarere afspejler 
medlemsstaterne forhandlingsposition, idet 
de forsøger at sikre egne nationale 
interesser og maksimere deres 
nettoudbytte; fordømmer manglen på 
gennemsigtighed i forbindelse med 
indgåelsen af denne aftale;

Or. lv
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Ændringsforslag 37
Ingeborg Gräßle

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. mener, at denne tankegang også var 
fremtrædende i den måde, FFR-aftalen 
blev indgået på i Det Europæiske Råd den 
8. februar 2013; finder det beklageligt, at 
dette blev afspejlet i det forhold, at de 
nationale tildelinger, navnlig fra 
landbrugspolitikken og 
samhørighedspolitikken, blev fastlagt på 
samme tidspunkt; beklager navnlig listen 
over særlige tildelinger og "gaver", der 
blev givet under forhandlingerne mellem 
stats- og regeringscheferne, og som ikke 
var baseret på objektive og kontrollerbare 
kriterier, men snarere afspejler 
medlemsstaterne forhandlingsposition, idet 
de forsøger at sikre egne nationale 
interesser og maksimere deres 
nettoudbytte; fordømmer manglen på 
gennemsigtighed i forbindelse med 
indgåelsen af denne aftale;

4. mener, at denne tankegang også var 
fremtrædende i den måde, FFR-aftalen 
blev indgået på i Det Europæiske Råd den 
8. februar 2013; finder det beklageligt, at 
dette blev afspejlet i det forhold, at de 
nationale tildelinger, navnlig fra 
landbrugspolitikken og 
samhørighedspolitikken, blev fastlagt på 
samme tidspunkt; kritiserer navnlig listen 
over særlige tildelinger og "gaver", der 
blev givet under forhandlingerne mellem 
stats- og regeringscheferne, og som ikke 
var baseret på objektive og kontrollerbare 
kriterier, men snarere afspejler 
medlemsstaterne forhandlingsposition, idet 
de forsøger at sikre egne nationale 
interesser og maksimere deres 
nettoudbytte; fordømmer manglen på 
gennemsigtighed i forbindelse med 
indgåelsen af denne aftale;

Or. en

Ændringsforslag 38
Philip Claeys

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. afviser på det kraftigste dette rent 
regnskabsmæssige syn på EU's budget, 
som ikke tager hensyn til den europæiske 
merværdi, er i strid med princippet om et 
solidarisk EU og undervurderer den 
aktuelle og potentielle rolle, som EU's 
budget kan spille med hensyn til at styrke 

udgår
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den økonomiske styring; understreger, at 
EU-budgettet fortrinsvis er et 
investeringsbudget, der har en stærk 
løftestangseffekt og fungerer som 
katalysator for vækst og beskæftigelse i 
hele Unionen; finder det derfor 
beklageligt, at det lader til, at visse 
medlemsstater betragter de nationale 
bidrag til EU's budget som udgifter alene, 
der bør minimeres;

Or. nl

Ændringsforslag 39
Ingeborg Gräßle

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. afviser på det kraftigste dette rent 
regnskabsmæssige syn på EU's budget, 
som ikke tager hensyn til den europæiske 
merværdi, er i strid med princippet om et 
solidarisk EU og undervurderer den 
aktuelle og potentielle rolle, som EU's 
budget kan spille med hensyn til at styrke 
den økonomiske styring; understreger, at 
EU-budgettet fortrinsvis er et 
investeringsbudget, der har en stærk 
løftestangseffekt og fungerer som 
katalysator for vækst og beskæftigelse i 
hele Unionen; finder det derfor beklageligt, 
at det lader til, at visse medlemsstater 
betragter de nationale bidrag til EU's 
budget som udgifter alene, der bør 
minimeres;

5. understreger, at EU-budgettet fortrinsvis 
er et investeringsbudget, der har en stærk 
løftestangseffekt og fungerer som 
katalysator for vækst og beskæftigelse i 
hele Unionen; finder det derfor beklageligt, 
at det lader til, at visse medlemsstater 
betragter de nationale bidrag til EU's 
budget som udgifter alene, der bør 
minimeres, og returbeløb fra EU's budget 
som en ekstra indtægtskilde, de frit kan 
råde over;

Or. en

Ændringsforslag 40
Dominique Riquet
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Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. afviser på det kraftigste dette rent 
regnskabsmæssige syn på EU's budget, 
som ikke tager hensyn til den europæiske 
merværdi, er i strid med princippet om et 
solidarisk EU og undervurderer den 
aktuelle og potentielle rolle, som EU's 
budget kan spille med hensyn til at styrke 
den økonomiske styring; understreger, at 
EU-budgettet fortrinsvis er et 
investeringsbudget, der har en stærk 
løftestangseffekt og fungerer som 
katalysator for vækst og beskæftigelse i 
hele Unionen; finder det derfor beklageligt, 
at det lader til, at visse medlemsstater 
betragter de nationale bidrag til EU's 
budget som udgifter alene, der bør 
minimeres;

5. afviser på det kraftigste dette rent 
regnskabsmæssige syn på EU's budget, 
som ikke tager hensyn til den europæiske 
merværdi, er i strid med princippet om et 
solidarisk EU og undervurderer den 
aktuelle og potentielle rolle, som EU's 
budget kan spille med hensyn til at styrke 
den økonomiske styring; understreger, at 
EU-budgettet fortrinsvis er et 
investeringsbudget, der har en stærk 
løftestangseffekt ved at åbne mulighed for 
projekter, der ikke ville eksistere eller kun 
vanskeligt ville kunne stilles på benene 
uden budgetstøtte, og fungerer som 
katalysator for vækst, konkurrenceevne og 
beskæftigelse i hele Unionen; finder det 
derfor beklageligt, at det lader til, at visse 
medlemsstater betragter de nationale 
bidrag til EU's budget som udgifter alene, 
der bør minimeres;

Or. fr

Ændringsforslag 41
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. afviser på det kraftigste dette rent 
regnskabsmæssige syn på EU's budget, 
som ikke tager hensyn til den europæiske 
merværdi, er i strid med princippet om et 
solidarisk EU og undervurderer den 
aktuelle og potentielle rolle, som EU's 
budget kan spille med hensyn til at styrke 
den økonomiske styring; understreger, at 
EU-budgettet fortrinsvis er et 
investeringsbudget, der har en stærk 

5. afviser på det kraftigste dette rent 
regnskabsmæssige syn på EU's budget, 
som ikke tager hensyn til den europæiske 
merværdi, er i strid med princippet om et 
solidarisk EU og undervurderer den 
aktuelle og potentielle rolle, som EU's 
budget kan spille med hensyn til at styrke 
den økonomiske styring; understreger, at 
EU-budgettet fortrinsvis er et 
investeringsbudget, der har en stærk 
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løftestangseffekt og fungerer som 
katalysator for vækst og beskæftigelse i 
hele Unionen; finder det derfor
beklageligt, at det lader til, at visse 
medlemsstater betragter de nationale 
bidrag til EU's budget som udgifter alene, 
der bør minimeres;

løftestangseffekt og fungerer som 
katalysator for vækst og beskæftigelse i 
hele Unionen; beklager derfor meget, at 
det lader til, at visse medlemsstater 
betragter de nationale bidrag til EU's 
budget som udgifter alene, der bør 
minimeres;

Or. en

Ændringsforslag 42
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. noterer sig, at Det Europæiske Råd 
anlagde en top-down-tilgang, da det traf 
afgørelse om den samlede størrelse af FFR 
2014-2020, hvilket igen afslører en 
bekymrende uoverensstemmelse mellem 
EU's politiske forpligtelser, som Det 
Europæiske Råd har indgået, og dets 
modvilje mod at finansiere dem 
tilstrækkeligt; mener, at denne afgørelse 
derimod burde være baseret på en bottom-
up-tilgang som følge af en grundig 
vurdering af EU's finansielle behov og 
politiske mål som fastsat i EU's flerårige 
programmer og politikker, der er fastsat af 
lovgiveren;

6. beklager meget, at Det Europæiske Råd 
anlagde en top-down-tilgang, da det traf 
afgørelse om den samlede størrelse af FFR 
2014-2020, hvilket igen afslører en 
bekymrende uoverensstemmelse mellem 
EU's politiske forpligtelser, som Det 
Europæiske Råd har indgået, og dets 
modvilje mod at finansiere dem 
tilstrækkeligt; mener, at denne afgørelse 
derimod burde være baseret på en bottom-
up-tilgang som følge af en grundig 
vurdering af EU's finansielle behov og 
politiske mål som fastsat i EU's flerårige 
programmer og politikker, der er fastsat af 
lovgiveren;

Or. en

Ændringsforslag 43
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Forslag til beslutning
Punkt 6
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. noterer sig, at Det Europæiske Råd 
anlagde en top-down-tilgang, da det traf 
afgørelse om den samlede størrelse af FFR 
2014-2020, hvilket igen afslører en 
bekymrende uoverensstemmelse mellem 
EU's politiske forpligtelser, som Det 
Europæiske Råd har indgået, og dets 
modvilje mod at finansiere dem 
tilstrækkeligt; mener, at denne afgørelse 
derimod burde være baseret på en bottom-
up-tilgang som følge af en grundig 
vurdering af EU's finansielle behov og 
politiske mål som fastsat i EU's flerårige 
programmer og politikker, der er fastsat af 
lovgiveren;

6. noterer sig, at Det Europæiske Råd 
anlagde en top-down-tilgang, da det traf 
afgørelse om den samlede størrelse af FFR 
2014-2020, hvilket igen afslører en 
bekymrende uoverensstemmelse mellem 
EU's politiske forpligtelser, som Det 
Europæiske Råd har indgået, og dets 
modvilje mod at finansiere dem 
tilstrækkeligt; mener, at denne afgørelse 
derimod burde være baseret på en bottom-
up-tilgang som følge af en grundig 
vurdering af EU's finansielle behov og 
politiske mål som fastsat i EU's flerårige 
programmer og politikker, der er fastsat af 
lovgiveren; understreger, at Europa-
Parlamentet har undervurderet Det 
Europæiske Råds evne til at vurdere 
virkningerne af Lissabontraktatens 
ikrafttrædelse, hvad angår Parlamentets 
beføjelser i forbindelse med FFR's 
vedtagelse, og til at holde fast i denne 
tilgang;

Or. en

Ændringsforslag 44
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. noterer sig, at Det Europæiske Råd 
anlagde en top-down-tilgang, da det traf 
afgørelse om den samlede størrelse af FFR 
2014-2020, hvilket igen afslører en 
bekymrende uoverensstemmelse mellem 
EU's politiske forpligtelser, som Det 
Europæiske Råd har indgået, og dets 
modvilje mod at finansiere dem 
tilstrækkeligt; mener, at denne afgørelse 

6. noterer sig, at Det Europæiske Råd 
anlagde en top-down-tilgang, da det traf 
afgørelse om den samlede størrelse af FFR 
2014-2020, hvilket igen afslører en 
bekymrende uoverensstemmelse mellem 
EU's politiske forpligtelser, som Det 
Europæiske Råd har indgået, og dets 
modvilje mod at finansiere dem 
tilstrækkeligt; mener, at denne afgørelse 
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derimod burde være baseret på en bottom-
up-tilgang som følge af en grundig 
vurdering af EU's finansielle behov og 
politiske mål som fastsat i EU's flerårige 
programmer og politikker, der er fastsat af
lovgiveren;

derimod burde være baseret på en bottom-
up-tilgang som følge af en grundig 
vurdering af EU's finansielle behov og 
politiske mål som fastsat i EU's flerårige 
programmer og politikker, der er fastsat af 
medlovgiverne;

Or. en

Ændringsforslag 45
Elena Băsescu

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. er derfor overbevist om, at der forud for 
– og som grundlag for – enhver afgørelse 
om den finansielle ramme bør afholdes en 
egentlig politisk drøftelse af EU-budgettets 
rolle, funktion og merværdi samt dets 
forenelighed med de politiske og 
operationelle målsætninger, som er blevet 
fastsat for Unionen; finder, at denne 
drøftelse – med henblik på at bygge bro 
mellem de divergerende syn på, hvad EU-
budgettet står for, og hvad der kan opnås 
med det – bør organiseres i tide og 
inddrage de tre EU-institutioner og 
samtlige nationale parlamenter, men 
ligeledes inddrage det højeste politiske 
plan i medlemsstaterne;

7. er derfor overbevist om, at der forud for 
– og som grundlag for – enhver afgørelse 
om den finansielle ramme bør afholdes en 
egentlig politisk drøftelse af EU-budgettets 
rolle, funktion og merværdi samt dets 
forenelighed med de politiske og 
operationelle prioriteringer og
målsætninger, som er blevet fastsat for 
Unionen; finder, at denne drøftelse – med 
henblik på at bygge bro mellem de 
divergerende syn på, hvad EU-budgettet 
står for, og hvad der kan opnås med det, og 
samtidig med at det fremhæves, at FFR er 
en af de stærkeste drivkræfter bag 
reformer  – bør organiseres i tide og 
inddrage de tre EU-institutioner og 
samtlige nationale parlamenter, men 
ligeledes inddrage det højeste politiske 
plan i medlemsstaterne;

Or. en

Ændringsforslag 46
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Forslag til beslutning
Punkt 7
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. er derfor overbevist om, at der forud for 
– og som grundlag for – enhver afgørelse 
om den finansielle ramme bør afholdes en 
egentlig politisk drøftelse af EU-budgettets 
rolle, funktion og merværdi samt dets 
forenelighed med de politiske og 
operationelle målsætninger, som er blevet 
fastsat for Unionen; finder, at denne 
drøftelse – med henblik på at bygge bro 
mellem de divergerende syn på, hvad EU-
budgettet står for, og hvad der kan opnås 
med det – bør organiseres i tide og 
inddrage de tre EU-institutioner og 
samtlige nationale parlamenter, men 
ligeledes inddrage det højeste politiske 
plan i medlemsstaterne;

7. er derfor overbevist om, at der forud for 
– og som grundlag for – enhver afgørelse 
om den finansielle ramme bør afholdes en 
egentlig politisk drøftelse af EU-budgettets 
rolle, funktion og merværdi samt dets 
forenelighed med den politiske strategi, 
der er vedtaget af Unionen, og de
operationelle målsætninger, som er blevet 
fastsat for Unionen; finder, at denne 
drøftelse – med henblik på at bygge bro 
mellem de divergerende syn på, hvad EU-
budgettet står for, og hvad der kan opnås 
med det – bør organiseres i tide og 
inddrage de tre EU-institutioner og 
samtlige nationale parlamenter, men 
ligeledes inddrage det højeste politiske 
plan i medlemsstaterne;

Or. en

Ændringsforslag 47
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Forslag til beslutning
Punkt 7 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7a. opfordrer den næste Europa-
Kommission og det næste Europa-
Parlament til at se nærmere på, hvilke 
mål, der er nået med Europa 2020-
strategien, især i 
beskæftigelseshenseende, og til at 
anvende revisionsklausulen til at tilføre 
strategien økonomiske ressourcer for at 
styrke den, idet der bør tages højde for, at 
de negative konsekvenser af den aktuelle 
økonomiske krise har bragt den i fare;

Or. en
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Ændringsforslag 48
Philip Claeys

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. er desuden overbevist om, at det kun er 
muligt at gøre mærkbare fremskridt efter 
en dybdegående reform af finansieringen 
af EU's budget, som bør vende tilbage til 
en ordning med ægte, klare, simple og 
rimelige egne indtægter; understreger, at 
dette bør føre til indførelsen af en eller 
flere nye egne indtægter, som vil mindske 
andelen af BNI-baserede bidrag til EU's 
budget betydeligt og dermed også den 
byrde, der pålægges de nationale 
statskasser; gentager sin store vilje til at 
deltage i enhver proces, der kan føre frem 
til en reform af den gældende urimelige, 
uigennemsigtige og komplekse ordning 
for egne indtægter;

Udgår

Or. nl

Ændringsforslag 49
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. er desuden overbevist om, at det kun er 
muligt at gøre mærkbare fremskridt efter 
en dybdegående reform af finansieringen af 
EU's budget, som bør vende tilbage til en 
ordning med ægte, klare, simple og 
rimelige egne indtægter; understreger, at 
dette bør føre til indførelsen af en eller 
flere nye egne indtægter, som vil mindske 
andelen af BNI-baserede bidrag til EU's 
budget betydeligt og dermed også den 

8. er desuden overbevist om, at det kun er 
muligt at gøre mærkbare fremskridt efter 
en dybdegående reform af finansieringen af 
EU's budget, som bør respektere traktatens 
bogstav og ånd, og vende tilbage til en 
ordning med ægte, klare, simple og 
rimelige egne indtægter uden rabatter; 
understreger, at dette bør føre til 
indførelsen af en eller flere nye egne 
indtægter, som vil mindske andelen af 
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byrde, der pålægges de nationale 
statskasser; gentager sin store vilje til at 
deltage i enhver proces, der kan føre frem 
til en reform af den gældende urimelige, 
uigennemsigtige og komplekse ordning for 
egne indtægter;

BNI-baserede bidrag til EU's budget 
betydeligt og dermed også den byrde, der 
pålægges de nationale statskasser; gentager 
sin store vilje til at deltage i enhver proces, 
der kan føre frem til en reform af den 
gældende urimelige, uigennemsigtige og 
komplekse ordning for egne indtægter;
fremhæver, at den endelige aftale om 
ordningen for egne indtægter er endnu 
mere kompleks, uigennemsigtig og 
urimelig end den foregående, og at den 
har indført nye rabatter og undtagelser;

Or. en

Ændringsforslag 50
Dominique Riquet

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. er desuden overbevist om, at det kun er 
muligt at gøre mærkbare fremskridt efter 
en dybdegående reform af finansieringen af 
EU's budget, som bør vende tilbage til en 
ordning med ægte, klare, simple og 
rimelige egne indtægter; understreger, at 
dette bør føre til indførelsen af en eller 
flere nye egne indtægter, som vil mindske 
andelen af BNI-baserede bidrag til EU's 
budget betydeligt og dermed også den 
byrde, der pålægges de nationale 
statskasser; gentager sin store vilje til at 
deltage i enhver proces, der kan føre frem 
til en reform af den gældende urimelige, 
uigennemsigtige og komplekse ordning
for egne indtægter;

8. er desuden overbevist om, at det kun er 
muligt at gøre mærkbare fremskridt efter 
en dybdegående reform af finansieringen af 
EU's budget, som bør vende tilbage til en 
ordning med ægte, klare, simple og 
rimelige egne indtægter; understreger, at 
dette for det første bør føre til indførelsen 
af en eller flere nye egne indtægter, som vil 
mindske andelen af BNI-baserede bidrag til 
EU's budget betydeligt og dermed også den 
byrde, der pålægges de nationale 
statskasser, og for det andet give 
Parlamentet mulighed for at undersøge 
disse ressourcer; gentager sin store vilje til 
at deltage i enhver proces, der kan føre 
frem til en reform af ordningen for egne 
indtægter, der i den nuværende form er 
karakteriseret ved kompleksitet, 
manglende gennemsigtighed og 
utilstrækkelighed;
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Or. fr

Ændringsforslag 51
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. er desuden overbevist om, at det kun er 
muligt at gøre mærkbare fremskridt efter 
en dybdegående reform af finansieringen af 
EU's budget, som bør vende tilbage til en 
ordning med ægte, klare, simple og 
rimelige egne indtægter; understreger, at 
dette bør føre til indførelsen af en eller 
flere nye egne indtægter, som vil mindske 
andelen af BNI-baserede bidrag til EU's 
budget betydeligt og dermed også den 
byrde, der pålægges de nationale 
statskasser; gentager sin store vilje til at 
deltage i enhver proces, der kan føre frem 
til en reform af den gældende urimelige, 
uigennemsigtige og komplekse ordning for 
egne indtægter;

8. er desuden overbevist om, at det kun er 
muligt at gøre mærkbare fremskridt efter 
en dybdegående reform af finansieringen af 
EU's budget, som bør vende tilbage til en 
ordning med ægte, klare, simple og 
rimelige egne indtægter; understreger, at 
dette bør føre til indførelsen af en eller 
flere nye egne indtægter med det endelige 
mål at sætte en stopper for BNI-baserede 
bidrag til EU's budget og dermed også for
den byrde, som BNI-bidragene udgør for 
de nationale statskasser; gentager sin store 
vilje til at deltage i enhver proces, der kan 
føre frem til en reform af den gældende 
urimelige, uigennemsigtige og komplekse 
ordning for egne indtægter;

Or. en

Ændringsforslag 52
Dominique Riquet

Forslag til beslutning
Punkt 8 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8a. understreger, at medlemsstaternes 
nuværende tilgang er inkohærent, da de 
under henvisning til den finanspolitiske 
konsolidering, der for tiden finder sted på 
nationalt plan, tilstræber at holde det 
samlede niveau af EU's budget på et 
minimum, samtidig med at de blokerer for 
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foranstaltninger, der kunne afhjælpe den 
nuværende situation, navnlig indførelsen 
af nye egne indtægter og anvendelsen af 
innovative finansielle instrumenter; 

Or. fr

Ændringsforslag 53
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til beslutning
Punkt 8 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8a. minder om, at det i strategien for 
ligestilling mellem mænd og kvinder 
2010-2015 blev fastslået, at den næste 
flerårige finansielle ramme skulle sikre 
støtte til gennemførelse af aktionerne i 
denne strategi;

Or. en

Ændringsforslag 54
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til beslutning
Punkt 8 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8b. glæder sig over den fælles erklæring 
fra de tre institutioner om, at de årlige 
budgetprocedurer, der anvendes for FFR 
2014-2020, vil integrere kønsaspektet efter 
behov, idet der vil blive taget hensyn til, 
hvordan Unionens overordnede 
finansielle ramme bidrager til øget 
ligestilling mellem mænd og kvinder (og 
sikrer integrering af kønsaspektet i alle 
EU-politikker);
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Or. en

Ændringsforslag 55
Salvador Garriga Polledo

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. minder om, at Parlamentet var den første 
EU-institution, der – i betænkningen fra sit 
særlige SURE-udvalg – i juni 2011 
forelagde sit syn på FFR 2014-2020 og 
fremhævede behovet for en reform af 
finansieringen af EU's budget; mener, at 
der i denne betænkning blev givet effektive 
retningslinjer for, at Kommissionen kunne 
udarbejde sine egne forslag vedrørende 
FFR og egne indtægter, og værdsætter den 
regelmæssige politiske dialog, der er blevet 
etableret mellem de to institutioner og 
opretholdt i alle faser af udarbejdelsen af 
denne betænkning; påpeger de tydelige 
fordele, der er for Parlamentet ved en tidlig 
forberedelse af enhver forhandling om 
FFR;

9. minder om, at Parlamentet var den første 
EU-institution, der – i betænkningen fra sit 
særlige SURE-udvalg – i juni 2011 
forelagde sit syn på FFR 2014-2020 og 
fremhævede behovet for en reform af 
finansieringen af EU's budget; mener, at 
der i denne betænkning blev givet effektive 
retningslinjer for, at Kommissionen kunne 
udarbejde sine egne forslag vedrørende 
FFR og egne indtægter; værdsætter den 
regelmæssige politiske dialog mellem flere 
EU-kommissærer og Parlamentet i alle 
faser af udarbejdelsen af denne betænkning 
og mener, at denne praksis bør udvikles 
yderligere og blive til en mere struktureret 
dialog mellem de to institutioner forud for 
fremlæggelsen af FFR-lovforslagene;  
påpeger de tydelige fordele, der er for 
Parlamentet ved en tidlig forberedelse af 
enhver forhandling om FFR;

Or. en

Ændringsforslag 56
Reimer Böge

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. minder om, at Parlamentet var den første 
EU-institution, der – i betænkningen fra sit 
særlige SURE-udvalg – i juni 2011 

9. minder om, at Parlamentet var den første 
EU-institution, der – i betænkningen fra sit 
særlige SURE-udvalg – i juni 2011 
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forelagde sit syn på FFR 2014-2020 og 
fremhævede behovet for en reform af 
finansieringen af EU's budget; mener, at 
der i denne betænkning blev givet effektive 
retningslinjer for, at Kommissionen kunne 
udarbejde sine egne forslag vedrørende 
FFR og egne indtægter, og værdsætter den 
regelmæssige politiske dialog, der er blevet 
etableret mellem de to institutioner og 
opretholdt i alle faser af udarbejdelsen af 
denne betænkning; påpeger de tydelige 
fordele, der er for Parlamentet ved en tidlig 
forberedelse af enhver forhandling om 
FFR;

forelagde sit syn på FFR 2014-2020 og 
fremhævede behovet for en reform af 
finansieringen af EU's budget; mener, at 
Parlamentets tidlige stillingtagen 
medvirkede til, at det holdt sammen i den 
efterfølgende forhandlingsproces; mener 
endvidere, at der i denne betænkning blev 
givet effektive retningslinjer for, at 
Kommissionen kunne udarbejde sine egne 
forslag vedrørende FFR og egne indtægter, 
og værdsætter den regelmæssige politiske 
dialog, der er blevet etableret mellem de to 
institutioner og opretholdt i alle faser af 
udarbejdelsen af denne betænkning; 
påpeger de tydelige fordele, der er for 
Parlamentet ved en tidlig forberedelse af 
enhver forhandling om FFR;

Or. en

Ændringsforslag 57
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. minder om, at Parlamentet var den første 
EU-institution, der – i betænkningen fra sit 
særlige SURE-udvalg – i juni 2011 
forelagde sit syn på FFR 2014-2020 og 
fremhævede behovet for en reform af 
finansieringen af EU's budget; mener, at 
der i denne betænkning blev givet effektive 
retningslinjer for, at Kommissionen kunne 
udarbejde sine egne forslag vedrørende 
FFR og egne indtægter, og værdsætter den 
regelmæssige politiske dialog, der er blevet 
etableret mellem de to institutioner og 
opretholdt i alle faser af udarbejdelsen af 
denne betænkning; påpeger de tydelige 
fordele, der er for Parlamentet ved en tidlig 
forberedelse af enhver forhandling om 

9. minder om, at Parlamentet var den første 
EU-institution, der – i betænkningen fra sit 
særlige SURE-udvalg – i juni 2011 
forelagde sit syn på FFR 2014-2020,
herunder en opfordring til "at øge 
midlerne med minimum 5% for den næste 
flerårige finansielle ramme", til at 
fastlægge visse positive prioriteter og til at 
afsætte et minimum af midler til de største 
budgetposter, og fremhævede behovet for 
en reform af finansieringen af EU's budget; 
mener, at der i denne betænkning blev 
givet effektive retningslinjer for, at 
Kommissionen kunne udarbejde sine egne 
forslag vedrørende FFR og egne indtægter, 
og værdsætter den regelmæssige politiske 
dialog, der er blevet etableret mellem de to 
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FFR; institutioner og opretholdt i alle faser af 
udarbejdelsen af denne betænkning; 
påpeger de tydelige fordele, der er for 
Parlamentet ved en tidlig forberedelse af 
enhver forhandling om FFR;

Or. en

Ændringsforslag 58
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. minder om, at Parlamentet var den første 
EU-institution, der – i betænkningen fra sit 
særlige SURE-udvalg – i juni 2011 
forelagde sit syn på FFR 2014-2020 og 
fremhævede behovet for en reform af 
finansieringen af EU's budget; mener, at 
der i denne betænkning blev givet effektive
retningslinjer for, at Kommissionen kunne 
udarbejde sine egne forslag vedrørende 
FFR og egne indtægter, og værdsætter den 
regelmæssige politiske dialog, der er blevet 
etableret mellem de to institutioner og 
opretholdt i alle faser af udarbejdelsen af 
denne betænkning; påpeger de tydelige 
fordele, der er for Parlamentet ved en tidlig 
forberedelse af enhver forhandling om 
FFR;

9. minder om, at Parlamentet var den første 
EU-institution, der – i betænkningen fra sit 
særlige SURE-udvalg – i juni 2011 
forelagde sit syn på FFR 2014-2020 og 
fremhævede behovet for en reform af 
finansieringen af EU's budget; mener, at 
der i denne betænkning blev givet 
retningslinjer for, at Kommissionen kunne 
udarbejde sine egne forslag vedrørende 
FFR og egne indtægter, og værdsætter den 
regelmæssige politiske dialog, der er blevet 
etableret mellem de to institutioner og 
opretholdt i alle faser af udarbejdelsen af 
denne betænkning; påpeger de tydelige 
fordele, der er for Parlamentet ved en tidlig 
forberedelse af enhver forhandling om 
FFR;

Or. en

Ændringsforslag 59
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 9 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

9a. fremhæver, at mens Kommissionen 
den 29. juni 2011 forelagde sit FFR-
forslag og den 6. juli 2012 ændrede sit 
oprindelige forslag, kommunikerede den 
ikke sit forslag effektivt og proaktivt til 
offentligheden og overlod det til de 
nationale regeringer og Europa-
Parlamentet at gå i spidsen for debatten;  
mener derfor, at Kommissionen sammen 
med Det Europæiske Råd, Rådet og 
Parlamentet også er ansvarlig for den 
måde, hvorpå debatten om både FFR-
forordningen og IIA blev ført; 
understreger, at Kommissionen skulle 
have spillet en mere proaktiv rolle i den 
sidste forhandlingsfase ved korrekt at 
udfylde sin rolle som "ærlig mægler";

Or. en

Ændringsforslag 60
Ingeborg Gräßle

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. minder om, at Rådet i henhold til 
artikel 312 i TEUF med enstemmighed 
vedtager FFR-forordningen, når 
Parlamentet har givet sin godkendelse, 
mens de tre EU-institutioner træffer "de 
nødvendige foranstaltninger med henblik 
på at lette denne vedtagelse"; bemærker 
derfor, at der i traktaten ikke fastsættes en 
konkret procedure for inddragelsen af 
Parlamentet i FFR-forhandlingerne, og at 
disse modaliteter efterfølgende i praksis er 
blevet fastlagt ved en række ad hoc-
ordninger, som er blevet vedtaget på 
politisk plan på Parlamentets initiativ;

10. minder om, at Rådet i henhold til 
artikel 312 i TEUF med enstemmighed 
vedtager FFR-forordningen, når 
Parlamentet har givet sin godkendelse, 
mens de tre EU-institutioner træffer "de 
nødvendige foranstaltninger med henblik 
på at lette denne vedtagelse"; bemærker 
derfor, at der i traktaten ikke fastsættes en 
konkret procedure for inddragelsen af 
Parlamentet i FFR-forhandlingerne, og at 
disse modaliteter efterfølgende i praksis er 
blevet fastlagt ved en række ad hoc-
ordninger, som er blevet vedtaget på 
politisk plan på Parlamentets initiativ; 
fremhæver, at der er behov for at tage 
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disse arbejdsmetoder op til fornyet 
overvejelse med henblik på en fremtidig 
ændring af TEUF;

Or. en

Ændringsforslag 61
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. minder om, at Rådet i henhold til 
artikel 312 i TEUF med enstemmighed 
vedtager FFR-forordningen, når
Parlamentet har givet sin godkendelse, 
mens de tre EU-institutioner træffer "de
nødvendige foranstaltninger med henblik 
på at lette denne vedtagelse"; bemærker 
derfor, at der i traktaten ikke fastsættes en 
konkret procedure for inddragelsen af 
Parlamentet i FFR-forhandlingerne, og at 
disse modaliteter efterfølgende i praksis er 
blevet fastlagt ved en række ad hoc-
ordninger, som er blevet vedtaget på 
politisk plan på Parlamentets initiativ;

10. minder om, at Det Europæiske Råd i 
henhold til artikel 312, stk. 2, i TEUF med 
enstemmighed kan vedtage en afgørelse, 
der gør det muligt for Rådet at vedtage 
FFR-forordningen med kvalificeret 
flertal; beklager derfor, at Europa-
Parlamentet afstod fra at sætte sig op 
imod Det Europæiske Råd på dette punkt; 
beklager, at Det Europæiske Råd afviste 
at benytte passerellebestemmelsen og lod 
Rådet vedtage FFR-forordningen med 
enstemmighed, efter at  Parlamentet havde
givet sin godkendelse, mens de tre EU-
institutioner træffer "de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at lette 
denne vedtagelse"; bemærker derfor, at der 
i traktaten ikke fastsættes en konkret 
procedure for inddragelsen af Parlamentet i 
FFR-forhandlingerne, og at disse 
modaliteter efterfølgende i praksis er blevet 
fastlagt ved en række ad hoc-ordninger, 
som er blevet vedtaget på politisk plan på 
Parlamentets initiativ;

Or. en

Ændringsforslag 62
Jan Mulder, Anne E. Jensen
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Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. minder om, at Rådet i henhold til 
artikel 312 i TEUF med enstemmighed 
vedtager FFR-forordningen, når 
Parlamentet har givet sin godkendelse, 
mens de tre EU-institutioner træffer "de 
nødvendige foranstaltninger med henblik 
på at lette denne vedtagelse"; bemærker 
derfor, at der i traktaten ikke fastsættes en 
konkret procedure for inddragelsen af 
Parlamentet i FFR-forhandlingerne, og at 
disse modaliteter efterfølgende i praksis er 
blevet fastlagt ved en række ad hoc-
ordninger, som er blevet vedtaget på 
politisk plan på Parlamentets initiativ;

10. minder om, at Rådet i henhold til 
artikel 312 i TEUF med enstemmighed 
vedtager FFR-forordningen, når 
Parlamentet har givet sin godkendelse, 
mens de tre EU-institutioner træffer "de 
nødvendige foranstaltninger med henblik 
på at lette denne vedtagelse"; bemærker 
derfor, at der i traktaten ikke fastsættes en 
konkret procedure for inddragelsen af 
Parlamentet i FFR-forhandlingerne, og at 
disse modaliteter efterfølgende i praksis er 
blevet fastlagt ved en række ad hoc-
ordninger, som er blevet vedtaget på 
politisk plan på Parlamentets initiativ; 
noterer sig, at Parlamentet også selv har 
fastlagt sin rolle, og opfordrer 
Parlamentet til at tage ved lære af disse 
erfaringer; understreger behovet for, at 
Parlamentets forhandlingsteam råder 
over klare og gennemsigtige mandater; 

Or. en

Ændringsforslag 63
Ingeborg Gräßle

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. finder det beklageligt, at der, inden Det 
Europæiske Råd nåede til enighed om FFR 
den 8. februar 2013, ikke blev ført nogen 
meningsfulde forhandlinger mellem 
Parlamentet og Rådet; finder, at de talrige 
møder, der blev holdt mellem dets 
forhandlingsteam og Rådets skiftende 
formandskaber vedrørende rammerne for 
møderne i Rådet for Almindelige 
Anliggender, og dets deltagelse i uformelle 

11. finder det beklageligt, at der, inden Det 
Europæiske Råd nåede til enighed om FFR 
den 8. februar 2013, ikke blev ført nogen 
meningsfulde forhandlinger mellem 
Parlamentet og Rådet; finder, at de talrige 
møder, der blev holdt mellem dets 
forhandlingsteam og Rådets skiftende 
formandskaber vedrørende rammerne for 
møderne i Rådet for Almindelige 
Anliggender, og dets deltagelse i uformelle 
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rådsmøder vedrørende FFR kun førte til en 
vis informationsdeling mellem Rådet og 
Parlamentet, men at de beklageligvis ikke 
havde nogen indvirkning på hverken 
ånden eller indholdet i eller tidsplanen for 
forhandlingerne i Rådet; beklager, at 
Parlamentets holdning i vid udstrækning 
fortsat blev tilsidesat eller misforstået af
Rådets delegationer;

rådsmøder vedrørende FFR kun førte til en 
vis informationsdeling mellem Rådet og 
Parlamentet; ser derfor et behov for, at 
Parlamentet kritisk analyserer sin egen 
rolle i denne proces og diskuterer, 
hvordan det kan øge sin indflydelse på 
ånden i, tidsplanen for og indholdet af
forhandlingerne i Rådet, og hvordan det 
kan få sin holdning anerkendt af Rådets 
delegationer i fremtidige forhandlinger;

Or. en

Ændringsforslag 64
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. beklager dybt, at alle de successive 
"forhandlingspakker", som Rådets 
forskellige formandskaber har forelagt og 
endelig Det Europæiske Råds FFR-aftale af 
8. februar 2013 – til trods for Parlamentets 
kraftige indvendinger imod det – omfattede 
et betydeligt antal lovgivningsmæssige 
elementer, som burde have været vedtaget 
efter den almindelige 
lovgivningsprocedure; understreger, at det 
lovmæssige krav om enstemmighed i Rådet 
vedrørende FFR-forordningen kun kunne 
opnås ved at foregribe visse større politiske 
ændringer af EU's sektorpolitikker, hvilket 
lægger hindringer i vejen for Parlamentets 
medbestemmelsesret i klar modstrid med 
traktaterne;

12. minder om, at Det Europæiske Råd i 
henhold til traktaten ikke har 
lovgivningsmæssige beføjelser, og 
kritiserer derfor stærkt, at alle de 
successive "forhandlingspakker", som 
Rådets forskellige formandskaber har 
forelagt og endelig Det Europæiske Råds 
FFR-aftale af 8. februar 2013 – til trods for 
Parlamentets kraftige indvendinger imod 
det – omfattede et betydeligt antal 
lovgivningsmæssige elementer, som burde 
have været vedtaget efter den almindelige 
lovgivningsprocedure; understreger, at det 
lovmæssige krav om enstemmighed i Rådet 
vedrørende FFR-forordningen kun kunne 
opnås ved at foregribe visse større politiske 
ændringer af EU's sektorpolitikker, hvilket 
lægger hindringer i vejen for Parlamentets 
medbestemmelsesret i klar modstrid med 
traktaterne;

Or. en
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Ændringsforslag 65
Dominique Riquet

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. beklager dybt, at alle de successive 
"forhandlingspakker", som Rådets 
forskellige formandskaber har forelagt og 
endelig Det Europæiske Råds FFR-aftale af 
8. februar 2013 – til trods for Parlamentets 
kraftige indvendinger imod det – omfattede 
et betydeligt antal lovgivningsmæssige 
elementer, som burde have været vedtaget 
efter den almindelige 
lovgivningsprocedure; understreger, at det 
lovmæssige krav om enstemmighed i Rådet 
vedrørende FFR-forordningen kun kunne 
opnås ved at foregribe visse større politiske 
ændringer af EU's sektorpolitikker, hvilket 
lægger hindringer i vejen for Parlamentets 
medbestemmelsesret i klar modstrid med 
traktaterne;

12. beklager dybt, at alle de successive 
"forhandlingspakker", som Rådets 
forskellige formandskaber har forelagt og 
endelig Det Europæiske Råds FFR-aftale af 
8. februar 2013 – til trods for Parlamentets 
kraftige indvendinger imod det – omfattede 
et betydeligt antal lovgivningsmæssige 
elementer, som burde have været vedtaget 
efter den almindelige 
lovgivningsprocedure; understreger, at det 
lovmæssige krav om enstemmighed i Rådet 
vedrørende FFR-forordningen kun kunne 
opnås ved at foregribe visse større politiske 
ændringer af EU's sektorpolitikker, hvilket 
lægger hindringer i vejen for Parlamentets 
medbestemmelsesret, navnlig retten til at 
foretage ændringer, i klar modstrid med 
traktaterne;

Or. fr

Ændringsforslag 66
Reimer Böge

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. bemærker, at der først blev indledt 
egentlige forhandlinger om FFR-
forordningen og IIA i marts 2013, mens
Rådets forhandlere betragtede FFR-aftalen 
fra Det Europæiske Råd som det eneste 
referencepunkt – uden margen for 
drøftelser; understreger, at denne holdning 
førte til et uacceptabelt forsøg på at 
udelukke visse spørgsmål fra 

13. bemærker, at der først blev indledt 
egentlige forhandlinger om FFR-
forordningen og IIA i maj 2013, og at
Rådets forhandlere ikke rådede over et 
formelt forhandlingsmandat, men i stedet
betragtede FFR-aftalen fra Det Europæiske 
Råd som det eneste referencepunkt – uden 
margen for drøftelser; understreger, at 
denne holdning ikke kun førte til unødigt 
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forhandlingerne og derved tvinge 
Parlamentet til at måtte kæmpe – selv på 
det højeste politiske plan – for at kunne 
deltage i
"medbestemmelsesforhandlinger" om 
hver enkelt artikel i FFR-forordningen/IIA;

spild af tid, men også var et uacceptabelt 
forsøg fra Rådet på at udelukke visse 
spørgsmål fra forhandlingerne og derved 
tvinge Parlamentet til at måtte kæmpe –
selv på det højeste politiske plan – for at 
kunne deltage i forhandlinger om hver 
enkelt artikel i FFR-forordningen/IIA;

Or. en

Ændringsforslag 67
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. påpeger, at konklusionerne fra Det 
Europæiske Råd skal betragtes som 
forhandlingsinstruktioner til Rådet, og at 
de aldrig er endegyldige afgørelser, som 
ikke kan forhandles med Europa-
Parlamentet; opfordrer til, at der 
medtages en standardformulering med 
henvisning til bestemmelserne i artikel 15, 
stk. 1, i TEUF i konklusionerne fra Det 
Europæiske Råd;

14. mener, at det er farligt og imod 
traktatens bestemmelser – jf. artikel 15 i 
traktaten om Den Europæiske Union, 
hvor det fastslås, at Det Europæiske Råd 
ikke udøver lovgivende funktioner – at 
Det Europæiske Råd bruger EU-
topmøderne til at påtvinge Rådet sine 
holdninger og betingelser og derved de 
facto skaber lovgivende funktioner; er 
derfor af den opfattelse, at Rådet ved at 
afslå at indlede forhandlinger med 
Parlamentet om Det Europæiske Råds 
betingelser afviste at udøve sin lovgivende 
funktion; understreger dog, at Europa-
Parlamentet ved at give sit samtykke 
demokratisk legitimerer både Det 
Europæiske Råds og Rådets ageren;  

Or. en

Ændringsforslag 68
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Forslag til beslutning
Punkt 14
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. påpeger, at konklusionerne fra Det 
Europæiske Råd skal betragtes som 
forhandlingsinstruktioner til Rådet, og at 
de aldrig er endegyldige afgørelser, som 
ikke kan forhandles med Europa-
Parlamentet; opfordrer til, at der medtages 
en standardformulering med henvisning til 
bestemmelserne i artikel 15, stk. 1, i TEUF 
i konklusionerne fra Det Europæiske Råd;

14. påpeger, at konklusionerne fra Det 
Europæiske Råd skal betragtes som 
forhandlingsinstruktioner til Rådet, og at 
de aldrig er endegyldige afgørelser, som 
ikke kan forhandles med Europa-
Parlamentet; beklager dybt, at dette 
problem prægede forhandlingerne om 
EU's flerårige programmer, navnlig i 
forbindelse med Den Europæiske 
Socialfond  og Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen; opfordrer 
til, at der medtages en standardformulering 
med henvisning til bestemmelserne i artikel 
15, stk. 1, i TEUF i konklusionerne fra Det 
Europæiske Råd;

Or. en

Ændringsforslag 69
Salvador Garriga Polledo

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. påpeger, at konklusionerne fra Det 
Europæiske Råd skal betragtes som 
forhandlingsinstruktioner til Rådet, og at 
de aldrig er endegyldige afgørelser, som 
ikke kan forhandles med Europa-
Parlamentet; opfordrer til, at der medtages 
en standardformulering med henvisning til 
bestemmelserne i artikel 15, stk. 1, i TEUF 
i konklusionerne fra Det Europæiske Råd;

14. påpeger, at konklusionerne fra Det 
Europæiske Råd skal betragtes som 
forhandlingsinstruktioner til Rådet, og at 
de aldrig er endegyldige afgørelser, som 
ikke kan forhandles med Europa-
Parlamentet; opfordrer til, at der medtages 
en standardformulering med henvisning til 
bestemmelserne i artikel 15, stk. 1, i TEUF 
i konklusionerne fra Det Europæiske Råd, 
hvor der mindes om, at Det Europæiske 
Råd ikke udøver lovgivende funktioner; er 
overbevist om - uanset de politiske 
beslutninger, som Det Europæiske Råd 
måtte træffe – at forhandlingerne om 
FFR og de hertil knyttede flerårige EU-
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programmer kun bør føres mellem 
Parlamentet og Rådet, sådan som det er 
foreskrevet i traktaten;

Or. en

Ændringsforslag 70
Emer Costello

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. påpeger, at konklusionerne fra Det 
Europæiske Råd skal betragtes som
forhandlingsinstruktioner til Rådet, og at 
de aldrig er endegyldige afgørelser, som 
ikke kan forhandles med Europa-
Parlamentet; opfordrer til, at der medtages 
en standardformulering med henvisning til 
bestemmelserne i artikel 15, stk. 1, i TEUF 
i konklusionerne fra Det Europæiske Råd;

14. minder om, at konklusionerne fra Det 
Europæiske Råd er
forhandlingsinstruktioner til ministrene i 
Rådet, og om, at de aldrig er endegyldige 
afgørelser, som ikke kan forhandles med 
Europa-Parlamentet; opfordrer til, at der 
medtages en standardformulering med 
henvisning til bestemmelserne i artikel 15, 
stk. 1, i TEUF i konklusionerne fra Det 
Europæiske Råd;

Or. en

Ændringsforslag 71
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. bemærker, at FFR-tallene (det samlede 
niveau og fordeling pr. udgiftsområde) som 
fastsat af Det Europæiske Råd i sidste ende
ikke blev anfægtet af Parlamentet, i 
erkendelse af at den økonomiske og 
finansielle situation var særlig vanskelig, 
da denne afgørelse blev truffet; 
understreger imidlertid, at dette under 

16. bemærker, at FFR-tallene (det samlede 
niveau og fordeling pr. udgiftsområde) som 
fastsat af Det Europæiske Råd blev 
anfægtet af Parlamentet i dets beslutning, 
af 13. marts 2013, navnlig fordi den 
økonomiske og finansielle situation var 
særlig vanskelig, da denne afgørelse blev 
truffet; beklager, at Parlamentet i sidste 
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ingen omstændigheder bør opfattes som 
præcedens og gentager sin holdning om, at 
FFR-tallene og alle de øvrige dele af den 
pågældende politiske aftale fra Det 
Europæiske Råd skal forhandles med 
Parlamentet;

ende fuldt ud tilsluttede sig tallene for 
FFR ved at give sit formelle samtykke;
understreger imidlertid, at dette under 
ingen omstændigheder bør opfattes som 
præcedens og gentager sin holdning om, at 
FFR-tallene og alle de øvrige dele af den 
pågældende politiske aftale fra Det 
Europæiske Råd skal forhandles med 
Parlamentet;

Or. en

Ændringsforslag 72
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. understreger, at det er nødvendigt i 
væsentlig grad at forbedre modaliteterne 
for alle fremtidige FFR-forhandlinger for at 
undgå dødvande og spare værdifuld tid og 
ressourcer under forhandlingerne; finder, at 
disse modaliteter bør formaliseres i en 
aftale på det højeste politiske plan, som bør 
tage højde for manglerne ved de nyligt 
afholdte forhandlinger og fuldt ud sikre 
Parlamentets rolle og beføjelser som fastsat 
i EU-traktaten; finder, at denne procedure i 
sidste ende bør fastsættes i selve IIA'en –
ligesom det er tilfældet med 
budgetproceduren;

17. understreger, at det er nødvendigt i 
væsentlig grad at forbedre modaliteterne 
for alle fremtidige FFR-forhandlinger for at 
undgå dødvande og spare værdifuld tid og 
ressourcer under forhandlingerne; finder, at 
disse modaliteter bør formaliseres i en 
aftale på det højeste politiske plan, som bør 
tage højde for manglerne ved de nyligt 
afholdte forhandlinger og fuldt ud sikre 
Parlamentets rolle og beføjelser som fastsat 
i EU-traktaten, herunder muligheden for 
ikke at give sit samtykke; finder, at denne 
procedure i sidste ende bør fastsættes i 
selve IIA'en – ligesom det er tilfældet med 
budgetproceduren;

Or. en

Ændringsforslag 73
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen



PE529.801v01-00 48/63 AM\1020127DA.doc

DA

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. er overbevist om, at bestemmelsen om 
enstemmighed i Rådet betyder, at aftalen 
skal afspejle den laveste fællesnævner 
baseret på behovet for at undgå, at en 
enkelt medlemsstat nedlægger veto; 
understreger, at et skift i retning af 
anvendelse af kvalificeret flertal i 
forbindelse med FFR-forordningen ville 
være i overensstemmelse ikke alene med 
den almindelige lovgivningsprocedure, der 
anvendes til vedtagelse af stort set alle 
EU's flerårige programmer, men også med 
den årlige procedure for vedtagelse af EU's 
budget; finder, at dette kan opnås ved at 
anvende "passerellebestemmelsen" i artikel 
312, og at der bør tages stilling til dette 
spørgsmål i forbindelse med en eventuel 
fremtidig revision af traktaten;

18. er overbevist om, at bestemmelsen om 
enstemmighed i Rådet betyder, at aftalen 
skal afspejle den laveste fællesnævner 
baseret på behovet for at undgå, at en 
enkelt medlemsstat nedlægger veto; 
understreger, at et skift i retning af 
anvendelse af kvalificeret flertal i 
forbindelse med FFR-forordningen ville 
være i overensstemmelse ikke alene med 
den almindelige lovgivningsprocedure, der 
anvendes til vedtagelse af stort set alle 
EU's flerårige programmer, men også med 
den årlige procedure for vedtagelse af EU's 
budget; finder, at dette kan opnås ved at 
anvende "passerellebestemmelsen" i artikel 
312, og at der bør træffes endelig 
afgørelse om dette spørgsmål i forbindelse 
med en eventuel fremtidig revision af 
traktaten;

Or. en

Ændringsforslag 74
Reimer Böge

Forslag til beslutning
Punkt 18 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18a. henleder opmærksomheden på det 
voldsomme omfang af udveksling af 
oplysninger og koordinering, der er 
nødvendigt for, at Parlamentet kan sikre 
sammenhængen i de sideløbende 
forhandlinger om FFR og
retsgrundlagene for mere end 60 flerårige 
programmer; er overbevist om, at 
Parlamentet kunne have opnået en bedre 
aftale, hvis procedurerne var blevet 
adskilt, da dette ville have sat FFR-
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forhandlerne under mindre pres til at 
indgå en aftale for at kunne give de 
lovgivende udvalg tilstrækkelig tid til at 
afslutte deres forhandlinger; mener 
derfor, at de andre valgmuligheder med 
hensyn til tilpasning af varigheden af 
både FFR og de flerårige programmer 
bør undersøges for at begrænse 
koordinationsindsatsen i fremtiden;

Or. en

Ændringsforslag 75
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Forslag til beslutning
Punkt 18 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18a. beklager, at Europa-Parlamentet i 
forhandlingerne om retsgrundlaget med 
Rådet valgte ikke at gøre fuld brug af 
mulighederne i den almindelige 
lovgivningsprocedure; vurderer, at der i 
denne sammenhæng især bør rettes 
opmærksomhed mod de sager, hvor et 
lovgivningsforslag er blevet anerkendt 
som hørende under mere end et udvalgs 
kompetence; mener, at mandatet til 
forhandling med Rådet i disse særlige 
tilfælde bør gives af plenarforsamlingen 
for at sikre bred støtte, styrke 
Parlamentets forhandlingsposition og 
sikre gennemsigtigheden;

Or. en

Ændringsforslag 76
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Forslag til beslutning
Punkt 18 b (nyt)



PE529.801v01-00 50/63 AM\1020127DA.doc

DA

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18b. Vurderer, at selvom aftaler med 
Rådet skal have mulighed for  at blive 
vedtaget i plenarforsamlingen uden 
problemer, kan dette ikke ske på 
bekostning af plenarforsamlingens 
mulighed for at ændre de aftalte tekster; 
mener, at disse procedurer kun kan 
anvendes, når der er opnået en meget 
bred politisk enighed om den aftalte tekst; 
opfordrer derfor sit kompetente udvalg til 
at undersøge muligheden for at anvende 
bestemmelserne i forretningsordenens 
artikel 138 i forbindelse med enighed ved 
første- og andenbehandlingen;

Or. en

Ændringsforslag 77
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Forslag til beslutning
Punkt 18 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18c. foreslår, såfremt traktaten forbliver 
uændret, at Europa-Parlamentet ved de 
næste FFR-forhandlinger behandler 
FFR-forordningen og 
lovgivningsforslagene til de forskellige 
flerårige programmer som en samlet 
pakke, som det gjorde så vellykket ved 
forhandlingerne om den fælles 
tilsynsmekanisme;

Or. en

Ændringsforslag 78
Reimer Böge
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Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. erklærer sin hensigt om at sikre, at alle 
nye bestemmelser, der på vellykket vis er 
indarbejdet i FFR-forordningen og IIA'en, 
anvendes i deres helhed i den årlige 
budgetprocedure; forventer, at Rådet ikke 
vil forsøge at gennemtvinge snævre 
fortolkninger af disse bestemmelser, 
navnlig vedrørende arten af og 
anvendelsesområdet for alle særlige 
instrumenter;

19. erklærer sin hensigt om at sikre, at alle 
nye bestemmelser, der på vellykket vis er 
indarbejdet i FFR-forordningen og IIA'en, 
anvendes i deres helhed i den årlige 
budgetprocedure; forventer, at Rådet ikke 
vil forsøge at gennemtvinge snævre 
fortolkninger af disse bestemmelser, 
navnlig vedrørende arten af og 
anvendelsesområdet for alle særlige 
instrumenter, og at det i stedet vil udvise 
ansvarlighed og godkende de nødvendige 
bevillinger til at dække både dets tidligere 
forpligtelser og uforudsete udgifter, selv 
hvis den hidtil usete situation skulle opstå, 
hvor lofterne for de årlige FFR må 
overskrides;

Or. en

Ændringsforslag 79
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. erklærer sin hensigt om at sikre, at alle 
nye bestemmelser, der på vellykket vis er 
indarbejdet i FFR-forordningen og IIA'en, 
anvendes i deres helhed i den årlige 
budgetprocedure; forventer, at Rådet ikke 
vil forsøge at gennemtvinge snævre 
fortolkninger af disse bestemmelser, 
navnlig vedrørende arten af og 
anvendelsesområdet for alle særlige 
instrumenter;

19. erklærer sin hensigt om at sikre, at alle 
nye bestemmelser, der på vellykket vis er 
indarbejdet i FFR-forordningen og IIA'en, 
anvendes i deres helhed i den årlige 
budgetprocedure; forventer, at Rådet ikke 
vil forsøge at gennemtvinge snævre 
fortolkninger af disse bestemmelser, 
navnlig vedrørende arten af og 
anvendelsesområdet for alle særlige 
instrumenter; minder derfor om, at 
lofterne for FFR er fastsat på et langt 
lavere niveau end lofterne for egne 
indtægter;
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Or. en

Ændringsforslag 80
Edit Herczog
for Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Forslag til beslutning
Punkt 19 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19a. minder om, at Horisont 2020-
programet kommer til at spille en 
betydelig rolle, hvad angår opfyldelsen af 
målsætningerne i Europa 2020-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst, og understreger, at Kommissionen 
må sikre, at dens budget fuldt ud vil blive 
brugt i overensstemmelse med de aftalte 
principper om ekspertiseformidling og 
bredere deltagelse selv i tilfælde af 
budgetmæssige begrænsninger;

Or. en

Ændringsforslag 81
Edit Herczog
for Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. lægger særlig vægt på de nye 
fleksibilitetsbestemmelser, som bør give 
mulighed for, at de respektive lofter for 
forpligtelser og betalinger i FFR kan 
udnyttes fuldt ud; understreger, at det ikke 
længere er muligt at opretholde den 
praksis, der har været i forbindelse med 
tidligere finansielle rammer, hvor EU's 

20. lægger særlig vægt på de nye 
fleksibilitetsbestemmelser, som bør give 
mulighed for, at de respektive lofter for 
forpligtelser og betalinger i FFR kan 
udnyttes fuldt ud; understreger, at det ikke 
længere er muligt at opretholde den 
praksis, der har været i forbindelse med 
tidligere finansielle rammer, hvor EU's 
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årlige budget forsat har ligget langt under 
FFR-lofterne, navnlig for så vidt angår 
betalingsbevillingerne;

årlige budget forsat har ligget langt under 
FFR-lofterne, navnlig for så vidt angår 
betalingsbevillingerne; understreger 
behovet for at lette og udligne de 
budgetmæssige spændinger i de 
forskellige udgiftsområder og for på 
fornuftig vis at tilpasse budgetmidlerne til 
de skiftende omstændigheder;   

Or. en

Ændringsforslag 82
Reimer Böge

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. lægger særlig vægt på de nye 
fleksibilitetsbestemmelser, som bør give 
mulighed for, at de respektive lofter for 
forpligtelser og betalinger i FFR kan 
udnyttes fuldt ud; understreger, at det ikke 
længere er muligt at opretholde den 
praksis, der har været i forbindelse med 
tidligere finansielle rammer, hvor EU's 
årlige budget forsat har ligget langt under 
FFR-lofterne, navnlig for så vidt angår 
betalingsbevillingerne;

20. lægger særlig vægt på de nye 
fleksibilitetsbestemmelser, som bør give 
mulighed for, at de respektive lofter for 
forpligtelser og betalinger i FFR kan 
udnyttes fuldt ud; understreger, at det ikke 
længere er muligt at opretholde den 
praksis, der har været i forbindelse med 
tidligere finansielle rammer, hvor EU's 
årlige budget forsat har ligget langt under 
FFR-lofterne, navnlig for så vidt angår 
betalingsbevillingerne, da de samlede 
uindfriede forpligtelser har nået et kritisk 
niveau, der i sidste ende kan føre til et 
strukturelt underskud på EU-budgettet, 
hvilket klart er imod traktatens 
bestemmelser (artikel 310 og 323 i 
TEUF);

Or. en

Ændringsforslag 83
Reimer Böge
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Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. minder om, at den nye Kommission, 
som vil påbegynde sin mandatperiode efter 
valget til Europa-Parlamentet i 2014, skal 
iværksætte en obligatorisk gennemgang og 
revision af FFR 2014-202 inden udgangen 
af 2016; understreger, at denne klausul om 
gennemgang/revision af FFR efter valget 
var et af Parlamentets vigtigste krav under 
FFR-forhandlingerne, baseret på behovet 
for at give mulighed for, at den nye 
Kommission og det nye Parlament kan 
revurdere EU's politiske prioriteringer og 
dermed give fornyet demokratisk 
legitimitet til FFR; understreger, at det er 
nødvendigt, at det nye Parlament rettidigt 
fastlægger de politiske prioriteringer, til 
hvilke der skønnes at være behov for flere 
investeringer i anden halvdel af næste FFR;

21. minder om, at den nye Kommission, 
som vil påbegynde sin mandatperiode efter 
valget til Europa-Parlamentet i 2014, skal 
iværksætte en obligatorisk gennemgang af 
FFR 2014-202 inden udgangen af 2016; 
understreger, at denne klausul om 
gennemgang/revision af FFR efter valget 
var et af Parlamentets vigtigste krav under 
FFR-forhandlingerne, baseret på behovet 
for at give mulighed for, at den nye 
Kommission og det nye Parlament kan 
revurdere EU's politiske prioriteringer og 
dermed give fornyet demokratisk 
legitimitet til FFR; understreger, at det er
nødvendigt, at det nye Parlament rettidigt 
overvejer sine politiske prioriteringer, dvs. 
fastlægger områder, hvor der skønnes at 
være behov for flere investeringer i anden 
halvdel af næste FFR, og områder, hvor 
midlerne kan omfordeles fra, da der ikke 
er påvist nogen merværdi af EU's udgifter 
på de pågældende områder; 

Or. en

Ændringsforslag 84
Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. minder om, at den nye Kommission, 
som vil påbegynde sin mandatperiode efter 
valget til Europa-Parlamentet i 2014, skal 
iværksætte en obligatorisk gennemgang og 
revision af FFR 2014-202 inden udgangen 
af 2016; understreger, at denne klausul om 
gennemgang/revision af FFR efter valget 
var et af Parlamentets vigtigste krav under 

21. minder om, at den nye Kommission, 
som vil påbegynde sin mandatperiode efter 
valget til Europa-Parlamentet i 2014, skal 
iværksætte en obligatorisk gennemgang og 
revision af FFR 2014-202 inden udgangen 
af 2016; understreger, at denne klausul om 
gennemgang/revision af FFR efter valget 
var et af Parlamentets vigtigste krav under 
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FFR-forhandlingerne, baseret på behovet 
for at give mulighed for, at den nye 
Kommission og det nye Parlament kan 
revurdere EU's politiske prioriteringer og 
dermed give fornyet demokratisk 
legitimitet til FFR; understreger, at det er 
nødvendigt, at det nye Parlament rettidigt 
fastlægger de politiske prioriteringer, til 
hvilke der skønnes at være behov for flere 
investeringer i anden halvdel af næste FFR;

FFR-forhandlingerne, baseret på behovet 
for at give mulighed for, at den nye 
Kommission og det nye Parlament kan 
revurdere EU's politiske prioriteringer og 
dermed give fornyet demokratisk 
legitimitet til FFR; understreger, at det er 
nødvendigt, at det nye Parlament rettidigt 
fastlægger de politiske prioriteringer, til 
hvilke der skønnes at være behov for flere 
investeringer i anden halvdel af næste FFR; 
anmoder i denne henseende Den 
Europæiske Revisionsret om i god tid 
inden revisionen at forelægge en rapport 
om effektiviteten og resultaterne af de 
vigtigste finansielle programmer inden for 
FFR for om fornødent at kunne foretage 
tilpasninger;

Or. en

Ændringsforslag 85
Göran Färm

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. minder om, at den nye Kommission, 
som vil påbegynde sin mandatperiode efter 
valget til Europa-Parlamentet i 2014, skal 
iværksætte en obligatorisk gennemgang og 
revision af FFR 2014-202 inden udgangen 
af 2016; understreger, at denne klausul om 
gennemgang/revision af FFR efter valget 
var et af Parlamentets vigtigste krav under 
FFR-forhandlingerne, baseret på behovet 
for at give mulighed for, at den nye 
Kommission og det nye Parlament kan 
revurdere EU's politiske prioriteringer og 
dermed give fornyet demokratisk 
legitimitet til FFR; understreger, at det er 
nødvendigt, at det nye Parlament rettidigt 
fastlægger de politiske prioriteringer, til 
hvilke der skønnes at være behov for flere 

21. minder om, at den nye Kommission, 
som vil påbegynde sin mandatperiode efter 
valget til Europa-Parlamentet i 2014, skal 
iværksætte en obligatorisk gennemgang og 
revision af FFR 2014-202 inden udgangen 
af 2016; understreger, at denne klausul om 
gennemgang/revision af FFR efter valget 
var et af Parlamentets vigtigste krav under 
FFR-forhandlingerne, baseret på behovet 
for at give mulighed for, at den nye 
Kommission og det nye Parlament kan 
revurdere EU's politiske prioriteringer og 
dermed give fornyet demokratisk 
legitimitet til FFR; understreger, at det er 
nødvendigt, at det nye Parlament rettidigt 
fastlægger de politiske prioriteringer, til 
hvilke der skønnes at være behov for flere 
investeringer i anden halvdel af næste FFR; 
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investeringer i anden halvdel af næste FFR; understreger, at investeringsniveauerne 
efter den økonomiske krise er faldet 
betydeligt, og minder om, at det vurderes, 
at Europas manglende investeringer 
mellem 2008 og 2012 vil koste kontinentet 
540 mia. EUR i manglende indtægter 
inden 2020;

Or. en

Ændringsforslag 86
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. minder om, at den nye Kommission, 
som vil påbegynde sin mandatperiode efter 
valget til Europa-Parlamentet i 2014, skal 
iværksætte en obligatorisk gennemgang og 
revision af FFR 2014-202 inden udgangen 
af 2016; understreger, at denne klausul om 
gennemgang/revision af FFR efter valget 
var et af Parlamentets vigtigste krav under 
FFR-forhandlingerne, baseret på behovet 
for at give mulighed for, at den nye 
Kommission og det nye Parlament kan 
revurdere EU's politiske prioriteringer og 
dermed give fornyet demokratisk 
legitimitet til FFR; understreger, at det er 
nødvendigt, at det nye Parlament rettidigt 
fastlægger de politiske prioriteringer, til 
hvilke der skønnes at være behov for flere 
investeringer i anden halvdel af næste FFR;

21. minder om, at den nye Kommission, 
som vil påbegynde sin mandatperiode efter 
valget til Europa-Parlamentet i 2014, skal 
iværksætte en obligatorisk gennemgang og 
revision af FFR 2014-202 inden udgangen 
af 2016, hvilket åbner mulighed for at øge 
FFR-lofterne; understreger, at en juridisk 
bindende klausul vedtaget med kvalificeret 
flertal om gennemgang/revision af FFR 
efter valget var et af Parlamentets vigtigste 
krav under FFR-forhandlingerne, baseret 
på behovet for at give mulighed for, at den 
nye Kommission og det nye Parlament kan 
revurdere EU's politiske prioriteringer og 
dermed give fornyet demokratisk 
legitimitet til FFR; understreger, at det er 
nødvendigt, at det nye Parlament rettidigt 
fastlægger de politiske prioriteringer, til 
hvilke der skønnes at være behov for flere 
investeringer i anden halvdel af næste FFR;

Or. en
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Ændringsforslag 87
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Forslag til beslutning
Punkt 21 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21a. er af den faste overbevisning, at en 
femårig cyklus for FFR vil styrke den 
demokratiske legitimitet, forbedre 
prioriteringen af budgetmidlerne og 
kunne betragtes som en forudsætning for 
yderligere politiske diskussioner; 
opfordrer Kommissionen til på linje med 
artikel 312 i TEUF at vælge en 
budgetcyklus på fem år fra og med 2020; 

Or. en

Ændringsforslag 88
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Forslag til beslutning
Punkt 21 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21a. minder om, at den planlagte revision 
af FFR ikke må medføre en reduktion af 
de på forhånd tildelte nationale 
rammebeløb for samhørighedspolitikken 
og især ikke ESF-bevillingerne;

Or. en

Ændringsforslag 89
Dominique Riquet

Forslag til beslutning
Punkt 21 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

21a. opfordrer til en revision af FFR, 
hvad angår dens varighed, der for tiden er 
syv år, mens Kommissionens og 
parlamentsmedlemmernes mandat kun er 
på fem år; fastholder, at de 
budgetmæssige tidsfrister bør tilpasses 
udnævnelsen af en ny Kommission og 
valget af et nyt Parlament, hvilket ikke 
vedrører Rådet, der ikke samlet udskiftes 
med regelmæssige intervaller;

Or. fr

Ændringsforslag 90
Reimer Böge

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. understreger, at der i Kommissionens 
forslag til en revision af FFR fuldt ud bør 
tages hensyn til de seneste 
makroøkonomiske prognoser, og at det bør 
omfatte en grundig vurdering af 
anvendelsen af alle særlige instrumenter, 
navnlig de samlede margener for 
forpligtelser og betalinger; minder om, at 
denne proces ikke vil få en negativ 
indvirkning på nogen rammebeløb, der er 
tildelt på forhånd;

22. understreger, at der i Kommissionens 
forslag til en revision af FFR fuldt ud bør 
tages hensyn til de seneste 
makroøkonomiske prognoser, og at det bør 
omfatte en grundig vurdering af 
anvendelsen af alle særlige instrumenter, 
navnlig de samlede margener for 
forpligtelser og betalinger; minder om, at 
denne proces ikke vil få en negativ 
indvirkning på nogen rammebeløb, der er 
tildelt på forhånd; forventer på denne 
baggrund, at Kommissionen giver 
Parlamentet og Rådet ens og konsekvente 
data vedrørende tal og skøn for at undgå 
misforståelser i forhandlingerne, hvad 
angår grundlaget for drøftelserne;

Or. en

Ændringsforslag 91
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
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Forslag til beslutning
Punkt 22 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22a. understreger, at Kommissionen i sit 
forslag om revisionen af FFR 2014-2020 
fuldt ud bør medtænke principperne i de 
tre institutioners fælles erklæring om 
integrering af kønsaspektet;

Or. en

Ændringsforslag 92
Ingeborg Gräßle

Forslag til beslutning
Punkt 22 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22a. fremhæver, at der er behov for en 
bred og åben debat om resultaterne af 
EU's støtteprogrammer og navnlig for en 
vurdering af, i hvilket omfang disse 
programmer har nået de mål, som
Parlamentet har fastsat, nemlig fremme 
af bæredygtig vækst og social 
samhørighed;   

Or. en

Ændringsforslag 93
Göran Färm

Forslag til beslutning
Punkt 22 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22a. understreger, at formålet med den 
samlede margen for forpligtelser er at 
støtte investeringer med henblik på at 
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skabe vækst og beskæftigelse i EU, 
navnlig ungdomsbeskæftigelse; minder 
om, at dette instrument var et initiativ fra 
Europa-Parlamentet;

Or. en

Ændringsforslag 94
Göran Färm

Forslag til beslutning
Punkt 22 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22b. understreger den funktion, som de 
innovative finansielle instrumenter såsom 
de europæiske projektobligationer har, 
idet de kan være meget vigtige med 
hensyn til at fremme længe tiltrængte 
investeringer, hvis de får den rette 
udformning; opfordrer i denne henseende 
Kommissionen til at gøre optimal brug af 
den kommende evaluering af disse, også 
med henblik på gennemgangen/revisionen 
af FFR 2014-2020;

Or. en

Ændringsforslag 95
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. opfordrer derfor det nye Europa-
Parlament til at gøre valget af den 
foreslåede kandidat til formand for 
Kommissionen betinget af et stærkt og 
utvetydigt tilsagn om at gennemføre denne 
gennemgang/revision og indgå i en reel og 
dybtgående politisk dialog om indholdet 

23. minder om, at det har til hensigt at 
gøre denne obligatoriske FFR-revision til 
et centralt krav i forbindelse med 
indsættelsen af den nye formand for 
Kommissionen; opfordrer derfor det nye 
Europa-Parlament til at gøre valget af den 
foreslåede kandidat til formand for 
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deraf; Kommissionen betinget af et stærkt og 
utvetydigt tilsagn om at gennemføre denne 
revision efter valget og indgå i en reel og 
dybtgående politisk dialog om indholdet 
deraf;

Or. en

Ændringsforslag 96
Philip Claeys

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. er overbevist om, at Gruppen på Højt 
Plan vedrørende Egne Indtægter er en 
enestående mulighed for at komme ud af 
det dødvande, der er opstået i forbindelse 
med reformen af den gældende ordning 
for egne indtægter; forventer, at den vil 
bidrage væsentligt til at få en forståelse af 
de mangler, der er i den gældende 
ordning, og de fordele, der kan følge af en 
dybdegående, omfattende reform og en 
indførelse af nye, egentlige egne 
indtægter, som vil kunne reducere 
andelen af BNI-bidragene til EU-
budgettet væsentligt;

Udgår

Or. nl

Ændringsforslag 97
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. er overbevist om, at Gruppen på Højt 
Plan vedrørende Egne Indtægter er en 
enestående mulighed for at komme ud af 
det dødvande, der er opstået i forbindelse 

24. er overbevist om, at Gruppen på Højt 
Plan vedrørende Egne Indtægter er en 
enestående mulighed for at komme ud af 
det dødvande, der er opstået i forbindelse 
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med reformen af den gældende ordning for 
egne indtægter; forventer, at den vil 
bidrage væsentligt til at få en forståelse af 
de mangler, der er i den gældende ordning, 
og de fordele, der kan følge af en 
dybdegående, omfattende reform og en 
indførelse af nye, egentlige egne indtægter, 
som vil kunne reducere andelen af BNI-
bidragene til EU-budgettet væsentligt;

med reformen af den gældende ordning for 
egne indtægter; forventer, at den vil 
bidrage væsentligt til at få en forståelse af 
de mangler, der er i den gældende ordning, 
og de fordele, der kan følge af en 
dybdegående, omfattende reform, en 
indførelse af nye, egentlige egne indtægter, 
og udfasningen af rabatter og 
korrektionssystemer, som vil kunne 
reducere andelen af BNI-bidragene til EU-
budgettet væsentligt sådan som oprindeligt 
foreslået af Kommissionen og støttet af 
Europa-Parlamentet;

Or. en

Ændringsforslag 98
Ingeborg Gräßle

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. er overbevist om, at Gruppen på Højt 
Plan vedrørende Egne Indtægter er en 
enestående mulighed for at komme ud af 
det dødvande, der er opstået i forbindelse 
med reformen af den gældende ordning for 
egne indtægter; forventer, at den vil 
bidrage væsentligt til at få en forståelse af
de mangler, der er i den gældende ordning, 
og de fordele, der kan følge af en 
dybdegående, omfattende reform og en 
indførelse af nye, egentlige egne indtægter, 
som vil kunne reducere andelen af BNI-
bidragene til EU-budgettet væsentligt;

24. mener, at Gruppen på Højt Plan 
vedrørende Egne Indtægter er en 
enestående mulighed for at komme ud af 
det dødvande, der er opstået i forbindelse 
med reformen af den gældende ordning for 
egne indtægter; understreger, at den bør 
vurdere de mangler, der er i den gældende 
ordning, og de fordele, der kan følge af en 
dybdegående, omfattende reform og en 
indførelse af nye, egentlige egne indtægter, 
som vil kunne reducere andelen af BNI-
bidragene til EU-budgettet væsentligt;

Or. en

Ændringsforslag 99
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
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Forslag til beslutning
Punkt 24 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24a. minder i forbindelse med sin 
opfordring til en revision af FFR efter 
valget om, at kønsbudgettering bør 
anvendes i alle faser af EU's 
budgetprocedure fra planlægning til 
overvågning og evaluering;

Or. en

Ændringsforslag 100
Reimer Böge

Forslag til beslutning
Punkt 25 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25a. giver udtryk for sin faste 
overbevisning om, at enhver ny 
finanspolitisk kapacitet eller ethvert nyt 
budget, der udarbejdes specifikt for de 
medlemsstater i eurozonen, hvis 
finanspolitiske funktioner ikke er omfattet 
af FFR, skal udarbejdes inden for 
Unionens rammer og underkastes 
passende demokratisk kontrol og 
ansvarlighed gennem de eksisterende 
institutioner;

Or. en


