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for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: 

Parlamentets input forud for Kommissionens forslag 

2015/2353(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning E a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ea. der henviser til, at Det Forenede 

Kongerige er en af de største 

nettobidragydere til EU-budgettet, og at 

den beslutning, som de britiske borgere 

traf den 23. juni 2016 om at forlade Den 

Europæiske Union, vil få en betydelig 

indvirkning på EU's midler; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/4 

Ændringsforslag  4 

Marco Zanni, Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: 

Parlamentets input forud for Kommissionens forslag 

2015/2353(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. understreger, at den nye Kommission 

som modsvar til dette presserende problem 

i 2014 fremsatte forslag om en 

investeringsplan for Europa og oprettelsen 

af EFSI med sigte på at mobilisere 315 

mia. EUR i nye investeringer i 

realøkonomien; gentager sit stærke 

engagement i forhold til EFSI, som 

forventes at sætte kraftigt skub i netop de 

dele af den økonomiske sektor, der er 

befordrende for vækst og jobs; bemærker, 

at en række projekter allerede er blevet 

godkendt og er ved at blive gennemført; 

bemærker, at den garanti, Unionen gav for 

EFSI, er omfattet af en garantifond på 8 

mia. EUR, som er afsat i EU-budgettet; 

15. understreger, at den nye Kommission 

som modsvar til dette presserende problem 

i 2014 fremsatte forslag om en 

investeringsplan for Europa og oprettelsen 

af EFSI med sigte på at mobilisere 315 

mia. EUR i nye investeringer i 

realøkonomien; bemærker imidlertid, at de 

projekter, der er valgt til EFSI, ikke udgør 

nye investeringer i realøkonomien, men 

snarere er genfinansieringer af 

eksisterende projekter med tvivlsom 

bæredygtighed ud fra en økonomisk, 

social og miljømæssig synsvinkel; 

understreger desuden, at den garanti, 

Unionen gav for EFSI, er omfattet af en 

garantifond på 8 mia. EUR, som er afsat i 

EU-budgettet, og som har omdirigeret 

midler fra programmer som Horisont 

2020 eller Connecting Europe-faciliteten 

(CEF); 

Or. en 
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Marco Zanni, Marco Valli 
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Betænkning A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: 

Parlamentets input forud for Kommissionens forslag 

2015/2353(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 43 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

43. støtter kraftigt videreførelsen af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet som et 

middel til at sikre en hurtig indsats i 

kampen mod ungdomsarbejdsløshed – 

efter de nødvendige justeringer, som den 

igangværende evaluering giver anledning 

til; mener, at dette kun kan opnås ved at 

yde mindst det samme niveau af 

forpligtelsesbevillinger til 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet frem til 

udløbet af den nuværende FFR, som det, 

der blev bevilget årligt til programmet i de 

første to år af denne periode (6 mia. EUR 

fremrykket til 2014-2015), afhængigt af 

resultatet af Kommissionens kommende 

vurdering; bemærker, at dette bør 

indebære en forhøjelse af lofterne for 

underudgiftsområde 1b (Økonomisk, 

social og territorial samhørighed), da der 

ikke er nogen disponible margener; 

43. er af den opfattelse, at 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet som et 

middel til at sikre en hurtig indsats i 

kampen mod ungdomsarbejdsløshed 

foreløbig er mislykket med sine mål; 

mener, at målet om at fremme 

ungdomsbeskæftigelsen kun kan nås ved 

at afhjælpe de ubalancer, som den fælles 

valuta har bragt med sig, ved at fjerne de 

økonomiske og sociale begrænsninger, 

som EU har pålagt, og ved at skabe 

massive offentlige investeringer; 

Or. en 
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Marco Zanni, Marco Valli 
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Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: 

Parlamentets input forud for Kommissionens forslag 

2015/2353(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 49 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 49a. understreger, at det er afgørende at 

overveje forskellige muligheder for så vidt 

angår betalinger, herunder en 

fastfrysning af fremtidige forpligtelser i 

mindre prioriterede programmer, indtil 

alle de udestående restancer er afviklet; 

Or. en 
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Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: 

Parlamentets input forud for Kommissionens forslag 

2015/2353(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 62 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 62a. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at afgøre, hvilke 

programmer, der bedst og mest effektivt 

kan finansieres og gennemføres på EU-

plan, og i hvilke tilfælde det derimod er 

mere fornuftigt og mere i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet 

at træffe foranstaltninger på nationalt 

plan; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/8 
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Marco Zanni, Marco Valli 
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Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: 

Parlamentets input forud for Kommissionens forslag 

2015/2353(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 75 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

75. understreger, at det er nødvendigt at 

mindske BNI-bidragenes andel af 

Unionens budget for at slippe af med 

medlemsstaternes tilgang med "rimelige 

modydelser"; understreger, at dette ville 

mindske byrden på de nationale statskasser 

og derved gøre de pågældende midler 

tilgængelige for medlemsstaternes 

nationale budgetter; minder om, at den 

nuværende ordning med momsbaserede 

egne indtægter er alt for kompleks og i 

bund og grund er endnu et BNI-bidrag, og 

opfordrer derfor til, at de egne indtægter 

enten reformeres væsentligt eller helt 

afskaffes; finder det imidlertid nødvendigt 

at fastholde BNI-bidragene som en del af 

budgettet, idet der er behov for deres 

funktion som bidrag til udligning; 

75. understreger, at det er nødvendigt at 

mindske BNI-bidragenes andel af 

Unionens budget for at slippe af med 

medlemsstaternes tilgang med "rimelige 

modydelser"; understreger, at dette ville 

mindske byrden på de nationale statskasser 

og derved gøre de pågældende midler 

tilgængelige for medlemsstaternes 

nationale budgetter; minder om, at den 

nuværende ordning med momsbaserede 

egne indtægter er alt for kompleks og i 

bund og grund er endnu et BNI-bidrag, og 

opfordrer derfor til, at de egne indtægter 

enten reformeres væsentligt eller helt 

afskaffes; finder det imidlertid nødvendigt 

at fastholde BNI-bidragene som en del af 

budgettet, idet der er behov for deres 

funktion som bidrag til udligning; 

understreger, at ændringer, der påvirker 

Unionens budgetindtægter, ikke bør få 

nogen negative konsekvenser for 

borgerne; 

Or. en 



 

AM\1100073DA.doc  PE585.330v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

4.7.2016 A8-0224/9 

Ændringsforslag  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 
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Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: 

Parlamentets input forud for Kommissionens forslag 

2015/2353(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 80 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 80a. afviser ideen om et særligt budget for 

euroområdet, da dette ville bekræfte 

eksistensen af en betydelig kløft mellem 

de lande, der anvender euroen, og de 

lande, der fastholder deres egne valutaer, 

og føre til en yderligere overdragelse af 

demokratisk national suverænitet til 

teknokratiske strukturer; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/10 

Ændringsforslag  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: 

Parlamentets input forud for Kommissionens forslag 

2015/2353(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 82 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 82a. mener, at finansiering af ikke-

budgetterede initiativer i første omgang 

bør ske ved omfordeling af bevillinger fra 

eksisterende, ikke-prioriterede 

budgetposter, idet man omhyggeligt 

sørger for at undgå spild og dårlig 

forvaltning; 

Or. en 

 

 


