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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

49. opfordrer i denne henseende til, at 

der etableres en særlig reserve på EU-

budgettets indtægtsside, som gradvist vil 

blive fyldt op med alle former for 

uforudsete andre indtægter; mener, at 

denne reserve bør anvendes til dækning af 

yderligere betalingsbehov, især dem der er 

knyttet til anvendelsen af den samlede 

margen for forpligtelser eller FFR's 

særlige instrumenter; 

49. opfordrer i denne henseende til, at 

der etableres en særlig reserve på EU-

budgettet, som gradvist vil blive fyldt op 

med alle former for uforudsete andre 

indtægter, og som behørigt fremføres for 

at give mulighed for yderligere udgifter, 

når behovet opstår; mener, at denne 

reserve bør øremærkes til FFR's særlige 

instrumenter og bør give mulighed for 

supplerende bevillinger, både i 

forpligtelser og betalinger, på grundlag af 

en afgørelse truffet af 

budgetmyndigheden; 

Or. en 
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69. opfordrer Kommissionen til at 

forenkle og harmonisere reglerne om brug 

af finansielle instrumenter i den næste 

flerårige finansielle ramme med henblik på 

at maksimere deres effektive anvendelse; 

henviser til et eventuelt forslag om en 

fælles fond, der skal integrere alle centralt 

forvaltede finansielle instrumenter på EU-

plan, hvilket vil kræve en grundig 

drøftelse; er af den opfattelse, at der skal 

etableres en klar struktur for de forskellige 

former for finansielle instrumenter til 

forskellige politikområder og typer af 

aktiviteter, og at de relevante finansielle 

instrumenter fortsat bør opføres under 

separate budgetposter for at skabe klarhed 

omkring investeringerne; understreger 

imidlertid, at en sådan harmonisering af 

reglerne ikke må få indflydelse på de 

finansielle instrumenter, der forvaltes af 

medlemsstaterne under 

samhørighedspolitikken, eller på de 

eksterne aktioner; 

69. opfordrer Kommissionen til at 

forenkle og harmonisere reglerne om brug 

af finansielle instrumenter i den næste 

flerårige finansielle ramme med henblik på 

at skabe synergi mellem de forskellige 

instrumenter og maksimere deres effektive 

anvendelse; henviser til et eventuelt forslag 

om en fælles fond, der skal integrere alle 

centralt forvaltede finansielle instrumenter 

på EU-plan, hvilket vil kræve en grundig 

drøftelse; er af den opfattelse, at der skal 

etableres en klar struktur for de forskellige 

former for finansielle instrumenter til 

forskellige politikområder og typer af 

aktiviteter, og at de relevante finansielle 

instrumenter fortsat bør opføres under 

separate budgetposter for at skabe klarhed 

omkring investeringerne; understreger 

imidlertid, at en sådan harmonisering af 

reglerne ikke må få indflydelse på de 

finansielle instrumenter, der forvaltes af 

medlemsstaterne under 

samhørighedspolitikken, eller på de 

eksterne aktioner; 

Or. en 



 

AM\1147927DA.docx  PE616.074v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

8.3.2018 A8-0048/6 

Ændringsforslag  6 

José Manuel Fernandes 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme 

efter 2020 

2017/2052(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 105 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

105. understreger, at at det er nødvendigt 

med en betydelige forhøjelse af 

bevillingerne til EU’s optræden udadtil, så 

Unionen kan spille sin rolle inden for 

rammerne af den globale strategi og 

udvidelses-, naboskabs- og 

udviklingspolitikken og i forbindelse med 

katastrofesituationer; forventer, at den 

næste FFR kommer til at afspejle de hidtil 

usete behov i de sydlige og østlige 

nabolande, der kæmper med konflikter og 

konsekvenserne af udfordringerne i 

forbindelse med migration og flygtninge; 

opfordrer til, at der afsættes flere midler for 

at dække det stigende behov for humanitær 

bistand i forbindelse med naturkatastrofer 

og menneskeskabte katastrofer, og at man 

undgår en kløft mellem forpligtelser og 

betalinger; anser det for nødvendigt for 

Unionen at forhøje støtten til FN's 

Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge 

i Mellemøsten (UNRWA); 

105. understreger, at det er nødvendigt 

med en betydelige forhøjelse af 

bevillingerne til EU’s optræden udadtil, så 

Unionen kan spille sin rolle inden for 

rammerne af den globale strategi og 

udvidelses-, naboskabs- og 

udviklingspolitikken og i forbindelse med 

katastrofesituationer; forventer, at den 

næste FFR kommer til at afspejle de hidtil 

usete behov i de sydlige og østlige 

nabolande, der kæmper med konflikter og 

konsekvenserne af udfordringerne i 

forbindelse med migration og flygtninge; 

opfordrer til, at der afsættes flere midler for 

at dække det stigende behov for humanitær 

bistand i forbindelse med naturkatastrofer 

og menneskeskabte katastrofer, og at man 

undgår en kløft mellem forpligtelser og 

betalinger; anser det for nødvendigt for 

Unionen at forhøje støtten til FN's 

Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge 

i Mellemøsten (UNRWA); understreger 

endvidere, at der er behov for yderligere 

ressourcer til at finansiere en 

investeringsplan for Afrika for at fremme 

inklusiv vækst og bæredygtig udvikling og 

således tackle nogle af de underliggende 

årsager til irregulær migration; 

Or. en 
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