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8.3.2018 A8-0048/21 

Ændringsforslag  21 

Jordi Solé 

for Verts/ALE-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 

Betragtning D a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Da. der henviser til, at EU i henhold til 

artikel 8 TEUF er forpligtet til at fremme 

ligestilling mellem mænd og kvinder og 

sikre integration af ligestillingsaspektet i 

alle dens handlinger som et 

grundlæggende princip; der henviser til, 

at FFR'en er ledsaget af en 

interinstitutionel fælles erklæring om 

integration af ligestillingsaspektet;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/22 

Ændringsforslag  22 

Jordi Solé 

for Verts/ALE-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 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. glæder sig over debatten om den 

næste FFR som en lejlighed til at bane vej 

for et stærkere og mere bæredygtigt Europa 

gennem et af dets mest konkrete 

instrumenter, nemlig Unionens budget; 

mener, at den næste FFR bør forankres i en 

bredere strategi og vision for Europas 

fremtid; mener, at FFR bør være udtryk for 

EU's udmøntning af sit politiske projekt og 

sine politiske prioriteter i 

budgethenseende;  

3. glæder sig over debatten om den 

næste FFR som en lejlighed til at bane vej 

for et stærkere og mere bæredygtigt Europa 

gennem et af dets mest konkrete 

instrumenter, nemlig Unionens budget; 

mener, at den næste FFR bør forankres i en 

bredere strategi og vision for Europas 

fremtid; mener, at FFR bør være udtryk for 

EU's udmøntning af sit politiske projekt og 

sine politiske prioriteter i 

budgethenseende; opfordrer derfor til, at 

der afsættes tilstrækkelige ressourcer til 

bæredygtig udvikling, sociale fremskridt 

og et bedre liv for borgerne; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/23 

Ændringsforslag  23 

Jordi Solé 

for Verts/ALE-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 6 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  6a. understreger endvidere, at EU bør 

handle i overensstemmelse med dens 

internationale forpligtelser og holde op 

med at afholde udgifter, som er skadelige 

for klimaet; opfordrer Kommissionen til 

at fjerne alle bevillinger, som direkte 

vedrører atomkraft, fossile brændstoffer, 

asfalt og forsvar, fra EU's budget i den 

næste flerårige finansielle ramme;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/24 

Ændringsforslag  24 

Jordi Solé 

for Verts/ALE-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 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. opfordrer derfor til fortsat støtte til 

de eksisterende politikker, herunder 

navnlig EU's mangeårige politikker, der er 

forankret i traktaterne, nemlig den fælles 

landbrugs- og fiskeripolitik og 

samhørighedspolitikken, da de medfører 

konkrete resultater af det europæiske 

projekt for EU-borgerne; afviser ethvert 

forsøg på at renationalisere disse 

politikker, eftersom dette hverken ville 

reducere den økonomiske byrde for 

skatteyderne og forbrugerne eller give 

bedre resultater, men derimod hindre 

væksten, solidariteten og det indre markeds 

funktion og samtidig øge ulighederne og 

forskellene mellem områder og 

økonomiske sektorer; agter at sikre det 

samme finansieringsniveau for EU-27 til 

disse politikker i den næste 

programmeringsperiode og samtidig 

forbedre deres effektivitet og forenkle de 

procedurer, der er forbundet med dem;  

8. opfordrer derfor til fortsat støtte til 

de eksisterende politikker, herunder 

navnlig EU's mangeårige politikker, der er 

forankret i traktaterne, nemlig den fælles 

landbrugs- og fiskeripolitik og 

samhørighedspolitikken, da de medfører 

konkrete resultater af det europæiske 

projekt for EU-borgerne; afviser ethvert 

forsøg på at renationalisere disse 

politikker, eftersom dette hverken ville 

reducere den økonomiske byrde for 

skatteyderne og forbrugerne eller give 

bedre resultater, men derimod hindre 

væksten, solidariteten og det indre markeds 

funktion og samtidig øge ulighederne og 

forskellene mellem områder og 

økonomiske sektorer; agter at sikre det 

samme finansieringsniveau for EU-27 til 

disse politikker i den næste 

programmeringsperiode og samtidig 

gennemføre fornuftige og 

gennemgribende reformer, som de kan 

give de resultater, der er nødvendige i 

betragtning af de problemer, vi står 

overfor, og yderligere forbedre deres 

effektivitet og forenkle de procedurer, der 

er forbundet med dem; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/25 

Ændringsforslag  25 

Jordi Solé 

for Verts/ALE-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 10 – led 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 – ved at skabe fælles indre sikkerhed 

for de europæiske borgere og samle 

forskning og ressourcer på 

forsvarsområdet, idet det skal 

understreges, at de foranstaltninger, der 

træffes på disse områder, ikke må ske på 

bekostning af EU's udviklingspolitik; 

– ved at skabe fælles indre sikkerhed 

for de europæiske borgere, idet det skal 

understreges, at de foranstaltninger, der 

træffes på dette område, ikke må ske på 

bekostning af EU's udviklingspolitik; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/26 

Ændringsforslag  26 

Jordi Solé 

for Verts/ALE-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 75 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

75.  mener, at den kommende FFR bør 

indeholde en større koncentration af 

budgetmidler på områder, hvor der er en 

klar europæisk merværdi, og stimulere 

økonomisk vækst, konkurrenceevne, 

bæredygtighed og beskæftigelse i alle EU’s 

regioner; understreger i den forbindelse 

betydningen af forskning og innovation for 

at skabe en bæredygtig videnbaseret 

økonomi, der er førende i verden, og 

beklager, at det på grund af manglen på 

tilstrækkelig finansiering kun en meget lille 

andel af projekter af høj kvalitet på dette 

område, der har modtaget EU-støtte under 

den nuværende FFR; 

75.  mener, at den kommende FFR bør 

indeholde en større koncentration af 

budgetmidler på områder, som fremmer 

bæredygtig udvikling og anstændige 

arbejdspladser, hvor der er en klar 

europæisk merværdi, og som stimulerer 

økonomisk vækst, konkurrenceevne, 

bæredygtighed og beskæftigelse og 

fremmer solidariteten i alle EU’s regioner; 

understreger i den forbindelse betydningen 

af forskning og innovation for at skabe en 

bæredygtig videnbaseret økonomi, der er 

førende i verden, og beklager, at det på 

grund af manglen på tilstrækkelig 

finansiering kun en meget lille andel af 

projekter af høj kvalitet på dette område, 

der har modtaget EU-støtte under den 

nuværende FFR; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/27 

Ændringsforslag  27 

Jordi Solé 

for Verts/ALE-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 86 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

86. anser det for afgørende at sikre en 

bæredygtig og prismæssigt overkommelig 

energiforsyning i Europa; opfordrer derfor 

til fortsat støtte for investeringer, som 

sikrer diversificeringen af energikilder og -

forsyningsruter, øger energisikkerheden og 

styrker energieffektiviteten, bl.a. gennem 

CEF Energi; understreger navnlig 

betydningen af at yde omfattende støtte, 

især i kulstofintensive regioner, til 

energiomstilling, overgang til en 

lavemissionsøkonomi og modernisering af 

kraftværker, forbedringer i den 

grænseoverskridende sammenkobling og 

anvendelse af intelligente forsyningsnet, 

opsamling og lagring af kulstof og 

udnyttelsen af teknologier og 

modernisering af fjernvarme; mener derfor, 

at der bør ydes støtte til omstillingen af 

energisektoren på baggrund af de 

klimapolitiske mål, navnlig i kulafhængige 

regioner og lande, med henblik på effektivt 

at bidrage til en strategisk overgang til en 

lavemissionsøkonomi; opfordrer til, at der 

oprettes en omfattende fond for at 

understøtte en retfærdig overgang, især 

gennem udvikling og udnyttelse af 

vedvarende energikilder, 

energieffektivitetsløsninger, energilagring, 

løsninger og infrastruktur til e-mobilitet, 

86. anser det for afgørende at sikre en 

bæredygtig og prismæssigt overkommelig 

energiforsyning i Europa; opfordrer derfor 

til fortsat støtte for investeringer, som 

sikrer diversificeringen af energikilder og -

forsyningsruter, øger energisikkerheden og 

styrker energieffektiviteten, bl.a. gennem 

CEF Energi; understreger navnlig 

betydningen af at yde omfattende støtte, 

især i kulstofintensive regioner, til 

energiomstilling, overgang til en atomfri 

lavemissionsøkonomi og modernisering af 

kraftværker, forbedringer i den 

grænseoverskridende sammenkobling og 

anvendelse af intelligente forsyningsnet, 

opsamling og lagring af kulstof og 

udnyttelsen af teknologier og 

modernisering af fjernvarme; mener derfor, 

at der bør ydes støtte til omstillingen af 

energisektoren på baggrund af de 

klimapolitiske mål, navnlig i kulafhængige 

regioner og lande, med henblik på effektivt 

at bidrage til en strategisk overgang til en 

lavemissionsøkonomi; opfordrer til, at der 

oprettes en omfattende fond for at 

understøtte en retfærdig overgang, især 

gennem udvikling og udnyttelse af 

vedvarende energikilder, 

energieffektivitetsløsninger, energilagring, 

løsninger og infrastruktur til e-mobilitet, 
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modernisering af elproduktionen og -

nettene, avancerede 

elproduktionsteknologier, herunder CO2-

opsamling og –lagring (CCS), udnyttelse 

af opsamlet CO2 (CCU) og kulforgasning, 
modernisering af fjernvarme, herunder 

højeffektiv kraftvarmeproduktion, tidlig 

tilpasning til nye miljøstandarder, 

omstrukturering af energiintensive sektorer 

samt behandling af de samfundsmæssige, 

socioøkonomiske og miljømæssige 

konsekvenser. 

modernisering af elproduktionen og -

nettene, avancerede 

elproduktionsteknologier, modernisering af 

fjernvarme, herunder højeffektiv 

kraftvarmeproduktion, tidlig tilpasning til 

nye miljøstandarder, omstrukturering af 

energiintensive sektorer samt behandling af 

de samfundsmæssige, socioøkonomiske og 

miljømæssige konsekvenser. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/28 

Ændringsforslag  28 

Jordi Solé 

for Verts/ALE-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 87 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

87. understreger den strategiske 

betydning af storstilede 

infrastrukturprojekter som, f.eks. den 

internationale termonukleare 

forsøgsreaktor (ITER), den europæiske 

geostationære navigationsoverlaytjeneste 

(Egnos), det europæiske globale 

satellitnavigationssystem (Galileo), 

jordovervågningsprogrammet (Copernicus) 

og de kommende statslige 

satellitkommunikationsprogrammer 

(GovSatCom) for EU's fremtidige 

konkurrenceevne, sikkerhed og politiske 

indflydelse; påpeger, at finansieringen af 

disse storstilede projekter bør sikres i EU-

budgettet, men samtidig øremærkes for at 

sikre, at eventuelle budgetoverskridelser 

ikke truer finansieringen og en vellykket 

gennemførelse af andre EU-politikker, 

sådan som det var tilfældet under den 

foregående FFR i visse tilfælde; minder 

om, at det maksimale beløb for disse 

projekter for øjeblikket fastsat i FFR-

forordningen, og opfordrer til lignende 

bestemmelser i den nye forordning; 

87. understreger den strategiske 

betydning af storstilede 

infrastrukturprojekter som f.eks. den 

europæiske geostationære 

navigationsoverlaytjeneste (Egnos), det 

europæiske globale 

satellitnavigationssystem (Galileo) og 

jordovervågningsprogrammet 

(Copernicus), de kommende statslige 

satellitkommunikationsprogrammer 

(GovSatCom) for EU's fremtidige 

konkurrenceevne, sikkerhed og politiske 

indflydelse; påpeger, at finansieringen af 

disse storstilede projekter bør sikres i EU-

budgettet, men samtidig øremærkes for at 

sikre, at eventuelle budgetoverskridelser 

ikke truer finansieringen og en vellykket 

gennemførelse af andre EU-politikker, 

sådan som det var tilfældet under den 

foregående FFR i visse tilfælde; minder 

om, at det maksimale beløb for disse 

projekter for øjeblikket fastsat i FFR-

forordningen, og opfordrer til lignende 

bestemmelser i den nye forordning; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/29 

Ændringsforslag  29 

Jordi Solé 

for Verts/ALE-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 86 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

88. understreger betydningen af EU's 

førende rolle med hensyn til bevarelse, 

beskyttelse og forbedring af miljøet og 

bekæmpelse af klimaforandringer, 

forringelse af økosystemer og tab af 

biodiversitet; mener, at en stabil og 

tilstrækkelig finansiering er afgørende for 

at leve op til Den Europæiske Unions 

forpligtelser som f.eks Parisaftalen; minder 

om, at den næste FFR bør understøtte EU’s 

indsats for at nå disse mål og bidrage til 

overgangen til en kulstoffattig økonomi i 

2050; understreger, at EU ikke bør 

finansiere projekter og investeringer, som 

er uforenelige med opnåelsen af disse mål; 

opfordrer til en tilbundsgående 

indarbejdning af klimaaspektet i EU’s 

fremtidige bevillinger; opfordrer i denne 

forbindelse til, at der afsættes 

tilstrækkelige bevillinger til de pågældende 

programmer, f.eks. LIFE +, og at de 

videreføres og udbygges, og til oprettelse 

af særlige bevillingsrammer for 

biodiversitet og forvaltning af Natura 

2000-nettet; 

88. understreger betydningen af EU's 

førende rolle med hensyn til bevarelse, 

beskyttelse og forbedring af miljøet og 

bekæmpelse af klimaforandringer, 

forringelse af økosystemer og tab af 

biodiversitet; mener, at en stabil og 

tilstrækkelig finansiering er afgørende for 

at leve op til Den Europæiske Unions 

forpligtelser som f.eks Parisaftalen; minder 

om, at den næste FFR bør understøtte EU’s 

indsats for at nå disse mål og bidrage til 

overgangen til en atomfri kulstoffattig 

økonomi i 2050; understreger, at EU ikke 

bør finansiere projekter og investeringer, 

som er uforenelige med opnåelsen af disse 

mål; opfordrer til en tilbundsgående 

indarbejdning af klimaaspektet i EU’s 

fremtidige bevillinger; opfordrer i denne 

forbindelse til, at der afsættes 

tilstrækkelige bevillinger til de pågældende 

programmer, f.eks. LIFE +, og at de 

videreføres og udbygges, og til oprettelse 

af særlige bevillingsrammer for 

biodiversitet og forvaltning af Natura 

2000-nettet; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/30 

Ændringsforslag  30 

Jordi Solé 

for Verts/ALE-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 88 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

88. understreger betydningen af EU's 

førende rolle med hensyn til bevarelse, 

beskyttelse og forbedring af miljøet og 

bekæmpelse af klimaforandringer, 

forringelse af økosystemer og tab af 

biodiversitet; mener, at en stabil og 

tilstrækkelig finansiering er afgørende for 

at leve op til Den Europæiske Unions 

forpligtelser som f.eks Parisaftalen; minder 

om, at den næste FFR bør understøtte EU’s 

indsats for at nå disse mål og bidrage til 

overgangen til en kulstoffattig økonomi i 

2050; understreger, at EU ikke bør 

finansiere projekter og investeringer, som 

er uforenelige med opnåelsen af disse mål; 

opfordrer til en tilbundsgående 

indarbejdning af klimaaspektet i EU’s 

fremtidige bevillinger; opfordrer i denne 

forbindelse til, at der afsættes 

tilstrækkelige bevillinger til de pågældende 

programmer, f.eks. LIFE +, og at de 

videreføres og udbygges, og til oprettelse 

af særlige bevillingsrammer for 

biodiversitet og forvaltning af Natura 

2000-nettet; 

88. understreger betydningen af EU's 

førende rolle med hensyn til bevarelse, 

beskyttelse og forbedring af miljøet og 

bekæmpelse af klimaforandringer, 

forringelse af økosystemer og tab af 

biodiversitet; mener, at en stabil og 

tilstrækkelig finansiering er afgørende for 

at leve op til Den Europæiske Unions 

forpligtelser som f.eks Parisaftalen; minder 

om, at den næste FFR bør understøtte EU’s 

indsats for at nå disse mål og bidrage til 

overgangen til en kulstoffattig økonomi i 

2050; understreger, at EU ikke bør 

finansiere projekter og investeringer, som 

er uforenelige med opnåelsen af disse mål; 

opfordrer til en tilbundsgående 

indarbejdning af klimaaspektet i EU’s 

fremtidige bevillinger; opfordrer i denne 

forbindelse til, at der afsættes 

tilstrækkelige bevillinger til de pågældende 

programmer, f.eks. LIFE +, og til, at 

bevillinger i det mindste fordobles, og til, 

at der etableres særlige bevillingsrammer 

for biodiversitet og forvaltning af Natura 

2000-nettet; 

Or. en 

 

 


