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8.3.2018 A8-0048/31 

Ændringsforslag  31 

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 89 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

89. understreger, at 

samhørighedspolitikken efter 2020 fortsat 

bør være den vigtigste investeringspolitik i 

Den Europæiske Union i alle EU's regioner 

for at løse komplicerede 

samfundsøkonomiske problemer samtidig 

med, at  størsteparten af ressourcerne 

koncentreres i de mest sårbare regioner; 

mener, samhørighedspolitikken ud over 

målet om at mindske forskellene mellem 

udviklingsniveauer og øge konvergensen, 

som er nedfældet i traktaten, bør fokusere 

på opfyldelsen af EU's overordnede 

politiske målsætninger, og foreslår derfor, 

at de tre fonde — Den Europæiske Fond 

for Regional Udvikling (EFRU), Den 

Europæiske Socialfond (ESF) og 

Samhørighedsfonden — i den næste FFR 

hovedsagelig bør fokusere på støtte til 

vækst og konkurrenceevne, forskning og 

innovation, omstilling af industrien, 

SMV'er, transport, afbødning af og 

tilpasning til klimaforandringer, 

miljømæssig bæredygtighed og en 

retfærdig omlægning på energiområdet, 

samt social integration, ligestilling, 

mindskelse af fattigdommen og 

demografiske problemer; understreger, at 

de tre fonde udgør en integreret del af EU's 

samhørighedspolitik, og kun kan fungere i 

fællesskab i henhold til den fælles ramme 

89. understreger, at 

samhørighedspolitikken efter 2020 fortsat 

bør være den vigtigste investeringspolitik i 

Den Europæiske Union i alle EU's regioner 

og byområder med omfattende fattigdom 

og social udgrænsning for at løse 

komplicerede samfundsøkonomiske 

problemer samtidig med, at  størsteparten 

af ressourcerne koncentreres i de mest 

sårbare regioner; mener, den ud over målet 

om at mindske forskellene mellem 

niveauer af udvikling og øget konvergens, 

som er nedfældet i traktaten, bør fokusere 

på opfyldelsen af EU's overordnede 

politiske målsætninger, og foreslår derfor, 

at de tre fonde — Den Europæiske Fond 

for Regional Udvikling (EFRU), Den 

Europæiske Socialfond (ESF) og 

Samhørighedsfonden — i den næste FFR 

hovedsagelig bør fokusere på støtte til 

vækst og konkurrenceevne, forskning og 

innovation, omstilling af industrien, 

SMV'er, transport, afbødning af og 

tilpasning til klimaforandringer, 

miljømæssig bæredygtighed og en 

retfærdig omlægning på energiområdet, 

samt social integration, ligestilling, 

mindskelse af fattigdommen og 

demografiske problemer; understreger, at 

de tre fonde udgør en integreret del af EU's 

samhørighedspolitik, og kun kan fungere i 
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for denne politik; opfordrer endvidere til et 

styrket territorialt samarbejde i politikken, 

herunder et grænseoverskridende element 

og en bymæssig dimension samt særlige 

bestemmelser for landdistrikter, 

bjergområder, øområder og fjerntliggende 

områder; 

fællesskab i henhold til den fælles ramme 

for denne politik; opfordrer endvidere til et 

styrket territorialt samarbejde i politikken, 

herunder et grænseoverskridende og 

tværnationalt element, som er obligatorisk 

for alle medlemsstater og som tilsigter at 

fremme gensidig læring og udveksling af 

bedste praksis og en bymæssig dimension 

samt særlige bestemmelser for 

landdistrikter, bjergområder, øområder og 

fjerntliggende områder; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/32 

Ændringsforslag  32 

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 93 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

93. understreger navnlig, at ESF bør 

øge sin støtte til udvikling af dialogen 

mellem arbejdsmarkedets parter, bl.a. ved 

at forbedre kapacitetsopbygningen hos 

arbejdsmarkedets parters inden for og på 

tværs af sektorer på europæisk plan, og at 

dette engagement bør gøres obligatorisk for 

medlemsstaterne i alle EU's regioner; 

93. understreger navnlig, at ESF bør 

øge sin støtte til udvikling af dialogen 

mellem arbejdsmarkedets parter, bl.a. ved 

at forbedre kapacitetsopbygningen hos 

arbejdsmarkedets parters inden for og på 

tværs af sektorer på europæisk plan, og at 

dette engagement bør gøres obligatorisk for 

medlemsstaterne i alle EU's regioner; 

minder om, at det for på effektiv vis at nå 

Den Europæiske Socialfonds målsætning 

om bekæmpelse af fattigdom og social 

udgrænsning og fremme af inklusiv 

uddannelse og beskæftigelse er 

nødvendigt at styrke 

forvaltningsmyndighedernes 

institutionelle kapacitet og sikre 

kapacitetsopbygning hos alle relevante 

interesserede parter, der udbyder 

uddannelse, livslang læring, 

erhvervsuddannelse, beskæftigelse og 

sociale politikker; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/33 

Ændringsforslag  33 

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 94 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

94. understreger navnlig, at det fortsat 

er nødvendigt at bekæmpe 

ungdomsarbejdsløshed og udgrænsning, 

navnlig blandt unge, der ikke er i almen 

uddannelse, beskæftigelse eller 

erhvervsuddannelse (NEET'er), som led i 

en omfattende tilgang til 

ungdomspolitikker på EU-plan; opfordrer 

derfor til, at bevillingsrammen til 

ungdomsarbejdsløshedsinitiativet 

fordobles, og til, at EU's ungdomsgaranti 

gennemføres i fuld udstrækning, samtidig 

med at der sikres en hurtig og forenklet 

anvendelse af midlerne og en permanent og 

stabil finansiering i den næste 

programmeringsperiode; understreger 

behovet for en bedre regulering for at sikre, 

at unge med en dårlig samfundsøkonomisk 

baggrund ikke udsættes for 

forskelsbehandling i forhold til deltagelse i 

programmet; mener, at investeringer for at 

fremme uddannelse og efteruddannelse, 

navnlig inden for udvikling af digitale 

færdigheder, fortsat er en af EU's 

topprioriteter; insisterer på, at dette 

program ikke må erstatte bevillinger, som 

tidligere blev finansieret over de nationale 

budgetter; 

94. understreger navnlig, at det fortsat 

er nødvendigt at bekæmpe 

ungdomsarbejdsløshed og udgrænsning, 

navnlig blandt unge, der ikke er i almen 

uddannelse, beskæftigelse eller 

erhvervsuddannelse (NEET'er), som led i 

en omfattende tilgang til 

ungdomspolitikker på EU-plan; opfordrer 

derfor til, at bevillingsrammen til 

ungdomsarbejdsløshedsinitiativet 

fordobles, og til, at EU's ungdomsgaranti 

gennemføres i fuld udstrækning, samtidig 

med at der sikres en hurtig og forenklet 

anvendelse af midlerne og en permanent og 

stabil finansiering i den næste 

programmeringsperiode; understreger 

behovet for en bedre regulering for at sikre, 

at unge med en dårlig samfundsøkonomisk 

baggrund ikke udsættes for 

forskelsbehandling i forhold til deltagelse i 

programmet; mener, at EU fortsat skal 

prioritere investeringer i bedre almen og 

faglig uddannelse, og navnlig i udvikling 

af digitale kompetencer, og fremme af 

iværksættervirksomhed og 

lærlingeuddannelser af høj kvalitet  

blandt unge som et middel til at fremme 

jobskabelsen og til at få direkte afgang til 

beskæftigelse, mens der navnlig skal 

sikres anstændige arbejdsvilkår og 
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socialsikring; insisterer på, at dette 

program ikke må erstatte bevillinger, som 

tidligere blev finansieret over de nationale 

budgetter; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/34 

Ændringsforslag  34 

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 100 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  100a. mener, at der bør ske en forhøjelse 

af bevillingerne til programmer, der 

bidrager til yderligere udvikling af et 

område, hvor lighed og individets 

rettigheder som nedfældet i traktaten, 

chartret og de internationale 

menneskerettighedskonventioner fremmes 

og beskyttes som f.eks. programmerne om 

"rettigheder, ligestilling og 

unionsborgerskab"; mener, at 

sidstnævnte bør femdobles, og at Daphne, 

som har til formål at bidrage til at 

beskytte børn, unge og kvinder mod alle 

former for vold, bør opføres som en 

særskilt budgetpost og et selvstændig 

program med et budget på mere end ti 

gange dens nuværende størrelse; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/35 

Ændringsforslag  35 

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 100 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  100b. opfordrer endvidere 

Kommissionen til at oprette en særlig og 

særskilt budgetpost under overskriften 

"Fremme af ligestilling mellem kvinder 

og mænd og integrering af 

ligestillingsaspektet" for at gennemføre 

kønsbudgettering; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/36 

Ændringsforslag  36 

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 101 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

101. understreger, at en moderniseret 

fælles landbrugspolitik er afgørende for 

fødevaresikkerheden og -uafhængigheden, 

bevarelse af befolkningen og 

beskæftigelsen i landdistrikterne, 

bæredygtig udvikling, et bæredygtigt miljø, 

landbrug og skovbrug samt sikring af 

sunde fødevarer af høj kvalitet til EU-

borgerne til en overkommelig pris; 

påpeger, at fødevare- og sundhedskravene 

er blevet skærpet, og at der er et øget 

behov for at støtte landbrugernes overgang 

til miljøvenlige produktionsmetoder og for 

at modvirke klimaforandringerne; 

understreger nødvendigheden af at støtte 

landbrugernes indkomstsikkerhed og styrke 

forbindelsen mellem den fælles 

landbrugspolitik og levering af offentlige 

goder; understreger, at den fælles 

landbrugspolitik er et af de mest 

integrerede politikker og hovedsagelig 

finansieres på EU-plan og derfor træder i 

stedet for nationale udgifter; 

101. understreger, at en moderniseret 

fælles landbrugspolitik er afgørende for 

fødevaresikkerheden og -uafhængigheden, 

bevarelse af befolkningen og 

beskæftigelsen i landdistrikterne, 

bæredygtig udvikling, et bæredygtigt miljø, 

landbrug og skovbrug samt sikring af 

sunde fødevarer af høj kvalitet til EU-

borgerne til en overkommelig pris; 

påpeger, at fødevare- og sundhedskravene 

er blevet skærpet, og at der er et øget 

behov for at støtte landbrugernes overgang 

til miljøvenlige produktionsmetoder og for 

at modvirke klimaforandringerne; 

understreger nødvendigheden af at sikre 

rimelige og rentable priser og støtte 

landbrugernes indkomstsikkerhed og styrke 

forbindelsen mellem den fælles 

landbrugspolitik og levering af offentlige 

goder; opfordrer derfor til en omfattende 

og solid reform af den fælles 

landbrugspolitik, der både løser nye 

problemer, opfylder EU's internationale 

forpligtelser, bl.a. vedrørende klima, miljø 

og bæredygtig udvikling, og muliggør 

overgangen til bæredygtig 

fødevareproduktion og -forsyning; 
understreger, at den fælles landbrugspolitik 

er et af de mest integrerede politikker og 

hovedsagelig finansieres på EU-plan og 
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derfor træder i stedet for nationale udgifter; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/37 

Ændringsforslag  37 

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 102 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

102. understreger, at budgettet for den 

fælles landbrugspolitik i den næste FFR 

bør opretholdes på mindst det nuværende 

niveau for EU-27 i faste priser; 

understreger, at de nye problemer i 

forbindelse med den kommende fælles 

landbrugspolitik nødvendiggør en 

forsvarlig fordeling af bevillingerne på 

grundlag af analyser af den aktuelle politik 

og de fremtidige behov; understreger, at 

direkte betalinger skaber en klar merværdi 

for EU og styrker det indre marked ved at 

undgå konkurrenceforvridninger mellem 

medlemsstaterne; modsætter sig enhver 

form for national medfinansiering af de 

direkte betaliner i den forbindelse; 

understreger behovet for at videreføre 

foranstaltninger til opretholdelsen af en 

produktion, der er af afgørende betydning 

for svagtstillede områder, at reformere 

krisereserven for landbruger, at øge 

finansieringen i takt med indsatsen over for 

forskellige cykliske kriser i følsomme 

sektorer, at oprette nye instrumenter, der 

kan begrænse prisudsving, og at forhøje 

bevillingerne til særlige programmer til 

fordel for bestemte regioner som følge af 

disses afsides beliggenhed og ø-karakter 

(POSEI); opfordrer Kommissionen til 

forsætte indsatsen for at sikre konvergens 

102. understreger, at budgettet for den 

fælles landbrugspolitik i den næste FFR 

bør opretholdes på mindst det nuværende 

niveau for EU-27 i faste priser for at 

finansiere overgangen til en bæredygtig 

fødevareproduktion; understreger, at de 

nye problemer i forbindelse med den 

kommende fælles landbrugspolitik 

nødvendiggør en forsvarlig fordeling af 

bevillingerne på grundlag af analyser af 

den aktuelle politik og de fremtidige 

behov; understreger, at klart betingede 

direkte betalinger skaber en klar merværdi 

for EU og styrker det indre marked ved at 

undgå konkurrenceforvridninger mellem 

medlemsstaterne; modsætter sig enhver 

form for national medfinansiering af de 

direkte betaliner i den forbindelse; 

understreger behovet for at videreføre 

foranstaltninger til opretholdelsen af en 

produktion, der er af afgørende betydning 

for svagtstillede områder, at reformere 

krisereserven for landbruger, at øge 

finansieringen i takt med indsatsen over for 

forskellige cykliske kriser i følsomme 

sektorer,  at udvikle langsigtede løsninger 

bl.a. på forsyningssiden, at oprette nye 

instrumenter, der kan begrænse 

prisudsving, og at forhøje bevillingerne til 

særlige programmer til fordel for bestemte 
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mellem de direkte betalinger og sikre den 

nødvendige finansielle og retlige ramme 

for fødevareforsyningskæden for at 

bekæmpe illoyal handelspraksis; minder 

om, at landdistrikterne i EU står over for 

alvorlige problemer og  derfor har brug for 

specifik støtte; 

regioner som følge af disses afsides 

beliggenhed og ø-karakter (POSEI); 

opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til forsætte indsatsen for 

at sikre konvergens mellem de direkte 

betalinger ved at øge omfordelingen til et 

retfærdigt niveau og sikre den nødvendige 

finansielle og retlige ramme for 

fødevareforsyningskæden for at bekæmpe 

illoyal handelspraksis; minder om, at 

landdistrikterne i EU står over for alvorlige 

problemer og  derfor har brug for specifik 

støtte; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/38 

Ændringsforslag  38 

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 109 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

109. er rede til at overveje en forenklet 

og strømlinet struktur for de eksterne 

finansieringsinstrumenter, så længe det 

forbedrer gennemskueligheden, 

ansvarligheden, effektiviteten, 

sammenhængen og fleksibiliteten, og  

overholder målene for de underliggende 

politikker; opfordrer til opretholdelse af 

separate særlige instrumenter til 

førtiltrædelsesbistand, naboskab, udvikling 

og humanitær bistand på grund af deres 

særlige politiske og finansielle kendetegn; 

henviser til, at en sådan struktur bør 

omfatte opførelse af Den Europæiske 

Udviklingsfond (EUF) på budgettet ud 

over de aftalte lofter og uden 

fredsfaciliteten for Afrika og en mere 

gennemskuelig anvendelse af de relevante 

trustfonde og faciliteter; 

109. er rede til at overveje en forenklet 

og strømlinet struktur for de eksterne 

finansieringsinstrumenter, så længe det 

forbedrer gennemskueligheden, 

ansvarligheden, den parlamentariske 

kontrol, effektiviteten, sammenhængen og 

fleksibiliteten, og  overholder målene for 

de underliggende politikker; opfordrer til 

opretholdelse af separate særlige 

instrumenter til førtiltrædelsesbistand, 

naboskab, menneskerettigheder og 

demokrati, stabilitet og fred, udvikling og 

humanitær bistand på grund af deres 

særlige politiske og finansielle kendetegn; 

henviser til, at en sådan struktur bør 

omfatte opførelse af Den Europæiske 

Udviklingsfond (EUF) på budgettet ud 

over de aftalte lofter og uden 

fredsfaciliteten for Afrika og en mere 

gennemskuelig anvendelse af de relevante 

trustfonde og faciliteter; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/39 

Ændringsforslag  39 

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 113 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

113. mener, at man i den næste FFR 

skal understøtte etableringen af en 

europæisk forsvarsunion; glæder sig til 

Kommissionens lovforslag efter dens 

bekendtgørelser på dette område, 

herunder et særligt EU-

forskningsprogram på forsvarsområdet og 

et industrielt udviklingsprogram, som 

suppleres af medlemsstaternes 

investeringer i kollaborativt udstyr; 

gentager i denne sammenhæng sin stærke 

overbevisning om, at yderligere politiske 

prioriteter bør kombineres med yderligere 

finansielle midler; minder om, at et øget 

forsvarssamarbejde, pooling af forskning 

og udstyr og afskaffelse af dobbeltarbejde 

kan øge den europæiske forsvarsindustris 

strategiske autonomi og konkurrenceevne 

og føre til betydelige effektivitetsgevinster, 

der ofte anslås til ca. 26 mia. EUR om året; 

113. opfordrer næstformanden i 

Kommissionen /den højstående 

repræsentant for Unionens udenrigs-og 

sikkerhedspolitik (VP/HR) og 

medlemsstaterne til at frigøre det fulde 

potentiale i Lissabon-traktaten for så vidt 

angår sikkerheds- og forsvarspolitikken; 

afviser planerne om at øge 

forsvarsudgifterne i Europa over EU-

budgettet og opfordrer medlemsstaterne til 

at samle de nationale ressourcer og til at 

samarbejde om forsvarsrelateret 
forskning, udvikling, indkøb, 

forsyningssikkerhed, vedligeholdelse og 

uddannelse gennem instrumenter som 

f.eks. en udvidet Athenamekanisme; 
minder om, at et øget forsvarssamarbejde, 

pooling af forskning og materiel og 

afskaffelse af dobbeltarbejde vil bidrage til 

at skabe et effektivt europæisk 

forsvarsmarked og sikre udbuddet af 

pålideligt materiel af høj kvalitet til de 

væbnede styrker i Europa og medføre 

betydelige effektivitetsgevinster, der ofte 

anslås til ca. 26 mia. EUR om året; 

Or. en 

 

 


