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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

A. der henviser til, at den nuværende 

flerårige finansielle ramme (FFR) blev 

vedtaget i 2013 og for første gang 

omfattede en nedskæring i faste priser af 

både forpligtelses- og betalingsbevillinger i 

forhold til den tidligere finansielle 

programmeringsperiode på trods af EU's 

voksende beføjelser og ambitioner, som 

var fastlagt i henholdsvis 

Lissabontraktaten og Europa 2020-

strategien; der henviser til, at den også 

indebar en betydelig kløft mellem niveauet 

af forpligtelses- og betalingsbevillingerne, 

der bidrog til et efterslæb af ubetalte 

regninger i de to første år af FFR; der 

henviser til, at den sene vedtagelse af FFR 

og de hertil knyttede retsgrundlag har 

bidraget til forsinkelser i gennemførelsen, 

hvis eftervirkninger stadig mærkes i dag, 

og som kan føre til en ophobning af 

betalingsanmodninger ved udløber af den 

nuværende FFR, der vil blive overført til 

den næste periode; der henviser til, at der 

efter pres fra Parlamentet blev indført nye 

bestemmelser i FFR, så det generelle loft 

kunne udnyttes i det videst mulige omfang, 

og så der blev indført 

fleksibilitetsmekanismer; 

A. der henviser til, at den nuværende 

flerårige finansielle ramme (FFR) blev 

vedtaget i 2013 og for første gang 

omfattede en nedskæring i faste priser af 

både forpligtelses- og betalingsbevillinger i 

forhold til den tidligere finansielle 

programmeringsperiode, hvilket 

undergraver enhver tanke om økonomisk 
og social samhørighed som en prioritet 

for og enhver tanke om solidaritet i EU; 

der henviser til, at den også indebar en 

betydelig kløft mellem niveauet af 

forpligtelses- og betalingsbevillingerne, der 

bidrog til et efterslæb af ubetalte regninger 

i de to første år af FFR; der henviser til, at 

den sene vedtagelse af FFR og de hertil 

knyttede retsgrundlag har bidraget til 

forsinkelser i gennemførelsen, hvis 

eftervirkninger stadig mærkes i dag, og 

som kan føre til en ophobning af 

betalingsanmodninger ved udløber af den 

nuværende FFR, der vil blive overført til 

den næste periode; der henviser til, at der 

efter pres fra Parlamentet blev indført nye 

bestemmelser i FFR, så det generelle loft 

kunne udnyttes i det videst mulige omfang, 

og så der blev indført 

fleksibilitetsmekanismer; 
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