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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 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  3c. minder om, at Den Europæiske 

Union i sin nuværende skikkelse er blevet 

opbygget uden de europæiske 

befolkninger, og at den næste FFR skal 

sigte mod at omdanne den til et Europa, 

der respekterer miljøet og er socialt 

retfærdigt; mener, at den næste FFR bør 

betragtes som en del af en strategi, der 

bekræfter Den Europæiske Unions 

centrale mål, nemlig målet om 

økonomisk, social og territorial 

samhørighed, samt som en del af bredere 

overvejelser om genopbygningen af 

Europa til gavn for alle borgere; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. er overbevist om, at den næste FFR 

bør bygge på EU's veletablerede politikker 

og prioriteter, som har til formål at fremme 

fred, demokrati retsstatslige forhold, 

menneskerettigheder og ligestilling, at 

bidrage til velfærd, langsigtet og 

bæredygtig økonomisk vækst, forskning og 

udvikling, at fremme beskæftigelse af høj 

kvalitet, som fører til anstændige 

arbejdspladser, at bekæmpe 

klimaforandringer og fremme økonomisk, 

social og territorial samhørighed og 

solidaritet mellem medlemsstaterne og 

borgerne; mener, at disse søjler er en 

forudsætning for et velfungerende indre 

marked og en velfungerende Økonomisk 

og Monetær Union samt for at styrke 

Europas position i verden; har tillid til, at 

de er mere relevante end nogensinde for 

Europas fremtidige bestræbelser; 

4. er overbevist om, at den næste FFR 

bør bygge på EU's veletablerede politikker 

og prioriteter, som har til formål at fremme 

fred, demokrati, retsstatslige forhold, 

menneskerettigheder og ligestilling, at 

bidrage til velfærd, langsigtet og 

bæredygtig økonomisk vækst, forskning og 

udvikling, at fremme beskæftigelse af høj 

kvalitet, som fører til anstændige 

arbejdspladser, at bekæmpe 

klimaforandringer og fremme økonomisk, 

social og territorial samhørighed og 

solidaritet mellem medlemsstaterne og 

borgerne; mener, at den bør lede i retning 

af en cirkulær og kulstoffattig økonomi; 

understreger, at intet europæisk land bør 

udelukkes fra bæredygtig vækst, selv om 

landet ikke er medlem af EU; har tillid til, 

at disse lande er mere relevante end 

nogensinde for Europas fremtidige 

bestræbelser; 

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

efter 2020 

2017/2052(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. mener, at den næste FFR bør sætte 

Unionen i stand til at finde løsninger og 

komme styrket ud af dette årtis kriser: den 

økonomiske og finansielle afmatning, 

ungdomsarbejdsløsheden, vedvarende 

fattigdom og social udgrænsning, 

problemet med migration og flygtninge, 

klimaforandringer og naturkatastrofer, 

miljøskader og tab af biodiversitet, 

terrorisme og ustabilitet for blot at nævne 

nogle få; understreger, at disse globale, 

grænseoverskridende udfordringer med 

indenlandske konsekvenser afslører den 

indbyrdes afhængighed mellem vores 

økonomier og samfund og viser, at der er 

behov for fælles tiltag; 

5. mener, at den næste FFR bør sætte 

Unionen i stand til at finde løsninger og 

komme styrket ud af dette årtis kriser: den 

økonomiske og finansielle afmatning, 

ungdomsarbejdsløsheden, vedvarende 

fattigdom og social udgrænsning, 

problemet med migration og flygtninge, 

klimaforandringer og naturkatastrofer, 

miljøskader og tab af biodiversitet, 

terrorisme og ustabilitet for blot at nævne 

nogle få; understreger, at disse globale, 

grænseoverskridende udfordringer med 

indenlandske konsekvenser afslører den 

indbyrdes afhængighed mellem vores 

økonomier og samfund og viser, at der er 

behov for fælles tiltag; understreger 

betydningen af også at bibeholde de mere 

langsigtede udfordringer og forpligtelser 

som fokus for den næste FFR; 

Or. en 
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Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme 
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2017/2052(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  5a. for at muliggøre en øjeblikkelig og 

lettere adgang til EU-midler til håndtering 

af nødsituationer bør der navnlig indføres 

et system med henblik på at vise 

solidaritet, som omfatter særlige 

ordninger til at bistå og styrke 

medlemsstater, der har været præget af 

lav indkomst og lave vækstrater, samtidig 

med at de kæmpede med langvarig 

forarmelse og arbejdsløshed; 

Or. en 



 

AM\1148031DA.docx  PE616.074v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

8.3.2018 A8-0048/73 

Ændringsforslag  73 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Luke Ming 

Flanagan, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 

João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Tania González 

Peñas 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 
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Forslag til beslutning 

Punkt 5 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  5b. opfordrer til, at EU ikke opgiver 

samhørighedspolitikken; 

Or. en 

 

 

 


