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Betænkning A8-0048/2018 
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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 66 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  66a. bekræfter, at tilskud fortsat bør 

være grundlaget for finansieringen af 

samhørighedspolitikken og minder om, at 

finansielle instrumenter kan spille en 

supplerende rolle; understreger 

imidlertid, at deres effektivitet afhænger 

af mange faktorer (projektets, områdets 

eller risikoens karakter), og at de bør 

anvendes med forsigtighed på grundlag af 

grundig forudgående vurdering; 

understreger endvidere, at tilskuddene 

kun skal suppleres i de tilfælde, hvor 

sådanne finansielle instrumenter giver en 

reel merværdi, og at alle regioner uanset 

deres udviklingsniveau frit skal kunne 

vælge den mest hensigtsmæssige 

finansieringsform; modsætter sig, at der 

fastsættes nogen form for bindende 

målsætning hvad angår anvendelsen af 

finansielle instrumenter; 

Or. en 
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Punkt 66 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  66b. understreger, at 

samhørighedspolitikken og Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer (EFSI) bygger på 

forskellige koncepter og målsætninger, 

som i visse tilfælde kan supplerer 

hinanden, men som ikke kan træde i 

stedet for hinanden, uanset hvilket 

udviklingsniveau regionerne befinder sig 

på; opfordrer til en klar afgrænsning 

mellem EFSI og samhørighedspolitikken 

sammen med muligheder for at 

kombinere dem og lette deres anvendelse, 

hvis det er relevant, men uden at blande 

dem; 

Or. en 

 

 


