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Betænkning A8-0048/2018 

Jan Olbrycht. 

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

efter 2020 

2017/2052(INI) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 82a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 82a. understreger, at 

transportinfrastruktur, transportnet og 

transporttjenester af høj kvalitet er af 

afgørende betydning for den økonomiske 

og samfundsmæssige udvikling i lande og 

regioner, ikke blot fordi de bidrager til 

økonomisk vækst, styrkelse af 

produktionsapparatet, jobskabelse og 

moderniseringen af landene og 

regionerne, men også spiller en afgørende 

rolle for at bringe befolkningen tættere på 

hinanden og bekæmpe isoleringen af 

bestemte samfund; mener derfor, at det er 

af afgørende betydning, at de behandles 

som en politisk prioritet for økonomiske 

vækst og territorial, økonomisk og social 

samhørighed, hvilket betyder, at det er 

vigtigt, at der udøves offentlig kontrol med 

udvikling, styring og vedligeholdelse af 

transportinfrastrukturer, transportnet og 

transporttjenester; 

Or. pt 
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Betænkning A8-0048/2018 

Jan Olbrycht. 

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

efter 2020 

2017/2052(INI) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 83a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 83a. afviser anvendelsen af EU-

budgettet til at finansiere deregulering og 

privatisering af inden for 

transportsektoren, som f.eks. dem, der er 

indeholdt i successive jernbanepakker 

eller projektet det fælles europæiske 

luftrum, da det er ensbetydende med en 

forringelse af servicekvaliteten og 

sikkerheden, udnyttelse af arbejdstagere i 

transportsektoren og underordningen af 

denne strategiske sektor i forhold til de 

multinationale selskabers interesser; 

Or. pt 
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Betænkning A8-0048/2018 

Jan Olbrycht. 

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

efter 2020 

2017/2052(INI) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 83b (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 83b understreger nødvendigheden af at 

garantere støtten til gennemførelse af en 

integreret havpolitik (fremme af de 

forskellige aspekter af havforskning og 

maritim teknologi og ingeniørvirksomhed, 

herunder skibsbygning, for at tilskynde til 

en mere miljømæssigt bæredygtig 

søtransport og infrastruktur i offentlig 

regi, der fremmer fiskerisektoren, sikre 

dens modernisering, dens sociale og 

økonomiske levedygtighed, dens 

ressourcemæssige bæredygtighed og dens 

særlige rolle og kendetegn i regionerne i 

de yderste randområder) samt optimering 

af multimodal transport og overgang til 

digitale tjenester og bæredygtige 

transportformer, bl.a. på de indre 

vandveje; 

Or. pt 
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Betænkning A8-0048/2018 

Jan Olbrycht. 

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

efter 2020 

2017/2052(INI) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 84a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 84a. understreger at turismen er en 

afgørende faktor til at styrke de lokale og 

regionale økonomier, og derfor for den 

økonomiske og sociale samhørighed; 

fremhæver derfor, betydningen af et skift 

hen imod en bæredygtig turistsektor, som 

ikke er afhængig af lave lønninger og 

usikkerhed i ansættelsen, hvilket ikke blot 

vil nødvendiggøre modvirkning af, at 

sektoren er så sæsonbetinget, men også en 

bedre samordning mellem turisme- og 

infrastrukturprojekter og beskyttelsen af 

natur-, historie- og kulturarven; 

Or. pt 
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Betænkning A8-0048/2018 

Jan Olbrycht. 

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

efter 2020 

2017/2052(INI) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 84a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 84b opfordrer til, at der i forbindelse 

med tildelingen af bevillinger til transport 

og turisme i den kommende FFR tages 

hensyn til deres positive virkninger med 

hensyn til at mindske forskellene i 

regionernes udviklingsniveau og 

bekæmpe og mindske usikkerheden i 

ansættelsen og sæsonarbejdet inden for 

disse to sektorer; 

Or. pt 

 


