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8.3.2018 A8-0048/136 

Ændringsforslag  136 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 

Helmut Scholz 

for GUE/NGL-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 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  109a. protesterer mod 

sammenlægningen af alle eksterne 

instrumenter til ét enkelt instrument, da 

det vil medføre, at den demokratiske 

kontrol, muligheden for at spore midler 

og udgifter samt den parlamentariske 

kontrol vil blive hæmmet og indskrænket 

endnu mere; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/137 

Ændringsforslag  137 

Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Martina Michels, João 

Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas 

for GUE/NGL-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 111 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

111. mener, at et nyt udgiftsområde for 

"sikkerhed, fred og stabilitet for alle" ville 

vise, hvor højt EU prioriterer dette nye 

politiske ansvar, bekræfte dets særlige 

kendetegn og skabe sammenhæng mellem 

den interne og eksterne dimension; 

udgår 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/138 

Ændringsforslag  138 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Merja 

Kyllönen, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-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;  

udgår 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/139 

Ændringsforslag  139 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

for GUE/NGL-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. afviser forslaget om, at man i den 

næste FFR bør understøtte etableringen af 

en europæisk forsvarsunion; protesterer 

mod yderligere militarisering af EU, den 

fortsatte etablering af et EU-

forskningsprogram på forsvarsområdet og 

et program for udvikling af 

forsvarsindustrien (EDIDP) samt 

etableringen af et europæisk militær-

industrielt kompleks; protesterer 

endvidere over sammensmeltningen af 

den interne og den eksterne sikkerhed og 

underordningen af handels-, udviklings-, 

og energipolitikken under FUSP/FSFP; 

understreger i denne forbindelse behovet 

for, at EU atter bliver en rent civil aktør, 

og at prioriteter som udryddelse af 

fattigdom og indfrielse af målene om 

bæredygtig udvikling, fredelig 

konfliktløsning, våbenkontrol, 

ikkespredning af kernevåben (NPT) og 

fuldstændig nuklear nedrustning, fair 

handel og afbalancerede økonomiske 

forbindelser nyder fremme; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/140 

Ændringsforslag  140 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

for GUE/NGL-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 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  113a. beklager dybt, at brexit har tjent til 

at øge og fremskynde militariseringen af 

EU, der skal lede frem mod oprettelsen af 

en militær union og en EU-hær; afviser 

medlemsstaternes deltagelse i de 

europæiske politikker for militære 

kapaciteter og forsvarsmateriel, 

eksempelvis det permanente strukturerede 

samarbejde (PESCO), hvilket også skader 

konsensusprincippet for FUSP/FSFP; 

protesterer mod den igangværende 

styrkelse af og støtte til forsvars- og 

våbenindustrien; understreger, at 

oprettelsen af Den Europæiske 

Forsvarsfond, EU-forsvarsprogrammet og 

EU-programmet for forsvarsforskning 

krænker bestemmelserne i artikel 41, 

stk. 2, i TEU, hvori det hedder, at udgifter 

til operationer, der har indvirkning på 

militær- eller forsvarsområdet, ikke må 

afholdes over Unionens budget; 

Or. en 



 

AM\1148080DA.docx  PE616.074v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

8.3.2018 A8-0048/141 

Ændringsforslag  141 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels 

for GUE/NGL-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 114 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

114. anmoder i forbindelse med den 

øgede fokus på sikkerhed og forsvar i 

Unionen om en fornyet vurdering af alle 

eksterne sikkerhedsudgifter; ser navnlig 

frem til en reform af Athenamekanismen 

og den afrikanske fredsfacilitet efter 

opførelsen af EUF på budgettet; glæder 

sig over de seneste tilsagn fra 

medlemsstaterne inden for rammerne af 

det permanente strukturerede samarbejde 

og opfordrer næstformanden i 

Kommissionen/den højtstående 

repræsentant for udenrigs- og 

sikkerhedspolitik til at skabe klarhed om 

den fremtidige finansiering af dem; 

opfordrer til et opfølgningsprogram til 

instrumentet, der bidrager til stabilitet og 

fred, med fokus på kriseberedskab og 

kapacitetsopbygning til støtte for 

sikkerhed og udvikling, samtidig med at 

der findes en juridisk forsvarlig løsning 

med hensyn til militær 

kapacitetsopbygning; 

114. udgår 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/142 

Ændringsforslag  142 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas 

for GUE/NGL-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 114 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  114a. beklager, at EU's sikkerheds- og 

forsvarsinstrumenter, eksempelvis 

Athenamekanismen og fredsfaciliteten for 

Afrika, er knyttet til udviklingspolitikken 

eller Den Europæiske Udviklingsfond 

(EUF); glæder sig over de seneste tilsagn 

fra medlemsstaterne for så vidt angår det 

permanente strukturerede samarbejde og 

opfordrer næstformanden i 

Kommissionen/den højtstående 

repræsentant for udenrigs- og 

sikkerhedspolitik (NF/HR) og 

Kommissionen til at skabe klarhed om 

den fremtidige finansiering af dem; 

opfordrer til en efterfølger til 

instrumentet, der bidrager til stabilitet og 

fred, med fokus på kriseberedskab og 

kapacitetsopbygning på det humanitære 

område og udviklingsområdet; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/143 

Ændringsforslag  143 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Liadh Ní 

Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

for GUE/NGL-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 120 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

120. understreger, at afskaffelsen af 

forskelsbehandling og ulighed mellem 

kønnene og kønsbaseret vold er afgørende 

for at opfylde EU's tilsagn om at skabe et 

inklusivt Europa; støtter derfor tilsagnene 

om integration af kønsaspektet og 

ligestilling mellem kønnene i alle EU's 

politikker under den næste FFR og en 

styrket budgetmæssige dimension til 

bekæmpelse af alle former for 

forskelsbehandling, med særlig vægt på 

kønsaspektet inden for migrations- og 

asylpolitikker og EU's eksterne politik; 

120. understreger, at afskaffelsen af 

forskelsbehandling og ulighed mellem 

kønnene og kønsbaseret vold samt 

gennemførelsen af princippet om lige løn 

for lige arbejde er afgørende for at opfylde 

EU's tilsagn om at skabe et inklusivt 

Europa; støtter derfor tilsagnene om 

integration af kønsaspektet og ligestilling 

mellem kønnene i alle EU's politikker 

under den næste FFR og en styrket 

budgetmæssige dimension til bekæmpelse 

af alle former for forskelsbehandling, med 

særlig vægt på kønsaspektet inden for 

migrations- og asylpolitikker og EU's 

eksterne politik; 

Or. en 

 

 


