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7.3.2018 A8-0048/144 

Ændringsforslag  144 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

for EFDD-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 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. vedtager parallelt hermed en 

særskilt beslutning for at fastlægge sin 

holdning til reformen af EU's ordning for 

egne indtægter i overensstemmelse med 

henstillingerne fra Gruppen på Højt Plan 

vedrørende Egne Indtægter; opfordrer 

Kommissionen til at tage behørigt hensyn 

til Parlamentets holdning ved 

udarbejdelsen af lovgivningsforslag om 

EU's egne indtægter, som bør være 

ambitiøse, hvad angår 

anvendelsesområde, og fremlægges 

sammen med forslagene til FFR; 

understreger, at både indtægts- og 

udgiftssiden i den næste FFR vil blive 

behandlet som en samlet pakke i de 

kommende forhandlinger, og at der ikke 

vil blive opnået enighed om FFR, uden at 

der gøres tilsvarende fremskridt på 

området for egne indtægter; 

udgår 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/145 

Ændringsforslag  145 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

for EFDD-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 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 indsats, som hidtil 

er ydet for at opbygge et indre marked og 

en Økonomisk og Monetær Union, har vist 

sig at være i modstrid med disse søjler, 

hvilket har ført til forringelse af Europas 

og EU-medlemsstaternes position i 

verden; har tillid til, at disse søjler er 

nøgleindikatorer for de divergerende 

forhold inden for Unionen; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/146 

Ændringsforslag  146 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

for EFDD-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 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 

udfordringer i vid udstrækning ikke er 

blevet mødt med svar fra Unionen, hvilket 
viser, at nationalstaten forbliver det 

naturlige redskab til takling af de 

ovennævnte udfordringer; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/147 

Ændringsforslag  147 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

for EFDD-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 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. understreger, at den næste FFR 

giver EU en mulighed for at vise, at det 

står sammen og er modstandsdygtig over 

for den politiske udvikling såsom Brexit, 

fremkomsten af populistiske og 

nationalistiske bevægelser og ændringer i 

det globale lederskab; understreger, at 

splittelse og egoisme ikke er svaret på 

globale spørgsmål og borgernes 

bekymringer; mener, at navnlig 

forhandlingerne om Brexit viser, at 

fordelene ved at være medlem af EU i høj 

grad opvejer omkostningerne ved at 

bidrage til dets budget; opfordrer i denne 

forbindelse til fuld overholdelse af 

rammerne omkring de tidligere indgåede 

forpligtelser som f.eks. 

langfredagsaftalen, for så vidt angår 

retsstatslige forhold og demokrati; 

7. understreger, at den næste FFR skal 

tage hensyn til, at borgerne i 

medlemsstaterne generelt ønsker mindre 

EU: Brexit og folkeafstemningen i 2016 i 

Nederlandene er eksempler på dyb skepsis 

over for EU; 

Or. en 
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for EFDD-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 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. opfordrer derfor til fortsat støtte til 

de eksisterende politikker, herunder 

navnlig EU's mangeårige politikker, der 

er forankret i traktaterne, nemlig den 

fælles landbrugs- og fiskeripolitik og 

samhørighedspolitikken, da de medfører 

konkrete resultater af det europæiske 

projekt for EU-borgerne; afviser ethvert 

forsøg på at renationalisere disse 

politikker, eftersom dette hverken ville 

reducere den økonomiske byrde for 

skatteyderne og forbrugerne eller give 

bedre resultater, men derimod hindre 

væksten, solidariteten og det indre 

markeds funktion og samtidig øge 

ulighederne og forskellene mellem 

områder og økonomiske sektorer; agter at 

sikre det samme finansieringsniveau for 

EU-27 til disse politikker i den næste 

programmeringsperiode og samtidig 

forbedre deres effektivitet og forenkle de 

procedurer, der er forbundet med dem; 

8. opfordrer derfor til en grundig 

nytænkning af EU’s politikker: 

hovedformålet med denne FFR bør være 

at skabe en ramme til at mindske EU-

budgettets anvendelsesområde og omfang; 

understreger, at én måde at nå dette mål 

på ville være at begynde at føre nogle 

politikker tilbage i nationalt regi; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/149 

Ændringsforslag  149 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

for EFDD-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 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. bekræfter princippet om, at 

yderligere politiske prioriteter bør 

kombineres med yderligere finansielle 

midler, hvad enten de opstår på 

tidspunktet for vedtagelsen af en ny FFR 

eller i forbindelse med dens 

gennemførelse, og understreger, at 

finansieringen af nye behov ikke bør 

undergrave de eksisterende politikker og 

programmer; forventer endvidere, at der 

vil blive indført tilstrækkelige 

fleksibilitetsbestemmelser for at tage 

højde for uforudsete omstændigheder, der 

måtte opstå i løbet af den flerårige 

finansielle rammes løbetid; 

13. bekræfter princippet om, at 

yderligere politiske prioriteter, som måtte 

opstå på tidspunktet for vedtagelsen af en 

ny FFR eller i forbindelse med dens 

gennemførelse, bør finansieres ved hjælp 

af nedskæringer i andre programmer; 

Or. en 

 

 


