
 

AM\1168508DA.docx  PE624.234v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.11.2018 A8-0358/1 

Ændringsforslag  1 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 
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Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. understreger, at FFR 2021-27 skal 

garantere EU's ansvar for og evne til at 

imødekomme behov, der måtte opstå, 

yderligere udfordringer og nye 

internationale forpligtelser samt opfylde 
sine politiske prioriteringer og mål; 

henviser til de alvorlige problemer, der er 

knyttet til underfinansieringen af FFR 

2014-20, og gentager, at det er nødvendigt 

at undgå en gentagelse af tidligere fejltrin 

ved fra starten at sikre et robust og 

troværdigt EU-budget til gavn for 

borgerne i den næste syvårsperiode; 

1. understreger, at FFR 2021-27 skal 

opfylde de europæiske borgeres faktiske 

behov; påpeger nødvendigheden af at 

undgå at gentage tidligere fejltagelser ved 

at sikre, at Unionens budget bliver mere 

effektivt, gennemsigtigt og resultatbaseret 

og leverer konkrete reduktioner af 

administrationsomkostninger og 

pengespild; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. understreger, at Kommissionens 

forslag vedrørende det samlede niveau for 

den næste FFR, der er sat til 1,08 % af 

EU-27's BNI (1,11 % efter indarbejdelsen 
af Den Europæiske Udviklingsfond), 

udtrykt i BNI-procent udgør en reduktion 

i reelle tal i sammenligning med den 

nuværende FFR; mener, at det FFR-

niveau, der er foreslået, ikke vil sætte 

Unionen i stand til at indfri sine politiske 

forpligtelser og imødegå de betydelige 

udfordringer, der ligger forude; agter 

derfor at forhandle om den nødvendige 

forhøjelse; 

3. udtrykker sin skuffelse over 

Kommissionens forslag om at øge det 

samlede niveau for næste FFR og over det 

forhold, at der ikke tages hensyn til Det 

Forenede Kongeriges udtræden af EU 

med alle de dermed forbundne 

økonomiske konsekvenser, hvilket 

betyder, at de nationale skatteydere vil 

skulle betale mere; understreger, at det er 

nødvendigt grundigt at evaluere, hvilke 

midler der kan forvaltes bedre på 

nationalt plan, for at sikre fuld respekt for 

nærhedsprincippet; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. understreger endvidere 

betydningen af de horisontale principper, 

der bør ligge til grund for FFR og alle de 

tilknyttede EU-politikker; bekræfter i 

denne forbindelse endnu en gang sit 

standpunkt om, at EU bør holde sit løfte 

om at gå forrest i gennemførelsen af FN's 

mål for bæredygtig udvikling, og beklager 

fraværet af et klart og synligt tilsagn 

herom i FFR-forslagene; anmoder derfor 

om, at målene for bæredygtig udvikling 

integreres i alle EU's politikker og 

initiativer i den næste FFR; understreger 

endvidere, at alle programmer under den 

næste FFR bør være i overensstemmelse 

med chartret om grundlæggende 

rettigheder; fremhæver betydningen af at 

levere resultater i forbindelse med den 

europæiske søjle for sociale rettigheder, 

afskaffelse af forskelsbehandling, 

herunder mod LGBTI-personer, og 

oprettelse af en portefølje for mindretal, 

herunder romaer, som alle er afgørende 

elementer i at opfylde EU's forpligtelser i 

retning af et inkluderende Europa; 

understreger, at EU's bidrag til 

klimamålene for at opfylde forpligtelserne 

i henhold til Parisaftalen bør nå op på 

mindst 25 % af udgifterne i FFR-perioden 

2021-2027 og på 30 % så hurtigt som 

muligt og senest i 2027;  

5. opfordrer EU til at ophøre med at 

spille en ledende rolle i gennemførelsen af 

FN's mål for bæredygtig udvikling og 

stoppe forfølgelsen af et "inklusivt" 

Europa, fokuseringen på "køn" og på 

klimarelaterede udgifter samt 

islamiseringen af Europa; 
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Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. mener, at kravet om enstemmighed 

for vedtagelse og ændring af FFR-

forordningen udgør en reel 

proceduremæssig hindring; opfordrer Det 

Europæiske Råd til at aktivere 

passerellebestemmelsen i artikel 312, stk. 

2, i TEUF for at gøre det muligt for Rådet 

at vedtage FFR-forordningen med 

kvalificeret flertal; 

udgår  

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. bekræfter på ny sin formelle 

holdning, at FFR 2021-27-niveauet bør 

sættes til 1 324,1 mia. EUR i 2018-priser, 

svarende til 1,3 % af BNI for EU-27 med 

henblik på at tilsikre det fornødne niveau 

af finansiering til centrale EU-politikker, 

som vil gøre det muligt at opfylde deres 

missioner og mål; 

16. anmoder om, at FFR 2021-27-

niveauet bliver lavere sammenlignet med 

niveauet i den nuværende FFR, og at det 

under alle omstændigheder ikke bør 

overstige 1 % af BNI for EU-27; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. agter at forsvare Kommissionens 

forslag om at sikre et tilstrækkeligt 

finansieringsniveau til en stærk, effektiv 

og kvalitetspræget EU-forvaltning, der 

kan tjene alle europæere; minder om, at 

EU's institutioner, organer og decentrale 

agenturer under den nuværende FFR har 

gennemført en personalereduktion på 

5 %, og mener, at de ikke bør gøres til 

genstand for yderligere nedskæringer, 

som direkte ville bringe gennemførelsen 

af Unionens politikker i fare; udtrykker 

endnu en gang sin kraftige modstand mod 

en gentagelse af den såkaldte 

omrokeringspulje for agenturer; 

19. beklager den voldsomme stigning 

(ca. 20 %) i EU's administrationsudgifter, 

som heller ikke tager hensyn til de 

økonomiske begrænsninger, der opleves i 

adskillige medlemsstater; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 31 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. fremhæver betydningen af den nye 

mekanisme, der sikrer respekt for de 

værdier, som er nedfældet i artikel 2 i 

traktaten om Den Europæiske Union 

(TEU), således at medlemsstater, der ikke 

respekterer dem, vil blive udsat for 

økonomiske konsekvenser; advarer dog 

om, at de, der i sidste ende nyder godt af 

Unionens budget, på ingen måde må 

berøres af den ligegyldighed, deres 

regering udviser over for de 

grundlæggende rettigheder og 

retsstatsprincipperne; understreger 

derfor, at sådanne foranstaltninger ikke 

må berøre statslige enheders eller 

medlemsstaters forpligtelse til at foretage 

betalinger til de endeligt begunstigede 

eller til støttemodtagerne; 

31. afviser og beklager dybt ethvert 

forsøg på at bruge politiske eller 

økonomiske betingelser for EU-midler, 

som forudset i det nye udgiftsområde II 

"Samhørighed og værdier"; anser dette 

som endnu et angreb mod de europæiske 

nationer og deres frihed og 

uafhængighed; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 40 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

40. anmoder i overensstemmelse med 

Kommissionens forslag om programlagt 

indførelse af en kurv af nye egne 

indtægter, hvilket – uden at øge den 

finanspolitiske byrde for borgerne – ville 

være i overensstemmelse med afgørende 

strategiske mål for EU, hvis europæiske 

merværdi er indlysende og uerstattelig: 

40. afviser den foreslåede indførelse af 

tre nye egne indtægter for EU baseret på 

emissionshandelssystemet, det fælles 

konsoliderede selskabsskattegrundlag og 

et nationalt bidrag beregnet på grundlag 

af mængden af ikke-genanvendt 

plastemballageaffald, som i sidste ende vil 

føre til yderligere beskatning af 

virksomheder og øget pres på borgerne; 

korrekt funktion, konsolidering og 

styrkelse af det indre marked, navnlig 

gennem indførelse af et fælles 

konsolideret selskabsskattegrundlag 

(FKSSG) som grundlag for en ny egen 

indtægt gennem oprettelse af en ensartet 

afgiftssats på indtægterne fra FKSSG og 

beskatning af store virksomheder i den 

digitale sektor, som har gavn af det indre 

marked 

 

bekæmpelse af klimaforandringer og 

fremskyndelse af energiomstillingen 

gennem foranstaltninger som f.eks. en 

andel af indtægterne fra handel med 

emissionsrettigheder 

 

indsatsen for at beskytte miljøet gennem 

et bidrag baseret på mængden af 

plastemballage, der ikke genanvendes; 

 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 42 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

42. bakker kraftigt op om afskaffelsen 

af alle former for bidragsrabatter og andre 

korrektionsmekanismer, om nødvendigt 

ledsaget af en begrænset 

udfasningsperiode; 

42. afviser på det kraftigste 

afskaffelsen af alle former for 

bidragsrabatter og andre 

korrektionsmekanismer for alle 

nettobidragsydere som f.eks. 

Nederlandene; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 43 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

43. insisterer på, at der indføres andre 

indtægter, som bør udgøre ekstra 

indtægter til EU-budgettet, uden at det 

medfører en tilsvarende reduktion af BNI-

bidragene: 

43. minder om, at medlemsstaterne er 

ansvarlige for deres finanspolitikker, og 

understreger, at beføjelsen til at opkræve 

skatter er et centralt element i 

medlemsstaternes suverænitet; 

understreger derfor, at ingen EU-

myndighed har ret til at opkræve skatter 

på vegne af de nationale skatteydere; 

– bøder betalt af virksomheder for 

overtrædelse af Unionens regler 

eller bøder for forsinket betaling af 

bidrag  

 

– indtægter fra bøder affødt af 

domme fra Den Europæiske 

Unions Domstol, herunder 

engangsbeløb eller tvangsbøder, 

der er pålagt medlemsstaterne som 

følge af traktatbrudsprocedurer; 

 

Or. en 

 

 


