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8.11.2018 A8-0358/11 

Ændringsforslag  11 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale 

(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 på en 

effektiv og virkningsfuld måde skal 

håndtere og imødekomme behov, der 

måtte opstå, yderligere udfordringer og nye 

internationale forpligtelser samt opfylde de 

politiske prioriteringer og mål, der skaber 

reel merværdi for EU-borgerne; 

fremhæver behovet for at gennemføre en 

udgiftsanalyse med henblik på at 

tilvejebringe en omfattende og fornuftig 

evaluering, der har til formål at påvise 

den reelle merværdi af hvert program for 

at skabe et troværdigt og optimeret EU-

budget, som udelukkende er til gavn for 

borgerne, i den næste syvårsperiode;  

Or. en 
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Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale 

(2018/0166R(APP)) 

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. noterer sig Kommissionens forslag 

vedrørende det samlede niveau for næste 

FFR, der er sat til 1,08 % af EU-27's BNI 

(1,11 % efter indarbejdelsen af Den 

Europæiske Udviklingsfond); mener, at 

dette forslag muligvis vil sætte Unionen i 

stand til at indfri sine politiske forpligtelser 

og imødegå betydelige udfordringer i 

fremtiden; minder i denne forbindelse om, 

at det er nødvendigt at gennemgå EU's 

budgetudgifter, navnlig de administrative 

udgifter, med henblik på at nedbringe 

medlemsstaternes bidrag og sikre, at 

forbruget af midler fra EU's budget 

udelukkende og reelt sker med EU-

borgernes behov for øje; 

Or. en 
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Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale 

(2018/0166R(APP)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. erklærer endvidere sin modstand 

mod enhver nedskæring af niveauet for 

mangeårige centrale EU-politikker, der er 

fastsat i traktaterne, såsom 

samhørighedspolitikken og den fælles 

landbrugs- og fiskeripolitik; er navnlig 

modstander af alle radikale nedskæringer, 

som kan have en negativ indvirkning på 

selve karakteren af og målene for disse 

politikker, såsom de nedskæringer, der er 

foreslået for Samhørighedsfonden eller 

for Den Europæiske Landbrugsfond for 

Udvikling af Landdistrikterne; modsætter 

sig i denne forbindelse forslaget om at 

skære ned i Den Europæiske Socialfond 

Plus (ESF+) til trods for dens udvidede 

anvendelsesområde og integreringen af fire 

eksisterende sociale programmer, i 

særdeleshed 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; 

4. erklærer sin modstand mod den 

nedskæring, som Kommissionen har 

foreslået, i finansieringsniveauet for en 

række centrale EU-politikker, såsom den 

fælles landbrugspolitik; er navnlig 

modstander af alle radikale nedskæringer, 

som vil have en negativ indvirkning på Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne; modsætter sig i denne 

forbindelse forslaget om at skære ned i Den 

Europæiske Socialfond til trods for dens 

udvidede anvendelsesområde og 

integreringen af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; 

opfordrer derfor til, at niveauet for Den 

Europæiske Socialfond Plus (ESF+) 

forhøjes i forhold til Kommissionens 

forslag, da dette kan give medlemsstaterne 

mulighed for at indføre 

minimumsindkomstordninger til fordel 

for EU-borgere, der er ramt af fattigdom;

  

Or. en 
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Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale 

(2018/0166R(APP)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  8a. minder om, at det er nødvendigt at 

tilvejebringe en ny FFR med reel 

merværdi for EU's borgere, som ikke vil 

udgøre en yderligere byrde oveni 

medlemsstaternes bidrag; understreger 

nødvendigheden af en obligatorisk 

gennemgang af udgifterne med henblik 

på at foretage besparelser, hvor det er 

muligt; mener, at medlemsstaternes 

nationale bidrag bør fratrækkes i 

beregningen af det nationale underskud;  

Or. en 



 

AM\1168607DA.docx  PE624.234v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

8.11.2018 A8-0358/15 

Ændringsforslag  15 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale 

(2018/0166R(APP)) 

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. glæder sig over Kommissionens 

forslag vedrørende finansieringsniveauet 

for visse programmer for FFR 2021-2027, 

men understreger, at det er nødvendigt at 

tilsikre et passende niveau af finansiering 

til centrale EU-politikker, som f.eks. den 

fælles landbrugspolitik og ESF+; mener, 

at der også kan leveres en ambitiøs og 

realistisk ny FFR uden at anmode 

medlemsstaterne om et højere bidrag; 

mener, at medlemsstaternes nationale 

bidrag bør fratrækkes i beregningen af 

det nationale underskud; 

Or. en 
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Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale 

(2018/0166R(APP)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 – litra iii a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  iii a) understreger, at det er nødvendigt 

at udvide anvendelsesområdet for CEF 

med henblik på at medtage 

udgiftsprogrammer for sikkerheden i samt 

overvågningen og vedligeholdelsen af 

infrastrukturnet; minder om, at der ved 

vurderingen af infrastrukturprojekter, der 

finansieres af CEF, bør tages højde for 

sociale, økonomiske og miljømæssige 

faktorer, navnlig hvad angår de 

virkninger de har for lokalsamfundene, så 

det bliver muligt at afgøre, om der leveres 

reel merværdi til EU-borgerne; 

Or. en 
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Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale 

(2018/0166R(APP)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 – litra ix a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  ix a) opfordrer til, at niveauet for Den 

Europæiske Socialfond forhøjes i forhold 

til Kommissionens forslag for at 

tilvejebringe en stærk 

fattigdomsbekæmpelse, der sigter mod at 

give medlemsstaterne mulighed for at 

indføre minimumsindkomstordninger 

med henblik på en effektiv indsats mod 

fattigdom;  

Or. en 



 

AM\1168607DA.docx  PE624.234v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

8.11.2018 A8-0358/18 

Ændringsforslag  18 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0358/2018 
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Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale 

(2018/0166R(APP)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 – litra xvi 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

xvi. fastholdelse af finansieringen til 

den fælles landbrugspolitik for EU-27 på 

niveauet for 2014-2020-budgettet i faste 

priser med tilføjelse af landbrugsreservens 

oprindelige beløb 

xvi. fastholdelse af finansieringen til 

den fælles landbrugspolitik for EU-27 på 

niveauet for 2014-2020-budgettet i faste 

priser med tilføjelse af landbrugsreservens 

oprindelige beløb, idet der erindres om 

den fælles landbrugspolitiks betydning 

som en central politik, både for EU's 

økonomi og først og fremmest for 

landbrugerne i EU 

Or. en 



 

AM\1168607DA.docx  PE624.234v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

8.11.2018 A8-0358/19 

Ændringsforslag  19 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale 

(2018/0166R(APP)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 – litra xxi 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

xxi. genopførelse af som minimum 

2020-niveauet for alle agenturer, samtidig 

med at det højere niveau, som 

Kommissionen har foreslået, forsvares, 

bl.a. for de agenturer, der har fået nye 

kompetencer og ansvarsområder, og der 

opfordres til en samlet tilgang til 

gebyrfinansiering 

xxi. er skeptisk over for 

Kommissionens forslag vedrørende 

niveauet for agenturerne; opfordrer i 

denne forbindelse til, at der foretages en 

nøje gennemgang af udgifterne med 

henblik på at sammenlægge agenturer 

med ensartede opgaver og reducere de 

dermed forbundne udgifter  

Or. en 
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Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale 

(2018/0166R(APP)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 – litra xxiii a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  xxiii a) beklager forværringen af 

situationen med hensyn til 

menneskerettighederne og de 

grundlæggende frihedsrettigheder i 

Tyrkiet og opfordrer til, at 

førtiltrædelsesbistanden til dette land 

bringes til ophør; 

Or. en 
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Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale 
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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. opfordrer til et komplet 

hovedeftersyn af EU-forvaltningen i 

betragtning af, at alle administrative 

udgifter i forbindelse med EU-

institutionerne bør begrænses mest muligt 

for at opnå besparelser og undgå spild af 

skatteydernes penge; bemærker, at EU's 

institutioner, organer og decentrale 

agenturer under den nuværende FFR har 

gennemført en personalereduktion på 5 %, 

og mener, at der muligvis kan foretages 

yderligere nedskæringer med henblik på 

besparelser;  

Or. en 



 

AM\1168607DA.docx  PE624.234v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

8.11.2018 A8-0358/22 

Ændringsforslag  22 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale 

(2018/0166R(APP)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 37 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

37. glæder sig i denne forbindelse over 

de forslag, som Kommissionen vedtog den 

2. maj 2018 om en ny ordning for egne 

indtægter, som er et vigtigt skridt i retning 

af en mere ambitiøs reform; anmoder 

Kommissionen om at tage hensyn til 

Revisionsrettens udtalelse nr. 5/2018 om 

Kommissionens forslag til ordningen for 

Den Europæiske Unions egne indtægter, 

hvori det understreges, at der er behov for 

en bedre beregning og yderligere 

forenkling af ordningen; 

37. anerkender, at de forslag, som 

Kommissionen vedtog den 2. maj 2018 om 

en ny ordning for egne indtægter, kan 

udgøre et vigtigt skridt i retning af en mere 

ambitiøs reform; anmoder Kommissionen 

om at tage hensyn til Revisionsrettens 

udtalelse nr. 5/2018 om Kommissionens 

forslag til ordningen for Den Europæiske 

Unions egne indtægter, hvori det 

understreges, at der er behov for en bedre 

beregning og yderligere forenkling af 

ordningen; minder i denne forbindelse om, 

at den foreslåede ordning for egne 

indtægter ikke bør øge den samlede 

skattebyrde på EU's skatteydere, og at den 

bør føre til en forholdsmæssig reduktion 

af medlemsstaternes bidrag til EU-

budgettet; 

Or. en 

 

 


