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8.11.2018 A8-0358/23 

Ændringsforslag  23 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

for Verts/ALE-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 

Henvisning 9 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  – der henviser til EU's kollektive 

forpligtelse til at nå målet om at anvende 

0,7 % af bruttonationalindkomsten (BNI) 

på officiel udviklingsbistand (ODA) inden 

for tidsrammen for dagsordenen for 

perioden efter 2015, 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/24 

Ændringsforslag  24 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

for Verts/ALE-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 

Betragtning G a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ga. der henviser til, at Unionen stadig 

er retligt forpligtet til at virke for 

integration af kønsaspektet "i alle sine 

aktiviteter", hvilket fremgår direkte af 

artikel 8 i TEUF;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/25 

Ændringsforslag  25 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

for Verts/ALE-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 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 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, og 

understreger samtidig, at der er 

presserende behov for at forbedre deres 

bidrag til Unionens sociale og 

bæredygtighedsrelaterede mål; 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; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/26 

Ændringsforslag  26 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

for Verts/ALE-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 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. 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 

30 % af udgifterne i FFR-perioden 2021-

2027 og på 40 % så hurtigt som muligt og 

senest i 2027, og insisterer på, at FFR 

2021-2027 bør udelukke al direkte støtte 
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til fossile brændstoffer såvel som 

infrastruktur og teknologi relateret hertil, 

både i og uden for EU; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/27 

Ændringsforslag  27 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

for Verts/ALE-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 5 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  5a. understreger endvidere, at EU skal 

handle i overensstemmelse med sine 

internationale forpligtelser og holde op 

med at støtte udgifter, som er skadelige 

for klimaet; opfordrer Kommissionen til 

at sætte en stopper for alle udgifter, som 

er direkte relateret til atomkraft, fossile 

brændstoffer, asfalt og forsvar, i EU's 

budget i den næste flerårige finansielle 

ramme;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/28 

Ændringsforslag  28 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

for Verts/ALE-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 5 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  5b. henleder opmærksomheden på 

EU's uopfyldte internationale forpligtelse 

til at øge sin officielle udviklingsbistand 

til 0,7 % af bruttonationalindkomsten 

(BNI), hvoraf 20 % skal gå til 

menneskelig udvikling og social inklusion 

og 0,2 % af BNI til LDC-lande senest i 

2030, samt til at tilvejebringe nye og 

supplerende midler til klimaindsatsen i 

udviklingslandene; gør gældende, at disse 

forpligtelser skal være ordentligt afspejlet 

i FFR 2021-2027;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/29 

Ændringsforslag  29 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

for Verts/ALE-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 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. forventer derfor, at FFR'en vil blive 

sat øverst på Rådets politiske dagsorden, 

og beklager, at der til dato ikke er set 

nogen betydelige fremskridt; mener, at de 

regelmæssige møder mellem de skiftende 

rådsformandskaber og Parlamentets 

forhandlere bør intensiveres og bane vejen 

for de officielle forhandlinger; forventer, 

at der indgås en god aftale inden valget til 

Europa-Parlamentet i 2019 for at undgå 

alvorlige hindringer for iværksættelsen af 

de nye programmer som følge af den sene 

vedtagelse af den finansielle ramme, som 

det tidligere er sket; understreger, at 

denne tidsplan vil gøre det muligt for det 

nyvalgte Europa-Parlament at justere på 

FFR 2021-27 under den obligatoriske 

midtvejsrevision;  

10. forventer derfor, at FFR'en vil blive 

sat øverst på Rådets politiske dagsorden, 

og beklager, at der til dato ikke er set 

nogen betydelige fremskridt; mener, at de 

regelmæssige møder mellem de skiftende 

rådsformandskaber og Parlamentets 

forhandlere bør intensiveres og bane vejen 

for de officielle forhandlinger; erklærer sig 

parat til at indlede fuldt udbyggede 

forhandlinger med Rådet så hurtigt som 

muligt for at undgå alvorlige hindringer for 

iværksættelsen af de nye programmer; 

mener imidlertid, at FFR-forordningen af 

demokratiske årsager helst bør vedtages 

efter valget til Europa-Parlamentet; er 

desuden af den overbevisning, at de nye 

EU-programmer for perioden 2021-2027 

bør vedtages formelt af det nyvalgte 

Parlament; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/30 

Ændringsforslag  30 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

for Verts/ALE-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 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. agter at tilsikre et tilstrækkeligt 

finansieringsniveau med udgangspunkt i 

Kommissionens forslag til "Migration og 

grænseforvaltning" (udgiftsområde 4) og 

"Sikkerhed og forsvar", herunder 

kriseberedskab (udgiftsområde 5); 

fastholder sit mangeårige standpunkt om, 

at yderligere politiske prioriteter bør 

sammenkobles med yderligere finansielle 

midler, således at der ikke sker en 

undergravning af eksisterende politikker og 

programmer og finansieringen heraf under 

den nye FFR;  

18. agter at tilsikre et tilstrækkeligt 

finansieringsniveau med udgangspunkt i 

Kommissionens forslag til "Migration og 

grænseforvaltning" (udgiftsområde 4); 

fastholder sit mangeårige standpunkt om, 

at yderligere politiske prioriteter bør 

sammenkobles med yderligere finansielle 

midler, således at der ikke sker en 

undergravning af eksisterende politikker og 

programmer og finansieringen heraf under 

den nye FFR; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/31 

Ændringsforslag  31 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

for Verts/ALE-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 18 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  18a. går stærkt ind for foranstaltninger 

som sammenlægning og deling og 

reguleringsmekanismer, der bidrager til at 

overvinde de mange strukturelle 

problemer i forsvarssektoren, som 

hæmmer samarbejdet mellem 

medlemsstaterne og forhindrer en 

styrkelse af de militære kapabiliteter til 

operationer inden for den fælles 

sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP); 

mener, at Kommissionen i stedet for at 

anvende midler fra EU-budgettet til 

forsvar bør fokusere på at hjælpe 

medlemsstaterne med at øge effektiviteten 

betydeligt i denne sektor, som allerede 

lægger beslag på ca. 200 mia. EUR;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/32 

Ændringsforslag  32 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

for Verts/ALE-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 18 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  18b. beklager dybt den betydelige 

nedskæring af de midler, der er 

øremærket til civil konfliktforebyggelse og 

fredsskabelse, i den næste FFR 

sammenlignet med indeværende 

finansieringsperiode; opfordrer 

indtrængende Rådet og Kommissionen til 

at tage denne holdning op til fornyet 

overvejelse og til at tredoble 

investeringerne i civil 

konfliktforebyggelse;  

Or. en 

 

 


