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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. minder om, som det fremgik af 

Werner-rapporten fra 1970 og McDougal-

rapporterne fra 1977, at Unionen har 

brug for en forøgelse af sine midler alene 

for at kunne bane vej for udligningen af 

de forskelle, der opstår på grund af det 

indre marked og den nuværende 

økonomiske arkitektur; ændrer derfor 

formelt sin holdning vedrørende niveauet 

af FFR 2021-27, som bør fastsættes til 

4 074,1 mia. EUR i 2018-priser, svarende 

til 4 % af BNI for EU-27 med henblik på 

at tilsikre et niveau af finansiering til 

centrale EU-politikker, som vil sætte dem 

i stand til at opfylde deres missioner og 

mål; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 30 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 30a. opfordrer indtrængende til, at der 

sættes en stopper for det nuværende 

system med lofter, og til, at FFR'en 

omdannes til et fleksibelt og organiseret 

system for programplanlægning på EU-

plan, således at de foranstaltninger, der 

skal træffes, ledsages af tilstrækkelige 

midler; mener, at EU-institutionerne bør 

respektere udgiftslofterne hele vejen 

igennem cyklusserne, og udligne 

underskud med overskud inden for FFR-

perioden; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 47 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 47a. opfordrer indtrængende til reel 

bekæmpelse af skatteunddragelse og 

skatteundgåelse, med indførelse af 

afskrækkende sanktioner, for 

offshoreområder og for katalysatorer eller 

initiativtagere til sådanne aktiviteter, 

navnlig og som et første skridt for dem, 

der opererer på det europæiske fastland; 

mener, at medlemsstaterne bør 

samarbejde ved at indføre et koordineret 

system til overvågning af 

kapitalbevægelser med henblik på at 

bekæmpe skatteunddragelse, 

skatteundgåelse og hvidvask af penge; 

Or. en 
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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. opfordrer – i betragtning af den 

igangværende klimaforandringsproces' 

uopsættelige og vidtgående karakter – til, 

at EU-programmer, som bidrager til at 

udbrede nye produktionssystemer baseret 

på rene, vedvarende energikilder, og som 

er i overensstemmelse med teknologier, 

råstoffer og produktionsprocesser, der 

begrænser produktionen af affald og 

drivhusgasemissioner, prioriteres; mener, 

at alle programmer i forbindelse med 

overgangen til en ny produktionsmodel af 

denne grund bør styrkes ved hjælp af 

midler, som hidtil har været anvendt til 

militære formål, og som skal omfordeles 

fuldstændigt i den nye FFR; opfordrer til, 

at alle forsvarsrelaterede EU-programmer 

afsluttes fuldstændigt; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7a. efterlyser en ny opfattelse af 

investeringspolitikken, herunder alle EU's 

investeringsmekanismer under FFR'en; 

mener, at disse mekanismer bør være 

baseret på regulære offentlige 

investeringer, bør fremme nye og 

ordentlige job inden for 

investeringsprogrammer, som er i 

overensstemmelse med en omstilling til ny 

energi baseret på rene og vedvarende 

energikilder, og en reel konvergensproces 

i Europa; mener, at de også bør reagere 

som automatiske mekanismer ved hjælp 

af indikatorer, der tager sigte på at rette 

op på ubalancerne i medlemsstaternes 

eksterne balancer; mener, at dette vil 

betyde flere og bedre investeringer i 

medlemsstater med eksterne underskud, 

mens reallønsniveauet bør stige i 

medlemsstater med overskud; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 39 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 39a. foreslår en overgangsproces for at 

rette op på de nationale bidragsordninger, 

der hidtil har været gældende; mener, at 

denne proces bør være baseret på en ny 

ordning for skattesamarbejde mellem 

medlemsstaterne i overensstemmelse med 

mere progressive skatteordninger; mener, 

at EU's ordning for egne indtægter skal 

omfatte et fordelingskriterium, der 

vedrører indkomst pr. capita, hvilket 

indebærer, at de centrale medlemsstater, 

som drager nytte af deres 

betalingsbalanceoverskud takket være 

euroområdets økonomiske struktur, 

bidrager mere for at opveje den ulige 

europæiske arbejdsdeling og dermed gøre 

reel konvergens mulig i hele Europa; 

Or. en 

 

 


