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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. 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 svarer til medlemsstaternes reelle 

behov eller til forhåbningerne hos EU's 

arbejdstagere og dets befolkning og derfor 

må afvises; 

Or. en 
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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 kraftige 

modstand mod enhver nedskæring af 

niveauet, hvad enten det er i absolutte 

eller i relative tal, for den økonomiske, 

sociale og territoriale samhørighed og af 

niveauet af støtte til landbrugs- og 

fiskerisektoren; fordømmer navnlig alle 

nedskæringer, som vil have en negativ 

indvirkning på disse områder, såsom de 

nedskæringer, der er foreslået for Den 

Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne, Den Europæiske Hav- 

og Fiskerifond og Den Europæiske 

Garantifond for Landbruget; modsætter 

sig i denne forbindelse forslaget om at 

skære ned i Den Europæiske Socialfond 

Plus (ESF+); opfordrer til, at de særlige 

programmer for bestemte regioner som 

følge af disses afsides beliggenhed og ø-

karakter (POSEI) styrkes, og navnlig at 

der oprettes et særligt POSEI-delprogram 

til støtte for transport; 

Or. en 

 

 


