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Ændringsforslag  56 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

(2018/0166R(APP)) 

Udkast til betænkning 

Punkt 4 a (nyt) 

 

 

Udkast til betænkning Ændringsforslag 

 4a.  afviser den neoliberale politiske linje, 

som denne FFR forfægter, navnlig hvad 

angår samhørighedspolitikken, 

investeringsprogrammerne og 

kandidatlandes tiltrædelse; gentager i 

denne forbindelse, at det helt og holdent 

modsætter sig de makroøkonomiske 

konditionaliteter, der er blevet indført i  

forbindelse med samhørighedspolitikken 

som afspejlet i forslaget til de fælles 

bestemmelser for EFRU, ESF+, 

Samhørighedsfonden og EHFF, og sin 

afvisning af reformstøtteprogrammet og 

de konditionaliteter, der er indført i 

forbindelse med førtiltrædelsesbistanden; 

Or. pt 
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Ændringsforslag  57 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

(2018/0166R(APP)) 

Udkast til betænkning 

Punkt 4 b (nyt) 

 

 

Udkast til betænkning Ændringsforslag 

 4b.  tager afstand fra den øgede 

militarisme, aggressivitet og besættelse af 

sikkerhed, som kendetegner forslaget til 

den flerårige finansielle ramme 2021-

2027 samt dens racistiske og 

fremmedfjendske tilgang til migration, 

som er til skade for fred og solidaritet 

mellem forskellige folkeslag; afviser i 

denne forbindelse den planlagte store 

stigning i bevillingerne til forsvar og 

sikkerhed; opfordrer derfor til, at de 

bevillinger, der er øremærket til Fonden 

for Intern Sikkerhed, Den Europæiske 

Forsvarsfond, den fælles udenrigs- og 

sikkerhedspolitik, militær mobilitet og 

instrumentet for naboskab, 

udviklingssamarbejde og internationalt 

samarbejde, helt og holdent fordeles til 

politikker, der støtter økonomisk, social og 

territorial samhørighed, små og 

mellemstore landbrugere, småfiskeri og 

industriel udvikling, navnlig i lande med 

mindre industriel kapacitet, samt til 

modtagelse og integration af migranter; 

Or. pt 
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Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

(2018/0166R(APP)) 

Udkast til betænkning 

Punkt 4 c (nyt) 

 

 

Udkast til betænkning Ændringsforslag 

 4c. bemærker, at de praktiske erfaringer 

med gennemførelsen af "tematisk 

koncentration" er modstridende, og at der 

ikke er dokumentation for en positiv 

sammenhæng mellem målet om at 

reducere regionale forskelle og "tematisk 

koncentration", idet nogle analyser tyder 

på, at de eksisterende tematiske 

koncentrationsmuligheder faktisk har 

medvirket til at forværre de regionale 

forskelle, f.eks. mellem store 

storbyområder og den resterende del af 

Europa, eller endog mellem lande, hvis 

BNP pr. indbygger ligger over EU-

gennemsnittet, på den ene side og 

samhørighedslandene på den anden side; 

går derfor ind for, at den enkelte 

medlemsstat får større autonomi og 

fleksibilitet i forbindelse med 

forvaltningen af den nye flerårige 

finansielle ramme, og afviser en 

yderligere centralisering og 

bureaukratisering af de fælles 

gennemførelsesregler; 

Or. pt 
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Ændringsforslag  59 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

(2018/0166R(APP)) 

Udkast til betænkning 

Punkt 10 a (nyt) 

 

 

Udkast til betænkning Ændringsforslag 

 10a. understreger, at afgørelsen om FFR 

2021-2027 kræver enstemmighed blandt 

medlemsstaterne i Rådet; mener, at dette 

princip er afgørende for at sikre, at den 

godkendte FFR er acceptabel for alle 

medlemsstater, og udelukker enhver 

mulighed for, at et forslag bliver tvunget 

igennem af et flertal mod et mindretal af 

medlemsstaterne; afviser derfor ethvert 

forsøg på at ophæve 

enstemmighedsprincippet i forbindelse 

med afgørelsen om FFR; 

Or. pt 

 

 


