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8.11.2018 A8-0358/81 

Ændringsforslag  81 

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

Couso Permuy, Ángela Vallina, 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)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 49 – modifikation 15 a (ny) 

Forslag til forordning 

Kapitel 1 – artikel 2 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Hvis det er nødvendigt at anvende 

en garanti for finansiel bistand til 

medlemsstaterne, der er godkendt i 

forordning EU [xxx/201x] 

("finansforordningen"), mobiliseres de 

nødvendige beløb ud over de lofter, der er 

fastsat i FFR'en. 

udgår 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/82 

Ændringsforslag  82 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric 

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)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 49 – modifikation 17 

Forslag til forordning 

Kapitel 1 – artikel 3 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. For hvert af de regnskabsår, som 

FFR'en dækker, må de samlede nødvendige 

betalingsbevillinger, efter den årlige 

justering og under hensyntagen til 

eventuelle andre justeringer og revisioner 

samt anvendelsen af artikel 2, stk. 2 og 3, 

ikke føre til, at opkrævningssatsen for egne 

indtægter overstiger det loft for egne 

indtægter, der er fastsat i 

overensstemmelse med Rådets gældende 

afgørelse om ordningen for Den 

Europæiske Unions egne indtægter 

("afgørelsen om egne indtægter"), som 

vedtages i henhold til artikel 311 i TEUF. 

4. For hvert af de regnskabsår, som 

FFR'en dækker, må de samlede nødvendige 

betalingsbevillinger, efter den årlige 

justering og under hensyntagen til 

eventuelle andre justeringer og revisioner 

samt anvendelsen af artikel 2, stk. 2 og 3, 

ikke føre til, at opkrævningssatsen for egne 

indtægter overstiger det loft for egne 

indtægter, der er fastsat i 

overensstemmelse med Rådets gældende 

afgørelse om ordningen for Den 

Europæiske Unions egne indtægter 

("afgørelsen om egne indtægter"), som 

vedtages i henhold til artikel 311 i TEUF, 

undtagen i særlige tilfælde, der skal 

drøftes i Rådet. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/83 

Ændringsforslag  83 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric 

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)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 49 – modifikation 18 

Forslag til forordning 

Kapitel 2 - Artikel 3 - stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Om nødvendigt nedsættes lofterne i 

FFR'en for at sikre overholdelsen af det loft 

for egne indtægter, der er fastsat i 

overensstemmelse med den gældende 

afgørelse om egne indtægter. 

5. Om nødvendigt nedsættes lofterne i 

FFR'en for at sikre overholdelsen af det loft 

for egne indtægter, der er fastsat i 

overensstemmelse med den gældende 

afgørelse om egne indtægter, undtagen i 

særlige tilfælde, der skal drøftes i Rådet. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/84 

Ændringsforslag  84 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 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)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 49 – modifikation 19 a (ny) 

Forslag til forordning 

Kapitel 2 - Artikel 6 - stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den samlede nettovirkning af de 

justeringer, der er omhandlet i stk. 2, 

uanset om den er positiv eller negativ, må 

ikke overstige 4 mia. EUR. 

3. Den samlede nettovirkning af de 

justeringer, der er omhandlet i stk. 2, hvis 

den er negativ, må ikke overstige 

4 mia. EUR. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/85 

Ændringsforslag  85 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

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)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 49 – modifikation 21 

Forslag til forordning 

Kapitel 3 – artikel 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis de budgetmæssige forpligtelser 

vedrørende Unionens fonde i forbindelse 

med foranstaltninger, der er knyttet til 

forsvarlig økonomisk styring eller til 

beskyttelse af Unionens budget i tilfælde 

af generaliserede mangler i 

medlemsstaterne for så vidt angår 

retsstatsprincippet, ophæves i 

overensstemmelse med de relevante 

basisretsakter, overføres de tilsvarende 

suspenderede forpligtelser til de følgende 

år og de tilsvarende FFR-lofter justeres i 

henhold hertil.  

Suspenderede forpligtelser for år n må 

ikke opføres på budgettet efter år n+2. 

udgår 

Or. pt 



 

AM\1168676DA.docx  PE624.234v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

8.11.2018 A8-0358/86 

Ændringsforslag  86 

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

Couso Permuy, Ángela Vallina 

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)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 49 – modifikation 21 a (ny) 

Forslag til forordning 

Kapitel 2 – artikel 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis der efter den 1. januar 2021 vedtages 

nye regler eller programmer under delt 

forvaltning vedrørende strukturfondene, 

Samhørighedsfonden, Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne, Den Europæiske Hav- og 

Fiskerifond, Asyl- og Migrationsfonden, 

Fonden for Intern Sikkerhed og 

instrumentet til grænseforvaltning og 

visumpolitik under fonden for integreret 

grænseforvaltning, overføres de 

tildelinger, der ikke anvendes i 2021, til 

årene 2022-2025 i lige store trancher, og de 

tilsvarende FFR-lofter justeres i henhold 

hertil. 

Hvis der efter den 1. januar 2021 vedtages 

nye regler eller programmer under delt 

forvaltning vedrørende strukturfondene, 

Samhørighedsfonden, Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne, Den Europæiske Hav- og 

Fiskerifond og Asyl- og Migrationsfonden, 

overføres de tildelinger, der ikke anvendes 

i 2021, til årene 2022-2025 i lige store 

trancher, og de tilsvarende FFR-lofter 

justeres i henhold hertil. 

Or. pt 

(...) 
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8.11.2018 A8-0358/87 

Ændringsforslag  87 

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

Vallina, Javier Couso Permuy, 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) 

Forslag til beslutning 

Punkt 49 – modifikation 22 

Forslag til forordning 

Kapitel 3 – artikel 10 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Den Europæiske Unions 

Solidaritetsfond, hvis målsætninger og 

anvendelsesområde er fastlagt i Rådets 

forordning (EF) nr. 2012/2002, må ikke 

overstige et årligt beløb på 600 mio. EUR 

(i 2018-priser). Pr. 1. oktober hvert år skal 

mindst en fjerdedel af dette årlige beløb 

stadig være til rådighed til dækning af 

behov, der måtte opstå indtil årets udgang. 

Den del af det årlige beløb, der ikke er 

anvendt i år n, kan anvendes indtil år n+1. 

Den del af det årlige beløb, der stammer fra 

det foregående år, anvendes først. Den del 

af det årlige beløb fra år n, der ikke 

anvendes i år n+1, bortfalder. 

1. Den Europæiske Unions 

Solidaritetsfond, hvis målsætninger og 

anvendelsesområde er fastlagt i Rådets 

forordning (EF) nr. 2012/2002, undtagen i 

særlige tilfælde, der skal drøftes i Rådet, 

må ikke overstige et årligt beløb på 

1800 mio. EUR (i 2018-priser). Pr. 1. 

oktober hvert år skal mindst en fjerdedel af 

dette årlige beløb stadig være til rådighed 

til dækning af behov, der måtte opstå indtil 

årets udgang. Den del af det årlige beløb, 

der ikke er anvendt i år n, kan anvendes 

indtil år n+1. Den del af det årlige beløb, 

der stammer fra det foregående år, 

anvendes først. Den del af det årlige beløb 

fra år n, der ikke anvendes i år n+1, 

bortfalder. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/88 

Ændringsforslag  88 

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

Vallina, Javier Couso Permuy, 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)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 49 – modifikation 24 

Forslag til forordning 

Kapitel 3 – Artikel 11 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Det årlige beløb, der indgår i 

reserven, fastsættes til 600 mio. EUR (i 

2018-priser) og kan i overensstemmelse 

med finansforordningen anvendes frem til 

år n+1. Reserven opføres på Unionens 

almindelige budget som en hensættelse. 

Den del af det årlige beløb, der stammer fra 

det foregående år, anvendes først. Den del 

af det årlige beløb fra år n, der ikke 

anvendes i år n+1, bortfalder. 

2. Det årlige beløb, der indgår i 

reserven, fastsættes til 1800 mio. EUR (i 

2018-priser) og kan i overensstemmelse 

med finansforordningen anvendes frem til 

år n+1. Reserven opføres på Unionens 

almindelige budget som en hensættelse. 

Den del af det årlige beløb, der stammer fra 

det foregående år, anvendes først. Den del 

af det årlige beløb fra år n, der ikke 

anvendes i år n+1, bortfalder. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/89 

Ændringsforslag  89 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, 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)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 49 – modifikation 29 a (ny) 

Forslag til forordning 

Kapitel 3 – artikel 13 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 

Artikel 13a  

Støtteprogram for udtræden af 

eurosamarbejdet 

 1. Der skal indføres et støtteprogram 

for udtræden af eurosamarbejdet for 

medlemsstater, der frivilligt beslutter at 

forlade eurosamarbejdet. 

2. Programmet skal – foruden at 

kompensere for skader foranlediget af 

tiltrædelsen og medlemskabet af den 

fælles valuta – yde finansiel støtte til 

genindførelsen af den nationale valuta, 

sikre, at enhver afbrydelse af proceduren 

forhindres, og støtte en hurtig 

normalisering af den økonomiske og 

finansielle situation, diversificeringen af 

handelsforbindelserne og en hurtig og 

fuldstændig udnyttelse af de muligheder, 

der opstår som følge af den nye monetære 

situation. 

Or. pt 

 

 


