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Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. mener, at EU-budgettets 
indtægtsside skal ses som et redskab til 
gennemførelse af EU's politikker; 
understreger, at nye supplerende egne 
indtægter, der overføres direkte til EU-
budgettet som ordinære indtægter, vil 
skulle spille en central rolle fra og med 
2021 med henblik på at dække de ekstra 
udgifter, der er afholdt som følge af krisen, 
og mindske overvægten af BNI-bidrag i 
EU-budgettet; mener, at manglen på nye 
egne indtægter vil få negative politiske 
konsekvenser for Unionens budget for 
2021 og bringe Kommissionens nye 
politiske dagsorden i fare; mener i denne 
forbindelse, at Kommissionens forslag om 
egne indtægter fra maj 2018 er et godt 
udgangspunkt, der generelt skal uddybes i 
lyset af de aktuelle udfordringer og kriser; 
minder som anført i sin 
interimsbetænkning af 14. november 2018 
og sin beslutning af 10. oktober 2019 om, 
at Europa-Parlamentet ikke vil give sit 
samtykke til den flerårige finansielle 
ramme for 2021-2027 uden en aftale om 
reformen af EU's ordning for egne 
indtægter, herunder indførelsen af en kurv 
af nye egne indtægter;

7. mener, at EU-budgettets 
indtægtsside skal ses som et redskab til 
gennemførelse af EU's politikker; 
understreger, at nye supplerende egne 
indtægter, der overføres direkte til EU-
budgettet som ordinære indtægter, vil 
skulle spille en central rolle fra og med 
2021 med henblik på at dække de ekstra 
udgifter, der er afholdt som følge af krisen, 
og mindske overvægten af BNI-bidrag i 
EU-budgettet; mener, at manglen på nye 
egne indtægter vil få negative politiske 
konsekvenser for Unionens budget for 
2021 og bringe Kommissionens nye 
politiske dagsorden i fare; mener i denne 
forbindelse, at Kommissionens forslag om 
egne indtægter fra både maj 2018 og maj 
2020 er et godt udgangspunkt, der generelt 
skal uddybes i lyset af de aktuelle 
udfordringer og kriser; minder som anført i 
sin interimsbetænkning af 14. november 
2018 og sin beslutning af 10. oktober 2019 
om, at Europa-Parlamentet ikke vil give sit 
samtykke til den flerårige finansielle 
ramme for 2021-2027 uden en aftale om 
reformen af EU's ordning for egne 
indtægter, herunder indførelsen af en kurv 
af nye egne indtægter;
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Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. er overbevist om, at den nuværende 
krise ikke bør undergrave ambitionen om 
at bevæge sig i retning af målet om at opnå 
klimaneutralitet senest i 2050, hvilket 
kræver en reduktion af 
drivhusgasemissionerne på 55 % i forhold 
til 1990-niveauet senest i 2030; minder om, 
at der i FN's miljøprograms (UNEP's) 
2019-rapport om emissionskløften (2019 
Emissions Gap Report) opfordres til en 
samlet reduktion af 
drivhusgasemissionerne på 7,6 % hvert år 
for at begrænse temperaturstigningen til 
under 1,5 °C, hvilket vil sige en reduktion 
på ca. 6,8 % hvert år på EU-plan; 
fremhæver, at det er en enorm udfordring, 
navnlig med hensyn til den stærkt 
tiltrængte bæredygtige, socialt retfærdige 
omstilling, som bør tage hensyn til de 
forskellige udgangspunkter i EU's regioner 
og medlemsstater og ledsages af 
jobskabelse i massivt omfang; insisterer på, 
at det for at klare denne udfordring, som er 
uden sidestykke, på kun ti år er nødvendigt, 
at der træffes hasteforanstaltninger, som 
bakkes op af et stærkt EU-budget fra og 
med 2021;

8. er overbevist om, at den nuværende 
krise ikke bør undergrave ambitionen om 
at bevæge sig i retning af målet om at opnå 
klimaneutralitet senest i 2040, hvilket 
kræver en reduktion af 
drivhusgasemissionerne på 70 % i forhold 
til 1990-niveauet senest i 2030; minder om, 
at der i FN's miljøprograms (UNEP's) 
2019-rapport om emissionskløften (2019 
Emissions Gap Report) opfordres til en 
samlet reduktion af 
drivhusgasemissionerne på 7,6 % hvert år 
for at begrænse temperaturstigningen til 
under 1,5 °C, hvilket vil sige en reduktion 
på ca. 6,8 % hvert år på EU-plan; 
fremhæver, at det er en enorm udfordring, 
navnlig med hensyn til den stærkt 
tiltrængte bæredygtige, socialt retfærdige 
omstilling, som bør tage hensyn til de 
forskellige udgangspunkter i EU's regioner 
og medlemsstater og ledsages af 
jobskabelse i massivt omfang; insisterer på, 
at det for at klare denne udfordring, som er 
uden sidestykke, på kun ti år er nødvendigt, 
at der træffes hasteforanstaltninger, som 
bakkes op af et stærkt EU-budget fra og 
med 2021;
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Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. minder om sin holdning om, at 
målene for mainstreaming af klima og 
biodiversitet i FFR 2021-2027 skal gå ud 
over de niveauer for målrettede 
investeringer, der er fastsat i dets 
interimsbetænkning; sigter derfor mod at 
opnå et udgiftsniveau til biodiversitet på 
10 % og et udgiftsniveau til 
klimamainstreaming på 30 % for 2021; 
gentager sin opfordring til Kommissionen 
om at fastsætte klare 
støtteberettigelseskriterier for en ny 
stringent og omfattende metodologi i form 
af en rammeforordning til fastlæggelse og 
sporing af relevante klima- og 
biodiversitetsudgifter i overensstemmelse 
med princippet om ikke at forvolde skade, 
sammen med de tilsvarende korrigerende 
foranstaltninger, hvor det er relevant, og 
proofing-mekanismen til identificering af 
potentielle skadelige virkninger af EU's 
tiltag vedrørende biodiversitet og klima i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen og 
sin opfordring til en gradvis udfasning af 
direkte og indirekte subsidier til fossile 
brændstoffer;

13. minder om sin holdning om, at 
målene for mainstreaming af klima og 
biodiversitet i FFR 2021-2027 skal gå ud 
over de niveauer for målrettede 
investeringer, der er fastsat i dets 
interimsbetænkning; sigter derfor mod at 
opnå et udgiftsniveau til biodiversitet på 
mindst 10 % og et udgiftsniveau til 
klimamainstreaming på mindst 30 % for 
2021; gentager sin opfordring til 
Kommissionen om at fastsætte klare 
støtteberettigelseskriterier for en ny 
stringent og omfattende metodologi i form 
af en rammeforordning til fastlæggelse og 
sporing af relevante klima- og 
biodiversitetsudgifter i overensstemmelse 
med princippet om ikke at forvolde skade, 
sammen med de tilsvarende korrigerende 
foranstaltninger, hvor det er relevant, og 
proofing-mekanismen til identificering af 
potentielle skadelige virkninger af EU's 
tiltag vedrørende biodiversitet og klima i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen og 
sin opfordring til en gradvis udfasning af 
direkte og indirekte subsidier til fossile 
brændstoffer;
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Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. forventer, at en stærk EU-
mekanisme for demokrati, 
retsstatsprincippet og grundlæggende 
rettigheder vil være på plads senest i 2021;

27. forventer, at en stærk EU-
mekanisme for demokrati, 
retsstatsprincippet og grundlæggende 
rettigheder vil være på plads senest i 2021; 
understreger, at FFR 2021‑2027 bør 
indeholde en betingelsesklausul 
vedrørende beskyttelsen af demokrati, 
retsstatsprincippet og de grundlæggende 
rettigheder, som vil sikre, at 
medlemsstaterne for at kunne drage 
fordel af EU-finansiering skal overholde 
artikel 2 i traktaten om Den Europæiske 
Union fuldt ud;
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Punkt 38

Forslag til beslutning Ændringsforslag

38. mener, at instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand (IPA III) bør 
målrette sin finansiering på de områder, der 
vedrører demokratiske institutioners 
funktionsmåde, retsstatsprincippet, god 
regeringsførelse og offentlig forvaltning; 
minder om, at Kommissionen har 
henstillet til, at der indledes 
tiltrædelsesforhandlinger med Albanien og 
Nordmakedonien, og opfordrer til, at der 
afsættes passende finansielle midler til at 
støtte politiske reformer og tilpasning til 
gældende EU-ret;

38. mener, at instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand (IPA III) bør 
målrette sin finansiering på de områder, der 
vedrører demokratiske institutioners 
funktionsmåde, retsstatsprincippet, god 
regeringsførelse og offentlig forvaltning; 
glæder sig over, at der er givet grønt lys til 
at indlede tiltrædelsesforhandlinger med 
Albanien og Nordmakedonien, og 
opfordrer til, at der afsættes passende 
finansielle midler til at støtte politiske 
reformer og tilpasning til gældende EU-ret;
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Punkt 49

Forslag til beslutning Ændringsforslag

49. minder om den centrale rolle, som 
EU-agenturerne spiller i forbindelse med 
gennemførelsen af EU's politikmål, og 
bekræfter på ny betydningen af, at disse 
organer får tilstrækkelig og forudsigelig 
finansiering og personale til, at de kan 
udføre deres opgaver effektivt, og afviser 
samtidig uberettigede og vilkårlige 
nedskæringer i deres budgetter i faste 
priser; fremhæver den centrale rolle, som 
Det Europæiske Miljøagentur spiller med 
hensyn til at skabe bevidsthed om 
klimaændringer, som Den Europæiske 
Arbejdsmarkedsmyndighed spiller med 
hensyn til at fremme arbejdskraftens 
mobilitet, og som Det Europæiske 
Asylstøttekontor og Agenturet for 
Grundlæggende Rettigheder spiller hensyn 
til at støtte asylansøgere, der søger 
beskyttelse i Europa;

49. minder om den centrale rolle, som 
EU-agenturerne spiller i forbindelse med 
gennemførelsen af EU's politikmål, og 
bekræfter på ny betydningen af, at disse 
organer får tilstrækkelig og forudsigelig 
finansiering og personale til, at de kan 
udføre deres opgaver effektivt, og afviser 
samtidig uberettigede og vilkårlige 
nedskæringer i deres budgetter i faste 
priser; fremhæver den centrale rolle, som 
Det Europæiske Miljøagentur spiller med 
hensyn til at skabe bevidsthed om 
klimaændringer, som Den Europæiske 
Arbejdsmarkedsmyndighed spiller med 
hensyn til at fremme arbejdskraftens 
mobilitet, og som Det Europæiske 
Asylstøttekontor og Agenturet for 
Grundlæggende Rettigheder spiller hensyn 
til at støtte asylansøgere, der søger 
beskyttelse i Europa, Den Europæiske 
Unions Agentur for Strafferetligt 
Samarbejde (Eurojust) og Det 
Europæiske Overvågningscenter for 
Narkotika og Narkotikamisbrug 
(EMCDDA), og anmoder om øgede 
finansielle ressourcer og flere stillinger til 
disse agenturer;
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Punkt 51

Forslag til beslutning Ændringsforslag

51. noterer sig, at agenturer, der 
arbejder inden for sikkerhed, 
retshåndhævelse og strafferetligt 
samarbejde, pålægges et stigende antal 
opgaver; anmoder om øgede finansielle 
ressourcer og flere stillinger til disse 
agenturer, navnlig for så vidt angår Den 
Europæiske Unions Agentur for 
Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), Den 
Europæiske Politienhed (Europol), Det 
Europæiske Politiakademi (Cepol), Den 
Europæiske Unions Agentur for 
Cybersikkerhed (ENISA) og Det 
Europæiske Overvågningscenter for 
Narkotika og Narkotikamisbrug 
(EMCDDA), samt tilstrækkelige midler og 
ansatte til dem, der kommer til at arbejde 
med bekæmpelse af hvidvask af penge og 
finansiering af terrorisme;

51. noterer sig, at agenturer, der 
arbejder inden for sikkerhed, 
retshåndhævelse og strafferetligt 
samarbejde, pålægges et stigende antal 
opgaver; anmoder om, at de finansielle 
ressourcer og stillingerne til disse 
agenturer opretholdes, navnlig for så vidt 
angår Den Europæiske Politienhed 
(Europol), Det Europæiske Politiakademi 
(Cepol) og Den Europæiske Unions 
Agentur for Cybersikkerhed (ENISA), 
samt tilstrækkelige midler og ansatte til 
dem, der kommer til at arbejde med 
bekæmpelse af hvidvask af penge og 
finansiering af terrorisme;

Or. en


