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DA Forenet i mangfoldighed DA

22.7.2020 B9-0229/11

Ændringsforslag 11
Malin Björk, Nikolaj Villumsen
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
om konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 17.-21. juli 2020

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. beklager dybt, at Det Europæiske 
Råd i betydelig grad har svækket 
Kommissionens og Parlamentets 
bestræbelser på at opretholde 
retsstatsprincippet, de grundlæggende 
rettigheder og demokratiet inden for 
rammerne af FFR og EU-
genopretningsinstrumentet; bekræfter sit 
krav om at afslutte medlovgivernes arbejde 
med Kommissionens foreslåede 
mekanisme til beskyttelse af EU-budgettet, 
når der er en systematisk trussel mod de 
værdier, der er nedfældet i artikel 2 i TEU, 
og når Unionens finansielle interesser er på 
spil; understreger, at denne mekanisme for 
at være effektiv bør aktiveres med et 
omvendt kvalificeret flertal; understreger, 
at denne mekanisme ikke må berøre 
statslige enheders eller medlemsstaters 
forpligtelse til at foretage betalinger til de 
endeligt begunstigede eller til 
støttemodtagerne; understreger, at 
forordningen om retsstatsprincippet vil 
blive vedtaget i henhold til den fælles 
beslutningsprocedure;

9. beklager dybt, at Det Europæiske 
Råd i betydelig grad har svækket 
Kommissionens og Parlamentets 
bestræbelser på at opretholde 
retsstatsprincippet, de grundlæggende 
rettigheder og demokratiet inden for 
rammerne af FFR og EU-
genopretningsinstrumentet; erklærer, at 
Europa-Parlamentet ikke vil godkende 
FFR for 2021-2027, medmindre der som 
en integreret del af aftalen indføres en 
bindende konditionalitetsmekanisme; 
bekræfter i denne sammenhæng atter sit 
krav om at afslutte medlovgivernes arbejde 
med Kommissionens foreslåede 
mekanisme til beskyttelse af EU-budgettet, 
når der er en systematisk trussel mod de 
værdier, der er nedfældet i artikel 2 i TEU, 
og når Unionens finansielle interesser er på 
spil; understreger, at denne mekanisme for 
at være effektiv bør aktiveres med et 
omvendt kvalificeret flertal; understreger, 
at denne mekanisme ikke må berøre 
statslige enheders eller medlemsstaters 
forpligtelse til at foretage betalinger til de 
endeligt begunstigede eller til 
støttemodtagerne; understreger, at 
forordningen om retsstatsprincippet vil 
blive vedtaget i henhold til den fælles 
beslutningsprocedure;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/12

Ændringsforslag 12
Manuel Bompard
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
om konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 17.-21. juli 2020

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. understreger derfor, at denne 
reform skal omfatte en kurv af nye egne 
indtægter, der skal indgå i EU's budget fra 
og med 1. januar 2021; understreger, at 
bidraget fra plast kun udgør et første skridt 
i imødekommelsen af Parlamentets 
forventninger; har til hensigt at forhandle 
en retligt bindende tidsplan, som skal 
aftales af budgetmyndigheden, vedrørende 
indførslen af yderligere nye egne indtægter 
i første halvdel af den næste FFR, såsom 
emissionshandelssystemet (og de 
indtægter, der komme fra enhver fremtidig 
udvidelse), CO2-
grænsetilpasningsmekanismen, en digital 
skat, afgiften på finansielle transaktioner 
og det fælles konsoliderede 
selskabsskattegrundlag; opfordrer til at 
benytte midtvejsrevisionen af FFR til om 
nødvendigt at tilføje yderligere egne 
indtægter i anden halvdel af FFR for 2021-
2027 for at sikre, at målet vil blive opfyldt 
ved udgangen af FFR for 2021-27;

11. understreger derfor, at denne 
reform skal omfatte en kurv af nye egne 
indtægter, der skal indgå i EU's budget fra 
og med 1. januar 2021; understreger, at 
bidraget fra plast kun udgør et første skridt 
i imødekommelsen af Parlamentets 
forventninger; har til hensigt at forhandle 
en retligt bindende tidsplan, som skal 
aftales af budgetmyndigheden, vedrørende 
indførslen af yderligere nye egne indtægter 
i første halvdel af den næste FFR, såsom 
emissionshandelssystemet (og de 
indtægter, der komme fra enhver fremtidig 
udvidelse), CO2-
grænsetilpasningsmekanismen, en digital 
skat, afgiften på finansielle transaktioner, 
en formueskat, en petroleumsafgift, en 
skat på pludselige kæmpeoverskud og det 
fælles konsoliderede 
selskabsskattegrundlag; opfordrer til at 
benytte midtvejsrevisionen af FFR til om 
nødvendigt at tilføje yderligere egne 
indtægter i anden halvdel af FFR for 2021-
2027 for at sikre, at målet vil blive opfyldt 
ved udgangen af FFR for 2021-27;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/13

Ændringsforslag 13
Marc Botenga
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
om konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 17.-21. juli 2020

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. understreger derfor, at denne 
reform skal omfatte en kurv af nye egne 
indtægter, der skal indgå i EU's budget fra 
og med 1. januar 2021; understreger, at 
bidraget fra plast kun udgør et første 
skridt i imødekommelsen af Parlamentets 
forventninger; har til hensigt at forhandle 
en retligt bindende tidsplan, som skal 
aftales af budgetmyndigheden, 
vedrørende indførslen af yderligere nye 
egne indtægter i første halvdel af den 
næste FFR, såsom 
emissionshandelssystemet (og de 
indtægter, der komme fra enhver 
fremtidig udvidelse), CO2-
grænsetilpasningsmekanismen, en digital 
skat, afgiften på finansielle transaktioner 
og det fælles konsoliderede 
selskabsskattegrundlag; opfordrer til at 
benytte midtvejsrevisionen af FFR til om 
nødvendigt at tilføje yderligere egne 
indtægter i anden halvdel af FFR for 
2021-2027 for at sikre, at målet vil blive 
opfyldt ved udgangen af FFR for 2021-
27;

11. understreger, at nye egne indtægter 
ikke bør indføres på bekostning af 
arbejdstagerne, og opfordrer derfor 
Unionen og medlemsstaterne til at 
finansiere genopretningen ved hjælp af 
skatter rettet mod såvel store 
multinationale selskaber som mod de mest 
velhavende enkeltpersoner, til at foreslå 
en ambitiøs formueskat, til at indføre en 
effektiv minimumsselskabsskattesats på 
25 % med højere satser for de mest 
rentable multinationale selskaber, navnlig 
de selskaber inden for den finansielle 
sektor, som har draget fordel af 
kortsigtede og spekulative transaktioner, 
samt til at støtte en afgift på finansielle 
transaktioner;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/14

Ændringsforslag 14
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
om konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 17.-21. juli 2020

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. udtrykker skuffelse over manglen 
på et klart engagement i den grønne 
omstilling; mener, at 50 % af FFR-
midlerne og midlerne til 
genopretningsfonden bør afsættes til 
klima- og biodiversitetsudgifter; insisterer 
på, at klima- og biodiversitetsudgifter skal 
følges ved hjælp af en mere robust, 
gennemsigtig og omfattende metode end 
det nuværende OECD-Rio-markør-
system, der er baseret på 
forsigtighedsprincippet, og også omfatter 
udgifter, der kan resultere i negative 
indvirkninger på klimaet og 
biodiversiteten og tælle negativt i forhold 
til den samlede tildeling;

Or. en
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DA Forenet i mangfoldighed DA

22.7.2020 B9-0229/15

Ændringsforslag 15
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
om konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 17.-21. juli 2020

Forslag til beslutning
Punkt 13 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13b. påpeger, at den fælles 
landbrugspolitiks bidrag til klima- og 
biodiversitetsudgifterne er blevet stærkt 
overvurderet, således som Den 
Europæiske Revisionsret har fremhævet; 
noterer sig konklusionerne fra Den 
Europæiske Revisionsrets særberetning 
nr. 13/2020, ifølge hvilken den fælles 
landbrugspolitik for 2014-2020 ikke har 
bidraget til at bremse nedgangen i 
biodiversiteten; understreger i denne 
forbindelse behovet for at sætte en stopper 
for alle skadelige landbrugssubsidier, 
herunder kampagner, der fremmer 
dyrebaserede produkter;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/16

Ændringsforslag 16
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
om konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 17.-21. juli 2020

Forslag til beslutning
Punkt 13 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13c. understreger, at integreringen af 
klimaaspektet i den flerårige finansielle 
ramme og genopretningsfonden skal ske 
på en måde, der er socialt retfærdig, og 
som sikrer, at byrden bæres i 
overensstemmelse med princippet om, at 
forureneren betaler, og ikke pålægges de 
mest sårbare mennesker og samfund; 
fremhæver i denne forbindelse 
nødvendigheden af at sikre gode og 
ordentlige job for arbejdstagere i de 
sektorer, der er berørt af den grønne 
omstilling, for at sikre en økonomisk 
genopretning, der både er social og 
miljømæssig bæredygtig;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/17

Ændringsforslag 17
Marc Botenga, Luke Ming Flanagan
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
om konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 17.-21. juli 2020

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. understreger, at de 
interinstitutionelle forhandlinger bør 
omfatte tal for FFR efter udgiftsområde og 
program; understreger, at der nu er risiko 
for et øjeblikkeligt fald i finansieringen af 
flagskibsprogrammerne fra 2020 til 2021; 
påpeger yderligere, at EU's budget fra 2024 
samlet set vil være på et niveau under 
niveauet for EU-budgettet for 2020, hvilket 
er til fare for EU's forpligtelser og 
prioriteringer, navnlig den grønne pagt og 
den digitale dagsorden; insisterer på, at der 
bør ske målrettede stigninger af de tal, som 
Det Europæiske Råd foreslår, for 
programmer der vedrører klima, den 
digitale omstilling, sundhed, ungdom, 
kultur, infrastruktur, forskning, 
grænseforvaltning og solidaritet (såsom 
Horisont Europa, InvestEU, Erasmus+, 
børnegarantien, Fonden for Retfærdig 
Omstilling, programmet for et digitalt 
Europa, Connecting Europe-faciliteten, 
LIFE +, EU4health, Fonden for Integreret 
Grænseforvaltning, Et Kreativt Europa, 
programmet for rettigheder og værdier, 
Den Europæiske Forsvarsfond, 
instrumentet for naboskab, 
udviklingssamarbejde og internationalt 
samarbejde (NDICI) og humanitær 
bistand), samt de relevante EU-agenturer 
og Den Europæiske Anklagemyndighed;

14. understreger, at de 
interinstitutionelle forhandlinger bør 
omfatte tal for FFR efter udgiftsområde og 
program; understreger, at der nu er risiko 
for et øjeblikkeligt fald i finansieringen af 
flagskibsprogrammerne fra 2020 til 2021; 
påpeger yderligere, at EU's budget fra 2024 
samlet set vil være på et niveau under 
niveauet for EU-budgettet for 2020, hvilket 
er til fare for EU's forpligtelser og 
prioriteringer, navnlig den grønne pagt og 
den digitale dagsorden; insisterer på, at der 
bør ske målrettede stigninger af de tal, som 
Det Europæiske Råd foreslår, for 
programmer der vedrører klima, den 
digitale omstilling, sundhed, ungdom, 
kultur, infrastruktur, forskning, 
grænseforvaltning og solidaritet (såsom 
Horisont Europa, InvestEU, Erasmus+, 
børnegarantien, Fonden for Retfærdig 
Omstilling, programmet for et digitalt 
Europa, Connecting Europe-faciliteten, 
LIFE +, EU4health, Fonden for Integreret 
Grænseforvaltning, Et Kreativt Europa, 
programmet for rettigheder og værdier, 
instrumentet for naboskab, 
udviklingssamarbejde og internationalt 
samarbejde (NDICI) og humanitær 
bistand), samt de relevante EU-agenturer 
og Den Europæiske Anklagemyndighed;

Or. en
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DA Forenet i mangfoldighed DA

22.7.2020 B9-0229/18

Ændringsforslag 18
Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
om konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 17.-21. juli 2020

Forslag til beslutning
Punkt 15 

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. understreger, at for at tilpasse de 
politiske prioriteringer og 
udgiftsprogrammerne er det af største 
betydning at inkludere horisontale 
principper i både FFR-forordningen og 
forordningen om EU-
genopretningsinstrumentet, men også i al 
anden relevant lovgivning, FN's 
verdensmål for bæredygtig udvikling, 
indsatserne for konkurrencedygtige og 
fremtidsorienterede EU-målsætninger på 
lang sigt, en retfærdig og socialt inklusiv 
omstilling, et retligt bindende 
klimarelateret udgiftsmål på 30 % og et 
biodiversitetsrelateret udgiftsmål på 10 %; 
understreger derfor, at der hurtigt bør 
vedtages en gennemsigtig, omfattende og 
meningsfuld sporingsmetode, og at den om 
nødvendigt bør tilpasses i forbindelse med 
midtvejsrevisionen af FFR, hvad angår 
både klimarelaterede udgifter og 
biodiversitetsrelaterede udgifter; påpeger 
behovet for i både FFR-forordningen og 
forordningen om EU-
genopretningsinstrumentet at knæsætte 
princippet om ikke at gøre skade; 
fremhæver endvidere behovet for en 
gradvis udfasning af støtte til fossile 
brændstoffer; opfordrer Kommissionen til 
at overveje at henvise til 
klassificeringsforordningen for 
investeringer;

15. understreger, at for at tilpasse de 
politiske prioriteringer og 
udgiftsprogrammerne er det af største 
betydning at inkludere horisontale 
principper i både FFR-forordningen og 
forordningen om EU-
genopretningsinstrumentet, men også i al 
anden relevant lovgivning, FN's 
verdensmål for bæredygtig udvikling, 
indsatserne for konkurrencedygtige og 
fremtidsorienterede EU-målsætninger på 
lang sigt, en retfærdig og socialt inklusiv 
omstilling, et retligt bindende 
klimarelateret udgiftsmål på 30 % og et 
biodiversitetsrelateret udgiftsmål på 10 %; 
understreger derfor, at der hurtigt bør 
vedtages en gennemsigtig, omfattende og 
meningsfuld sporingsmetode, og at den om 
nødvendigt bør tilpasses i forbindelse med 
midtvejsrevisionen af FFR, hvad angår 
både klimarelaterede udgifter og 
biodiversitetsrelaterede udgifter; påpeger 
behovet for i både FFR-forordningen og 
forordningen om EU-
genopretningsinstrumentet at knæsætte 
princippet om ikke at gøre skade og 
princippet om, at forureneren betaler på 
tværs af alle sektorer; fremhæver 
endvidere behovet for en gradvis udfasning 
af støtte til fossile brændstoffer; opfordrer 
Kommissionen til at overveje at henvise til 
klassificeringsforordningen for 
investeringer; understreger endvidere i 
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denne forbindelse, at EU har et fælles 
ansvar for at overvinde covid-19-krisen på 
verdensplan, navnlig i udviklingslandene;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/19

Ændringsforslag 19
João Ferreira, Sandra Pereira
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
om konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 17.-21. juli 2020

Forslag til beslutning
Punkt 15 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15a. mener, at 
investeringsmulighederne skal tilpasses 
befolkningernes og medlemsstaternes 
reelle behov; fordømmer og afviser 
enhver form for økonomisk og politisk 
konditionalitet, der er forankret i denne 
rådsaftale, hvad enten der er tale om 
anvendelsen af midler fra den flerårige 
finansielle ramme eller af midler fra 
genopretningsplanen, og som har til 
formål at gribe ind i medlemsstaternes 
suveræne beslutninger, navnlig i 
forbindelse med programmeringen og 
gennemførelsen af budgetmidlerne;

Or. en
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DA Forenet i mangfoldighed DA

22.7.2020 B9-0229/20

Ændringsforslag 20
João Ferreira, Sandra Pereira
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
om konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 17.-21. juli 2020

Forslag til beslutning
Punkt 19 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19a. anser genopretningsfonden for at 
være utilstrækkelig i betragtning af de 
nuværende investeringsbehov; advarer 
om, at denne fond – både hvad angår 
lånedelen og "tilskudsdelen" – 
repræsenterer en forventning om midler, 
som vil blive betalt på et senere tidspunkt, 
enten i form af en tilbagebetaling af det 
lånte eller i form af en reducering af 
fremtidige overførsler fra budgettet fra 
2028 og frem;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/21

Ændringsforslag 21
Marc Botenga
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
om konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 17.-21. juli 2020

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. understreger, at en klar og realistisk 
tilbagebetalingsplan er afgørende for EU-
genopretningsinstrumentets succes, og at 
en sådan repræsenterer en 
troværdighedstest for EU som helhed; 
mener, at tilbagebetalingen af den skyldige 
gæld ikke må ske på bekostning af 
fremtidige EU-budgetter og generationer af 
europæere, og at den bør påbegyndes 
hurtigst muligt; opfordrer til, at udgifter i 
forbindelse med genopretnings- og 
resiliensfaciliteten klart anføres som 
sådanne, og at disse udgifter underlægges 
passende gennemsigtighedskrav, herunder 
krav om offentliggørelse af en liste over 
endelige støttemodtagere;

23. understreger, at en klar og realistisk 
tilbagebetalingsplan er afgørende for EU-
genopretningsinstrumentets succes, og at 
en sådan repræsenterer en 
troværdighedstest for EU som helhed; 
mener, at tilbagebetalingen af den skyldige 
gæld ikke må ske på bekostning af sociale 
rettigheder, lønninger, pensioner, 
offentlige tjenester, fremtidige EU-
budgetter eller generationer af europæere, 
og at den bør påbegyndes hurtigst muligt; 
opfordrer til, at udgifter i forbindelse med 
genopretnings- og resiliensfaciliteten klart 
anføres som sådanne, og at disse udgifter 
underlægges passende 
gennemsigtighedskrav, herunder krav om 
offentliggørelse af en liste over endelige 
støttemodtagere;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/22

Ændringsforslag 22
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
om konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 17.-21. juli 2020

Forslag til beslutning
Punkt 24 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24a. beklager dybt, at aftalen ikke 
sikrer, at der kun kan ydes finansiel 
bistand til virksomheder, der overholder 
gældende kollektive aftaler, eller at de 
modtagende virksomheder skal afstå fra 
at foretage aktietilbagekøb eller fra at 
udbetale udbytte til aktionærer og 
bonusser til ledelsen; beklager endvidere, 
at aftalen ikke sikrer, at statsstøtte og 
finansiel bistand ikke ydes til 
virksomheder, der er registreret i lande, 
der er opført på Unionens liste over 
ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/23

Ændringsforslag 23
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
om konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 17.-21. juli 2020

Forslag til beslutning
Punkt 24 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24b. er stærkt bekymret over det 
betydelige tab af offentlige indtægter som 
følge af skatteundgåelse med kobling til 
EU-medlemsstater; mener, at det er 
afgørende, at virksomheder udelukkes fra 
statslige ordninger for finansiel støtte, 
hvis de har base i skattely inden for EU;

Or. en


