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2.7.2018 A8-0247/3 

Ændringsforslag  3 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 4a. noterer sig Kommissionens 

forudgående vurdering af fortsættelsen af 

den forberedende foranstaltning 

vedrørende børnegarantiordningen; 

understreger henvisningen deri til en 

eventuel større gennemførelse under Den 

Europæiske Socialfond; foreslår, at der 

gøres brug af muligheden af en tredje 

gennemførelsesfase for at forberede 

denne større gennemførelse under ESF+; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/4 

Ændringsforslag  4 

Daniele Viotti 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 50 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

50. er fortsat overbevist om, at de 

udfordringer, der gør sig gældende i 

forbindelse med EU's optræden udadtil, 

kræver en vedvarende finansiering, som 

overstiger den nuværende størrelse af 

udgiftsområde 4; fastholder, at nye 

initiativer bør finansieres med nye 

bevillinger, og at alle 

fleksibilitetsmuligheder bør udnyttes fuldt 

ud; er dog modstander af den foreslåede 

finansiering af faciliteten for udvidelse, da 

en sådan i væsentlig grad vil begrænse 

såvel finansieringsmulighederne for andre 

prioriterede områder inden for 

udgiftsområde 4 som EU-budgettets 

afgørende rolle i forbindelse med at nå ud 

til mennesker i nød og fremme 

grundlæggende værdier; 

50. er fortsat overbevist om, at de 

udfordringer, der gør sig gældende i 

forbindelse med EU's optræden udadtil, 

kræver en vedvarende finansiering, som 

overstiger den nuværende størrelse af 

udgiftsområde 4; fastholder, at nye 

initiativer bør finansieres med nye 

bevillinger, og at alle 

fleksibilitetsmuligheder bør udnyttes fuldt 

ud; er dog modstander af den foreslåede 

finansiering af faciliteten for udvidelse og 

den tilknyttede aftale, der blev indgået i 

Rådet den 29. juni 2018, da de i væsentlig 

grad vil begrænse såvel 

finansieringsmulighederne for andre 

prioriterede områder inden for 

udgiftsområde 4 som EU-budgettets 

afgørende rolle i forbindelse med at nå ud 

til mennesker i nød og fremme 

grundlæggende værdier; 

Or. en 



 

AM\1158030DA.docx  PE621.743v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

2.7.2018 A8-0247/5 

Ændringsforslag  5 

Daniele Viotti 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. beklager Kommissionens forslag 

om at finansiere den anden tranche af 

faciliteten for flygtninge i Tyrkiet; støtter 

videreførelsen af faciliteten for flygtninge i 

Tyrkiet, men fastholder, at EU-budgettet – 

således som Kommissionen foreslog den 

14. marts 2018 – bør bidrage til 

finansieringen af faciliteten med et beløb 

på 1 mia. EUR, mens medlemsstaterne bør 

bidrage med 2 mia. EUR i form af 

bilaterale bidrag med henblik på at sikre, at 

der i de sidste to år af den nuværende 

flerårige finansielle ramme bevares 

tilstrækkelige margener under FFR's 

særlige instrumenter til uforudsete 

begivenheder samt til finansieringen af 

andre prioriteter; fastholder også, at 

faciliteten for flygtninge i Tyrkiet bør 

finansieres med nye bevillinger, eftersom 

der er tale om et nyt initiativ inden for 

denne flerårige finansielle ramme; 

beklager, at der trods Parlamentets klare 

anmodning om at blive fuldt ud knyttet til 

beslutningsprocessen vedrørende 

udvidelsen af faciliteten for flygtninge i 

Tyrkiet, bl.a. for at undgå en gentagelse af 

proceduren for dens oprettelse, hidtil ikke 

har fundet forhandlinger sted mellem 

Parlamentet og Rådet om finansieringen af 

den anden tranche af faciliteten; meddeler 

medlemsstaterne, at Parlamentet har al 

16. beklager Kommissionens forslag 

om at finansiere den anden tranche af 

faciliteten for flygtninge i Tyrkiet og den 

efterfølgende aftale, der blev indgået 

mellem medlemsstaterne i Rådet den 29. 

juni 2018; støtter videreførelsen af 

faciliteten for flygtninge i Tyrkiet, men 

fastholder, at EU-budgettet – således som 

Kommissionen foreslog den 14. marts 

2018 – bør bidrage til finansieringen af 

faciliteten med et beløb på 1 mia. EUR, 

mens medlemsstaterne bør bidrage med 2 

mia. EUR i form af bilaterale bidrag med 

henblik på at sikre, at der i de sidste to år af 

den nuværende flerårige finansielle ramme 

bevares tilstrækkelige margener under 

FFR's særlige instrumenter til uforudsete 

begivenheder samt til finansieringen af 

andre prioriteter; fastholder også, at 

faciliteten for flygtninge i Tyrkiet bør 

finansieres med nye bevillinger, eftersom 

der er tale om et nyt initiativ inden for 

denne flerårige finansielle ramme; 

beklager, at der trods Parlamentets klare 

anmodning om at blive fuldt ud knyttet til 

beslutningsprocessen vedrørende 

udvidelsen af faciliteten for flygtninge i 

Tyrkiet, bl.a. for at undgå en gentagelse af 

proceduren for dens oprettelse, hidtil ikke 

har fundet forhandlinger sted mellem 

Parlamentet og Rådet om finansieringen af 
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mulig ret til at påtage sig sin rolle som en 

af parterne i Unionens budgetmyndighed, 

og at den vil gøre det, som allerede bebudet 

ved tidligere lejligheder; beklager, at 

Rådet indtil nu ikke har kunnet finde en 

fælles holdning om finansieringen af 

faciliteten for flygtninge i Tyrkiet på trods 

af den humanitære nødsituation; 

den anden tranche af faciliteten; meddeler 

medlemsstaterne, at Parlamentet har al 

mulig ret til at påtage sig sin rolle som en 

af parterne i Unionens budgetmyndighed, 

og at den vil gøre det, som allerede bebudet 

ved tidligere lejligheder; 

Or. en 

 

 


