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Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. minder om, at Parlamentet i sin 
beslutning af 14. marts 2019 om de 
generelle retningslinjer for udarbejdelsen 
af budgettet for 2020 fastlagde klare 
politiske prioriteter for budgettet for 2020, 
som skal bygge bro til fremtidens Europa 
og give europæisk merværdi; bekræfter på 
ny sit stærke engagement med hensyn til 
disse prioriteter og fremsætter følgende 
holdning for at sikre et passende 
finansieringsniveau til at levere 
resultater;

1. noterer sig, at Parlamentet i sin 
beslutning af 14. marts 2019 om de 
generelle retningslinjer for udarbejdelsen 
af budgettet for 2020 fastlagde klare 
politiske prioriteter for budgettet for 2020;
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Forslag til beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1a. understreger, at Unionens budget 
ikke giver konkrete svar på de politiske 
prioriteringer, som borgerne står over for; 
fremhæver, at medlemsstaterne fortsat 
står over for en lang række udfordringer, 
og er overbevist om, at Unionens borgere 
forventer, at budgettet for 2020 bliver 
mere effektivt, gennemsigtigt, 
resultatorienteret med konkrete 
reduktioner af 
administrationsomkostninger og en 
effektiv og ansvarlig anvendelse af 
skatteydernes penge; understreger også, 
at det er nødvendigt at foretage en 
grundig evaluering af, hvilke midler der 
kan forvaltes bedre på nationalt plan, med 
henblik på at sikre fuld respekt for 
nærhedsprincippet;
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Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. gentager Parlamentets synspunkt 
om, at Unionens budget for 2020 bør bane 
vejen for den flerårige finansielle ramme 
for 2021-2027 (FFR) og skabe et solidt 
udgangspunkt for lanceringen af den nye 
generation af EU-programmer og -
politikker; minder endvidere om, at 2020 
er det sidste år af den nuværende FFR og 
dermed den sidste chance for, at Unionen 
kommer tættere på at opfylde de politiske 
forpligtelser, der er fastsat for denne 
periode, herunder at nå EU's klimamål og 
gennemføre FN's mål for bæredygtig 
udvikling samt levere resultater på 
grundlag af den europæiske søjle for 
sociale rettigheder; understreger i denne 
forbindelse, at Unionens budget skal 
evaluere og integrere den fulde virkning 
af Unionens politikker på ligestillingen 
mellem kønnene (kønsbudgettering) og 
dermed fremme integration af 
kønsaspektet og lige muligheder;

2. gentager Parlamentets synspunkt 
om, at Unionens budget for 2020 bør bane 
vejen for den flerårige finansielle ramme 
for 2021-2027 (FFR);
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Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. noterer sig Rådets holdning til 
budgetforslaget, som indebærer en 
reduktion af forpligtelsesbevillingerne på 
1,51 mia. EUR i forhold til 
Kommissionens forslag; mener, at Rådets 
nedskæringer er i direkte modstrid med 
Unionens prioriteter, ikke er begrundet af 
absorptionsevne, og at de har til formål at 
annullere alle de specifikke forhøjelser, 
som Parlamentet har anmodet om og 
opnået i de foregående regnskabsår; 
beslutter derfor generelt at genopføre 
bevillinger på alle budgetposter, som 
Rådet har reduceret, til niveauet i 
budgetforslaget for både aktionsudgifter 
og administrationsudgifter og at anvende 
budgetforslaget som udgangspunkt for sin 
holdning;

3. glæder sig over Rådets holdning til 
budgetforslaget, som indebærer en 
reduktion af forpligtelsesbevillingerne på 
1,51 mia. EUR i forhold til 
Kommissionens forslag, og opfordrer til 
en effektiv udgiftsrevision med henblik på 
at opnå så mange besparelser som muligt 
på projekter, som til dato ikke har vist en 
reel merværdi;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. støtter som et generelt princip 
Kommissionens overslag over de 
decentrale agenturers budgetbehov; mener 
derfor, at de nedskæringer, som Rådet har 
foreslået, vil bringe agenturernes rette 
funktion i fare og ikke vil gøre det muligt 
for dem at varetage deres opgaver; 
foreslår målrettede forhøjelser af 
bevillingerne til agenturer, der vil 
varetage supplerende opgaver, eller som 
står over for en øget arbejdsbyrde som 
følge af nye udfordringer;

11. opfordrer til en fuldstændig 
revision af de europæiske agenturers rolle, 
idet der stilles spørgsmålstegn ved, 
hvorvidt deres opgaver og mål ikke bedre 
kunne nås gennem de eksisterende 
generaldirektorater i Kommissionen eller 
i medlemsstaterne for at undgå 
overlapning af roller og omkostninger og 
forbedre gennemsigtigheden;

Or. en


