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Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. er af den faste overbevisning, at det 
er bydende nødvendigt at tackle 
klimaudfordringen og beskytte miljøet på 
en måde, der fremmer beskæftigelsen, 
skaber nye arbejdspladser, styrker 
konkurrenceevnen, fremmer en bæredygtig 
udvikling og sikrer social velfærd; 
understreger den centrale rolle, som nye og 
fremspirende teknologier spiller med 
hensyn til at nå dette mål; understreger 
nødvendigheden af, at Unionen går foran 
med et godt eksempel og inspirerer andre 
lande rundt om i verden til at investere 
yderligere i klimarelaterede udgifter; 
glæder sig over de stærke opfordringer til 
handling fra Unionens ledere på det 
seneste FN-klimatopmøde og de tilsagn, 
som flere medlemsstater har givet for nylig 
om at øge udgifterne på områder som f.eks. 
energieffektivitet, vedvarende energi og 
bæredygtig transport- og 
energiinfrastruktur; mener, at sådanne 
erklæringer bør ledsages af konkrete 
handlinger fra medlemsstaternes side, 
herunder i forbindelse med drøftelser i 
Rådet;

4. er af den faste overbevisning, at det 
er bydende nødvendigt at tackle 
klimaudfordringen og beskytte miljøet på 
en måde, der fremmer beskæftigelsen, 
skaber nye arbejdspladser, styrker 
konkurrenceevnen, fremmer en bæredygtig 
udvikling og sikrer social velfærd, 
fremmer velstand for alle, opbygger 
bæredygtig vækst og imødekommer en 
række sociale behov, herunder 
uddannelse, sundhed, social sikring, og 
samtidig tackler fattigdom; understreger 
den centrale rolle, som nye og 
fremspirende teknologier spiller med 
hensyn til at nå dette mål; understreger 
nødvendigheden af, at Unionen går foran 
med et godt eksempel og inspirerer andre 
lande rundt om i verden til at investere 
yderligere i klimarelaterede udgifter; 
glæder sig over de stærke opfordringer til 
handling fra EU's ledere på det seneste 
FN-klimatopmøde og de tilsagn, som flere 
medlemsstater har givet for nylig om at øge 
udgifterne på områder som f.eks. 
energieffektivitet, vedvarende energi og 
bæredygtig transport- og 
energiinfrastruktur; mener, at sådanne 
erklæringer bør ledsages af konkrete 
handlinger fra medlemsstaternes side, 
herunder i forbindelse med drøftelser i 
Rådet;
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Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. foreslår derfor et budget for 2020, 
som yder et vigtigt bidrag til håndtering af 
miljømæssige udfordringer og 
klimaændringer og så vidt muligt udligner 
det eksisterende efterslæb med hensyn til at 
nå målet på 20 % klimarelaterede EU-
udgifter i perioden 2014-2020; foreslår en 
betydelig forhøjelse med mere end 2 mia. 
EUR over niveauet i budgetforslaget for 
budgetposter på tværs af forskellige 
udgiftsområder og hovedsageligt i 
underudgiftsområde 1a, som yder et stort 
bidrag til udgiftsmålet for klimaindsatsen; 
målretter omhyggeligt disse forhøjelser 
mod budgetposter, der har en fremragende 
gennemførelsesgrad og den operationelle 
kapacitet til at absorbere de supplerende 
bevillinger i 2020;

7. foreslår derfor et EU-budget for 
2020, som yder et vigtigt bidrag til 
håndtering af miljømæssige udfordringer 
og klimaændringer og så meget som muligt 
udligner det eksisterende efterslæb med 
hensyn til at nå målet på 50 % 
klimarelaterede EU-udgifter ved udgangen 
af perioden 2014-2020; foreslår en 
betydelig forhøjelse med mere end 2 mia. 
EUR over niveauet i budgetforslaget for 
budgetposter på tværs af forskellige 
udgiftsområder og hovedsageligt i 
underudgiftsområde 1a, som yder et stort 
bidrag til udgiftsmålet for klimaindsatsen; 
målretter omhyggeligt disse forhøjelser 
mod budgetposter, der har en fremragende 
gennemførelsesgrad og den operationelle 
kapacitet til at absorbere de supplerende 
bevillinger i 2020;

Or. en



AM\1190883DA.docx PE637.857v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

16.10.2019 A9-0017/26

Ændringsforslag 26
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios 
Kouloglou
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10.  foreslår yderligere målrettede 
forhøjelser af andre budgetposter i relation 
til Parlamentets prioriteter på områder som 
f.eks. SMV'er, digitalisering, kunstig 
intelligens, kræftforskning, samarbejde om 
sikkerhed og retfærdighed, told, migration 
og eksterne politikker, herunder udvikling 
og humanitær bistand;

10.  foreslår yderligere målrettede 
forhøjelser af andre budgetposter i relation 
til Parlamentets prioriteter på områder som 
f.eks. SMV'er, digitalisering, kunstig 
intelligens, kræftforskning, samarbejde om 
sikkerhed og retfærdighed, told, udvikling 
og humanitær bistand;
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Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12a. mener, at en effektiv bekæmpelse 
af den korruption, skatteunddragelse og 
skatteundgåelse, som praktiseres af 
multinationale virksomheder og de rigeste 
enkeltpersoner, ville gøre det muligt at 
føre et beløb, som af Kommissionen 
anslås til 1 billion EUR om året, tilbage til 
medlemsstaternes nationale budgetter; 
bemærker, at der er en reel mangel på 
tiltag fra EU's side i denne henseende; 
fremhæver i denne forbindelse det 
presserende behov for at etablere en 
europæisk myndighed med beføjelse til at 
bekæmpe skattesvig og skatteunddragelse;
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Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. påpeger, at Horisont 2020 giver 
meget stor europæisk merværdi og yder et 
absolut nødvendigt bidrag til udviklingen 
af grøn teknologi samt klima- og 
miljøvenlig innovation med henblik på at 
skabe grundlaget for en kulstoffri fremtid 
og støtte omstillingen hen imod en mere 
cirkulær økonomi; understreger endvidere 
programmets betydning for andre vigtige 
områder inden for europæisk forskning 
som digitalisering, kunstig intelligens og 
kræftforskning; forhøjer derfor væsentligt 
tildelingen til Horisont 2020 i forhold til 
niveauet i budgetforslaget med 737,8 mio. 
EUR i forpligtelsesbevillinger; stiller 
endvidere i overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 15, stk. 3, det 
samlede beløb på 280,7 mio. EUR i 
forpligtelsesbevillinger, der blev frigjort i 
2018 som følge af manglende 
gennemførelse af forskningsprojekter, til 
rådighed for de budgetposter under 
Horisont 2020, der er mest relevante for 
klimarelaterede forskningsprojekter, og 
opfordrer Kommissionen til navnlig være 
opmærksom på, at disse midler fordeles på 
en geografisk rimelig måde;

15. påpeger, at Horisont 2020 giver 
meget stor europæisk merværdi og yder et 
absolut nødvendigt bidrag til udviklingen 
af grøn teknologi samt klima- og 
miljøvenlig innovation med henblik på at 
skabe grundlaget for en kulstoffri fremtid 
og emissionsreduktioner, der svarer til 
forpligtelserne i Parisaftalen, og støtte 
omstillingen hen imod en mere cirkulær 
økonomi; understreger endvidere 
programmets betydning for andre vigtige 
områder inden for europæisk forskning 
som digitalisering, kunstig intelligens og 
kræftforskning; forhøjer derfor væsentligt 
tildelingen til Horisont 2020 i forhold til 
niveauet i budgetforslaget med 737,8 mio. 
EUR i forpligtelsesbevillinger; stiller 
endvidere i overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 15, stk. 3, det 
samlede beløb på 280,7 mio. EUR i 
forpligtelsesbevillinger, der blev frigjort i 
2018 som følge af manglende 
gennemførelse af forskningsprojekter, til 
rådighed for de budgetposter under 
Horisont 2020, der er mest relevante for 
klimarelaterede forskningsprojekter, og 
opfordrer Kommissionen til navnlig være 
opmærksom på, at disse midler fordeles på 
en geografisk rimelig måde;
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Forslag til beslutning
Punkt 15 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15a. opfordrer Unionen til at øge sin 
indsats for at fremme samhørighed og 
social konvergens i Europa; foreslår, at 
Den Europæiske Socialfonds budget og 
navnlig Den Europæiske Fond for 
Bistand til de Socialt Dårligst Stillede 
fordobles for at få bugt med fattigdommen 
i Europa;
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Forslag til beslutning
Punkt 15 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15b. mener, at der bør afsættes 
tilstrækkelige midler i Unionens budget til 
at opnå økonomisk, social og territorial 
samhørighed i regionerne i Unionens 
yderste periferi samt til specifikke 
foranstaltninger i disse regioner, jf. 
artikel 349 i TEUF, i overensstemmelse 
med de mål og principper, der er fastlagt i 
Kommissionens meddelelse af 24. oktober 
2017 om et stærkere og fornyet strategisk 
partnerskab med regionerne i EU's 
yderste periferi;
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Forslag til beslutning
Punkt 34 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34a. foreslår, efter at der er opnået 
enighed om udnævnelsen af den nye 
europæiske chefanklager, at udruste 
hendes kontor med betydelige finansielle 
midler og personale, således at EPPO er 
fuldt operativt, når hun tiltræder sin 
stilling i 2020;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 40 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

40a. foreslår en betydelig forhøjelse af 
budgetposten for "menneskelig 
udvikling", som bør tage sigte på at 
kompensere for USA's nylige beslutning 
om at nedskære finansieringen til global 
udvikling, navnlig til NGO'er, der 
arbejder inden for reproduktiv sundhed;
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Forslag til beslutning
Punkt 56 – litra c

Forslag til beslutning Ændringsforslag

c) for så vidt angår Den Europæiske 
Ombudsmand at tilføje 2 AD-stillinger i 
forhold til budgetforslaget i kombination 
med nedskæringer af mindre betydning på 
tre budgetposter med henblik på at skabe 
balance mellem de beløb, der er genopført 
på to andre budgetposter;

c) for så vidt angår Den Europæiske 
Ombudsmand at tilføje 2 AD-stillinger i 
forhold til budgettet for 2020;

Or. en


