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Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. bemærker Kommissionens økonomiske 

prognose (efterår 2015), der viser et 

beskedent opsving, der dog stadig ligger 

under EU's vækstpotentiale; understreger 

imidlertid, at der bør bygges videre på 

dette opsving ved at forbedre de 

grundlæggende forudsætninger for vækst 

med det formål at fremme jobskabelsen og 

en tilbagevenden til fuld beskæftigelse; 

bemærker, at langtidsledigheden og den 

ekstreme langtidsledighed i bl.a. EU's 

fattigste regioner og blandt unge stadig er 

foruroligende høj, og at EU's har 

vanskeligheder, hvad angår industriel 

omstrukturering; bemærker, at der fortsat 

er uligheder med hensyn til økonomisk 

udvikling mellem de europæiske regioner 

og de europæiske lande, og påpeger den 

kløft, der er mellem de rigeste og fattigste 

europæere; bemærker endvidere, at der 

opstår nye udfordringer såsom risikoen for 

økonomisk opbremsning i de nye 

markedsøkonomier og den globale handel, 

navnlig som følge af et pres, der skyldes 

volatiliteten på de kinesiske markeder, 

behovet for at løse migrations- og 

flygtningekrisen og vedvarende 

geopolitiske spændinger; 

3. beklager, at Kommissionens 

økonomiske prognose (efterår 2015) viser 

et beskedent opsving, samtidig med at den 

europæiske økonomiske situation fortsat 

er yderst problematisk, og der er 

langtidsledighed og ekstrem 

langtidsledighed, navnlig i EU's fattigste 

regioner og blandt unge; bemærker, at der 

fortsat er uligheder med hensyn til 

økonomisk udvikling og 

makroøkonomiske ubalancer forårsaget 

af den fælles valuta mellem de europæiske 

regioner og de europæiske lande, og 

påpeger den kløft, der er mellem de rigeste 

og fattigste europæere; bemærker 

endvidere, at der opstår nye udfordringer 

såsom risikoen for økonomisk 

opbremsning i de nye markedsøkonomier 

og den globale handel, behovet for at løse 

migrations- og flygtningekrisen og 

vedvarende geopolitiske spændinger; 

Or. en 
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Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. noterer sig endvidere Kommissionens 

årlige vækstundersøgelse for 2016; er af 

den faste overbevisning, at en styrkelse af 

investeringerne gennem bl.a. en 

koordineret stigning i de offentlige og 

private investeringer med fokus på 

Europa 2020-målene er en passende 

politisk respons med henblik på en mere 

afbalanceret økonomisk politik; mener, at 

disse to elementer bør tages i betragtning i 

forbindelse med udarbejdelsen af 

budgetforslaget for 2017, for så vidt som 

det skulle gøre det lettere at udpege 

prioriteter inden for en økonomisk 

kontekst; opfordrer derfor til øget synergi 

mellem Unionens dimension af det 

europæiske semester for samordning af de 

økonomiske politikker og Unionens 

budget, der også er afgørende for et stabilt 

euroområde; 

4. beklager Kommissionens årlige 

vækstundersøgelsespakke for 2016 og 

anser det foreslåede policy-mix af 

strukturreformer og finanspolitisk 

ansvarlighed for en gentagelse af den 

samme ødelæggende strategi, der er 

foreslået i alle tidligere årlige 

vækstundersøgelser, der ikke har bragt 

noget meningsfuldt tegn på økonomisk 

genopretning; mener, at disse elementer 

bør tages i betragtning i forbindelse med 

udarbejdelsen af budgetforslaget for 2017, 

så de samme fejl ikke gentages, men at der 

i stedet for skal udpeges nye prioriteter 

med et andet økonomisk perspektiv; 

Or. en 
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Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. glæder sig i denne forbindelse over 

Kommissionens bestræbelser på at øge 

anvendelsen af de europæiske struktur- og 

investeringsfonde til fordel for centrale 

prioriteter, der fremhæves i de 

landespecifikke henstillinger; noterer sig 

Kommissionens forslag om oprettelse af 

støtteprogrammet for strukturreformer og 

opfordrer indtrængende Kommissionen til 

at garantere, at finansieringen vil blive 

anvendt med henblik på at styrke den 

økonomiske, sociale og territoriale 

samhørighed i overensstemmelse med 

artikel 174 i TEUF 

5. beklager i denne forbindelse 

Kommissionens bestræbelser på at øge 

anvendelsen af de europæiske struktur- og 

investeringsfonde til fordel for centrale 

prioriteter, der fremhæves i de 

landespecifikke henstillinger, og 

modsætter sig kraftigt Kommissionens 

forslag om oprettelse af støtteprogrammet 

for strukturreformer; 

Or. en 
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Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. beklager, at Unionens budget i de 

seneste år har været et indirekte offer for 

medlemsstaternes tvetydige opførsel, som 

har foranlediget dem til at betragte deres 

bidrag til Unionens budget som en byrde 

og behandle det som en 

justeringsvariabel; opfordrer i denne 

kontekst til mere fleksibilitet med hensyn 

til medlemsstaternes udgifter på specifikke 

områder såsom investeringer inden for 

rammerne af Den Europæiske Fond for 

Strategiske Investeringer (EFSI) og 

bekæmpelse af arbejdsløshed, fattigdom og 

ulighed bl.a. i lyset af behovet for at løse 

de stigende sikkerhedstrusler og migrant- 

og flygtningekrisen; understreger, at EU's 

budget, som et investeringsbudget, kan 

skabe en særlig stor EU-merværdi ved at 

styrke væksten, konkurrenceevnen og 

skabelsen af arbejdspladser i 

medlemsstaterne; henleder 

opmærksomheden på behovet for, at 

medlemsstaternes bidrag til Unionens 

budget ikke behandles som en 

justeringsvariabel, der er underlagt 

makroøkonomiske betingelser; påpeger 

desuden igen merværdien af Unionens 

budget i form af synergier og 

stordriftsfordele; fremhæver den særlige 

situation for de isolerede og perifere 

regioner, og mener, at medlemsstaternes 

6. opfordrer til mere fleksibilitet med 

hensyn til medlemsstaternes udgifter på 

specifikke områder, såsom offentlige 

investeringer i F&U og bæredygtige 

infrastrukturprojekter og bekæmpelse af 

arbejdsløshed, fattigdom og ulighed bl.a. i 

lyset af behovet for at løse de stigende 

sikkerhedstrusler og migrant- og 

flygtningekrisen; understreger, at EU's 

budget, som et investeringsbudget, kan 

skabe EU-merværdi ved at styrke væksten 

og skabelsen af arbejdspladser i 

medlemsstaterne; henleder 

opmærksomheden på behovet for, at 

medlemsstaternes bidrag til Unionens 

budget ikke behandles som en 

justeringsvariabel, der er underlagt 

makroøkonomiske betingelser; fremhæver 

den særlige situation for de isolerede og 

perifere regioner, og mener, at 

medlemsstaternes bidrag til EU-budgettet 

ikke bør tages i betragtning ved 

beregningen af deres strukturelle 

underskud; 
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bidrag til EU-budgettet ikke bør tages i 

betragtning ved beregningen af deres 

strukturelle underskud; 

Or. en 



 

AM\1088368DA.doc  PE579.732v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

2.3.2016 A8-0036/12 

Ændringsforslag  12 

Marco Zanni, Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0036/2016 

Jens Geier 

Retningslinjer for budgettet for 2017 - Sektion III 

2016/2004(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 
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8. påpeger, at Unionen har været udsat for 

en lang række kriser i de senere år, som der 

bør findes en overordnet løsning på; 

understreger, at den flygtningekrise, som 

EU såvel som nabolandene oplever som 

følge af den syriske konflikt, endnu ikke er 

løst; bemærker, at krisen eskalerede i 2015 

og er fortsat i 2016 med en pludselig og 

massiv stigning i antallet af flygtninge og 

migranter, der flygter til EU for at søge 

asyl; understreger, at dette yderligere har 

påvirket den interne krise; understreger, at 

EU's budget sikrede et øjeblikkeligt svar på 

krisen og bør øges betydeligt for at være i 

stand til effektivt at finansiere 

gennemførelsen af EU's politikker til 

afhjælpning af denne krise, og at det bør 

udgøre en del af en europæisk løsning på 

denne nødsituation fremover; 

8. påpeger, at medlemsstaterne har været 

udsat for en lang række kriser i de senere 

år, som der bør findes en løsning på; 

understreger, at den flygtningekrise, som 

EU såvel som nabolandene oplever som 

følge af den syriske konflikt, endnu ikke er 

løst; bemærker, at krisen eskalerede i 2015 

og er fortsat i 2016 med en pludselig og 

massiv stigning i antallet af flygtninge og 

migranter, der flygter til EU for at søge 

asyl; understreger, at dette yderligere har 

påvirket den interne krise; understreger, at 

EU's budget har forsøgt at give et 

øjeblikkeligt svar på krisen og bør 

nyorienteres for at være i stand til effektivt 

at finansiere gennemførelsen af EU's 

politikker til afhjælpning af denne krise, og 

det bør udgøre en del af den globale 

løsning på denne nødsituation fremover; 

Or. en 
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Punkt 10 
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10. glæder sig over vedtagelsen af EFSI, 

der udgør et af de vigtigste værktøjer til 

forøgelse af investeringerne på EU-

niveau, og som vil bidrage til stimulering 

af jobskabelsen; bemærker med 

tilfredshed, at der allerede er blevet 

vedtaget et betydeligt antal projekter og 

EIF-operationer, og at der har kunnet 

spores synergier mellem EFSI og 

Horisont 2020; opfordrer Kommissionen 

til aktivt at fremme synergierne mellem 

forskellige EU-fonde og etablere et 

sporingssystem med henblik på at finde 

tilfælde af en kombination af EU-

finansiering; understreger 

nødvendigheden af at anvende 

resultattavlen rigtigt; opfordrer 

medlemsstaterne og private enheder til at 

gøre fuld brug af de finansielle 

ressourcer, der er til rådighed gennem 

EFSI; minder om, at Unionens budget er 

rygraden i denne nye investeringsplan, 

eftersom det tilvejebringer de 8 mia. EUR, 

der er nødvendige i forpligtelses- og 

betalingsbevillinger som tilførsel til 

garantifonden i EFSI, hvoraf i alt 

3,38 mia. EUR allerede er blevet anvendt i 

budgetterne for 2015 og 2016; minder om, 

at den samlede margin for forpligtelser 

blev udnyttet fuldt ud til dette formål i 

2016, og bemærker, at Kommissionen i 

10. gentager sin bekymring over EFSI, der 

ikke sætter noget skub i den europæiske 

økonomi; beklager, at størsteparten af de 

projekter, der er foreslået, er allerede 

planlagte infrastrukturinvesteringer uden 

nogen reel merværdi; er dybt bekymret 

over, at nogle EFSI-projekter ikke er i 

overensstemmelse med princippet om 

bæredygtig udvikling og ikke rummer 

merværdi; mener, at den bedste mulighed 

må være at forbedre produktiviteten af de 

offentlige investeringer på nationalt plan, 

idet offentlige produktive investeringer 

omgående undtages fra 

budgetbestemmelser; 
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henhold til EFSI's finansieringsoversigt 

forudser en lignende situation for 

budgetforslaget for 2017; gentager sit 

tilsagn om at styrke Horisont 2020 og 

Connecting Europe-faciliteten via den 

årlige budgetprocedure for at kompensere 

så meget som muligt for de nedsættelser, 

som blev vedtaget under EFSI-

forhandlingerne; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. betragter navnlig det europæiske 

ungdomsinitiativ som et grundlæggende 

bidrag til Unionens prioriterede mål for 

vækst og beskæftigelse; gentager sit tilsagn 

om fortsat finansiering til dette program 

med henblik på at udvide det og derved 

give et større antal unge, herunder unge 

migranter, der kommer til EU, mulighed 

for reelt at komme ind på arbejdsmarkedet 

ved at modtage et kvalitetstilbud om 

beskæftigelse, videreuddannelse eller 

lærlingeuddannelse; beklager, at der under 

forhandlingerne om EU-budgettet for 

2016 ikke blev afsat nye forpligtelser til 

yderligere finansiering af 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, selv om 

ungdomsarbejdsløsheden i EU er højere 

end nogensinde; minder om, at denne 

målsætning bør tages i betragtning sammen 

med behovet for at fremme de unges 

mobilitet, der støttes via programmet 

Erasmus+; understreger betydningen af den 

fælles erklæring fra de tre institutioner 

(Parlamentet, Rådet og Kommissionen) om 

budgettet for 2016, ifølge hvilken 

nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden 

fortsat er et fælles politisk mål, som har høj 

prioritet, og at de tre institutioner i denne 

henseende bekræfter deres vilje til at gøre 

bedst mulig brug af de budgetmidler, der 

er til rådighed, for at nå det, især 

12. beklager, at 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ikke har 

kunnet yde noget grundlæggende bidrag til 

Unionens prioriterede mål for vækst og 

beskæftigelse; gentager sit tilsagn om en 

revision af dette programs funktionsmåde 

og effektivitet med henblik på at udvide det 

og derved give et større antal unge, 

herunder unge migranter, der kommer til 

EU, mulighed for reelt at komme ind på 

arbejdsmarkedet ved at modtage et 

kvalitetstilbud om beskæftigelse, 

videreuddannelse eller lærlingeuddannelse; 

beklager, at ungdomsarbejdsløsheden i 

EU er højere end nogensinde, selvom 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet har 

været i gang i over to år; minder om, at 

denne målsætning bør tages i betragtning 

sammen med behovet for at fremme de 

unges mobilitet, der støttes via programmet 

Erasmus+; understreger betydningen af den 

fælles erklæring fra de tre institutioner 

(Parlamentet, Rådet og Kommissionen) om 

budgettet for 2016, der siger, at 

nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden 

fortsat er et fælles politisk mål, som har høj 

prioritet, og med henblik herpå bekræfter 

de deres vilje til at gøre bedst mulig brug af 

de budgetmæssige midler, der er til 

rådighed, for at nå det, især 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; 
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ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; 

bemærker, at de nuværende 

gennemførelsestal antyder en fuld 

absorberingskapacitet på trods af de første 

forsinkelser i gennemførelsen af dette 

program og den fortsatte udskydelse af 

udpegelsen af myndigheder for 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativets 

operationelle programmer i mange 

medlemsstater; opfordrer Kommissionen til 

at forelægge sin evaluering af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet senest 

ved udgangen af april 2016 og under alle 

omstændigheder i så god tid, at en 

videreførelse af programmet kan 

indarbejdes i EU’s budget for 2017; 

understreger, at en permanent løsning på 

finansieringen af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet gennem 

nye forpligtelsesbevillinger indtil 2020 vil 

indgå i midtvejsrevisionen af FFR; 

understreger i denne forbindelse, hvor 

vigtigt det er at sikre finansiering af Den 

Europæiske Fond for Tilpasning til 

Globaliseringen (EGF) med henblik på 

støtte til unge under 25, som ikke er i 

beskæftigelse, under uddannelse eller 

oplæring (NEET'er), i samme antal som 

arbejdstagere, der modtager 

understøttelse, i regioner med høj 

ungdomsarbejdsløshed; 

bemærker, at de nuværende 

gennemførelsestal antyder en fuld 

absorberingskapacitet på trods af de første 

forsinkelser i gennemførelsen af dette 

program og den fortsatte udskydelse af 

udpegelsen af myndigheder for 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativets 

operationelle programmer i mange 

medlemsstater; opfordrer Kommissionen til 

at forelægge sin evaluering af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet senest 

ved udgangen af april 2016 og under alle 

omstændigheder i så god tid, at en 

videreførelse af programmet kan 

indarbejdes i EU’s budget for 2017; 

understreger, at en permanent løsning på 

finansieringen af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet gennem 

nye forpligtelsesbevillinger indtil 2020 vil 

indgå i midtvejsrevisionen af FFR; 

understreger i denne forbindelse, hvor 

vigtigt det er at sikre finansiering af Den 

Europæiske Fond for Tilpasning til 

Globaliseringen (EGF), hvad angår støtte 

til unge på op til 25, der ikke er i 

beskæftigelse, under uddannelse eller 

oplæring (NEET'er), med samme antal som 

arbejdere, der modtager understøttelse, i 

regioner med høj ungdomsarbejdsløshed; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. minder om betydningen af de 

europæiske agenturer, der sikrer 

gennemførelsen af europæisk lovgivning 

og dermed opfylder EU's politiske 

målsætninger vedrørende 

konkurrencedygtighed, vækst og 

beskæftigelse på den ene side og 

håndterer den aktuelle migrations- og 

flygtningekrise på den anden side; kræver 

derfor, at der stilles tilstrækkelige 

finansielle og menneskelige ressourcer til 

rådighed til både administrative og 

operationelle udgifter, således at 

agenturerne kan udføre de opgaver, de 

pålægges, og opnå de bedst mulige 

resultater; erindrer vedrørende 

migrations- og flygtningekrisen om 

forøgelsen af personalet og bevillingerne 

til agenturerne på området retlige og 

indre anliggender i budgetterne for 2015 

og 2016; understreger imidlertid, at det vil 

være nødvendigt med yderligere 

forhøjelser af 2017-budgettet for at sætte 

disse agenturer i stand til at klare en 

stigende arbejdsbyrde og flere opgaver; 

opfordrer desuden Kommissionen til at 

forelægge opdaterede og konsoliderede 

oplysninger og en strategi på lang og 

mellemlang sigt for disse agenturer; 

14. opfordrer til en fuldstændig revision af 

de europæiske agenturers rolle, idet der 

rejses spørgsmål om, hvorvidt deres 

opgaver og mål ikke kunne nås på bedre 

vis gennem de eksisterende 

generaldirektorater i Kommissionen, for 

at undgå dobbeltarbejde og omkostninger 

og forbedre gennemsigtigheden; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/16 

Ændringsforslag  16 

Marco Zanni, Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0036/2016 

Jens Geier 

Retningslinjer for budgettet for 2017 - Sektion III 

2016/2004(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  14a. opfordrer til en reduktion af EU's 

administrative udgifter, idet der tages 

hensyn til de økonomiske begrænsninger, 

der opleves i adskillige medlemsstater; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/17 

Ændringsforslag  17 

Marco Zanni, Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0036/2016 

Jens Geier 

Retningslinjer for budgettet for 2017 - Sektion III 

2016/2004(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. erkender, at der til trods for 

mobiliseringen af betydelige budgetmidler 

fordelt over 2015 og 2016 til håndtering af 

migrations- og flygtningekrisen endnu ikke 

er fundet nogen løsning hverken internt i 

EU eller eksternt i flygtningenes 

hjemlande; understreger dog, at 

budgetmidlerne er utilstrækkelige, og at 

betydelige ekstra finansielle midler er 

nødvendige for at løse denne krise, idet 

stigningen i antallet af flygtninge og 

migranter ikke kan anses for at være et 

midlertidigt fænomen; understreger, at der 

bør stræbes efter langsigtede løsninger ikke 

blot i den årlige budgetprocedure, men 

også i den kommende foreløbige revision 

af FFR; opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at forelægge en politisk 

og finansiel plan på mellemlang og lang 

sigt med henblik på at håndtere 

migrationskrisen og dens påvirkning af 

budgettet for 2017; bemærker, at alle EU-

finansierede foranstaltninger bør betragtes 

som en investering i håndtering af 

udfordringerne omkring flygtninge og 

migranter understreger nødvendigheden af 

at tage fat på de grundlæggende årsager til 

migrationsfænomenet ved at forbedre 

levevilkårene især gennem en forbedring af 

uddannelses- og sundhedssektorerne og 

gennem øget støtte til investeringer i 

17. erkender, at der til trods for 

mobiliseringen af betydelige budgetmidler 

fordelt over 2015 og 2016 til håndtering af 

migrations- og flygtningekrisen endnu ikke 

er fundet nogen løsning hverken internt i 

EU eller eksternt i flygtningenes 

hjemlande; understreger dog, at 

budgetmidlerne er utilstrækkelige, og at 

betydelige ekstra finansielle midler bør 

omfordeles fra andre budgetposter for at 

løse denne krise, idet stigningen i antallet 

af flygtninge og migranter ikke kan anses 

for at være et midlertidigt fænomen; 

understreger, at der bør stræbes efter 

langsigtede løsninger ikke blot i den årlige 

budgetprocedure, men også i den 

kommende foreløbige revision af FFR; 

opfordrer indtrængende Kommissionen til 

at forelægge en politisk og finansiel plan 

på mellemlang og lang sigt med henblik på 

at håndtere migrationskrisen og dens 

påvirkning af budgettet for 2017; 

bemærker, at alle EU-finansierede 

foranstaltninger bør betragtes som en 

investering i håndtering af udfordringerne 

omkring flygtninge og migranter 

understreger nødvendigheden af at tage fat 

på de grundlæggende årsager til 

migrationsfænomenet ved at forbedre 

levevilkårene især gennem en forbedring af 

uddannelses- og sundhedssektorerne og 
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infrastrukturerne i migranternes 

oprindelseslande eller de lande, de først 

søger tilflugt i; understreger, at 

finansieringen af migrations- og 

flygtningekrisen ikke bør undergrave eller 

hindre gennemførelsen af andre vigtige 

EU-politikker; 

gennem øget støtte til investeringer i 

infrastrukturerne i migranternes 

oprindelseslande eller de lande, de først 

søger tilflugt i; understreger, at 

finansieringen af migrations- og 

flygtningekrisen ikke bør undergrave eller 

hindre gennemførelsen af andre vigtige 

EU-politikker; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. glæder sig over princippet om og 

målet for de 3 mia. EUR til faciliteten for 

flygtninge i Tyrkiet og opfordrer 

indtrængende alle medlemsstater to at 

opfylde deres politiske løfter og yde 

tilstrækkelig økonomisk støtte som led i 

pakken til faciliteten for flygtninge i 

Tyrkiet; er fast besluttet på at anvende alle 

politiske og institutionelle pressionsmidler 

for at sikre, at medlemsstaterne opfylder 

deres forpligtelser med hensyn til deres 

bidrag til Den Regionale Trustfond for 

Syrien, Nødtrustfonden for Afrika, og 

faciliteten for flygtninge i Tyrkiet; 

forventer, at Kommissionen forklarer, 

hvordan EU's bidrag gøres tilgængeligt 

inden for lofterne i EU's budget for 

henholdsvis 2016 og 2017; kritiserer Rådet 

og Kommissionen for bevidst at have 

udelukket Parlamentet fra forhandlingerne 

om oprettelsen af faciliteten og 

anvendelsen af Unionens bidrag, hvilket 

fremgår af Kommissionens meddelelse, 

idet den har til hensigt at finansiere 

Unionens bidrag gennem omfordeling af 

midler fra Unionens budget for 2016, der 

blev vedtaget for nylig, og ved på forhånd 

at anvende margenerne i 2017-budgettet; 

understreger desuden nødvendigheden af at 

øge virkningen af EU's finansiering 

udadtil; opfordrer Kommissionen til at 

21. udtrykker sin dybe bekymring, hvad 

angår de 3 mia. EUR til faciliteten for 

flygtninge i Tyrkiet og de tyrkiske 

myndigheders anvendelse heraf; 

opfordrer til en grundig og konsekvent 

overvågning af disse midler; er besluttet 

på at anvende alle politiske og 

institutionelle pressionsmidler for at sikre, 

at medlemsstaterne opfylder deres 

forpligtelser med hensyn til deres bidrag til 

Den Regionale Trustfond for Syrien, 

Nødtrustfonden for Afrika, og faciliteten 

for flygtninge i Tyrkiet; forventer, at 

Kommissionen forklarer, hvordan EU's 

bidrag gøres tilgængeligt inden for lofterne 

i EU's budget for henholdsvis 2016 og 

2017; kritiserer Rådet og Kommissionen 

for bevidst at have udelukket Parlamentet 

fra forhandlingerne om oprettelsen af 

faciliteten og anvendelsen af Unionens 

bidrag, hvilket fremgår af Kommissionens 

meddelelse, idet den har til hensigt at 

finansiere Unionens bidrag gennem 

omfordeling af midler fra Unionens budget 

for 2016, der blev vedtaget for nylig, og 

ved på forhånd at anvende margenerne i 

2017-budgettet; understreger desuden 

nødvendigheden af at øge virkningen af 

EU's finansiering udadtil; opfordrer 

Kommissionen til at udarbejde et forslag 

til, hvordan synergierne mellem EU's 
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udarbejde et forslag til, hvordan 

synergierne mellem EU's eksterne 

finansieringsinstrumenter kan styrkes og 

deres strategiske tilgang gøres mere 

sammenhængende; mener, at disse 

trustfonde såvel som faciliteterne for 

flygtninge, hverken befinder sig inden for 

eller uden for EU's budget og dermed er 

undtaget fra den nødvendige ansvarlighed 

og demokratiske proces, der foreskrives i 

fællesskabsmetoden, og vil derfor nøje 

overvåge fondenes og faciliteternes 

oprettelse og deres gennemførelse; 

understreger, at disse foranstaltninger 

udgør en klar overtrædelse af Parlamentets 

rettigheder som en af budgetmyndighedens 

parter; 

eksterne finansieringsinstrumenter kan 

styrkes og deres strategiske tilgang gøres 

mere sammenhængende; mener, at disse 

trustfonde såvel som faciliteterne for 

flygtninge, hverken befinder sig inden for 

eller uden for EU's budget og dermed er 

undtaget fra den nødvendige ansvarlighed 

og demokratiske proces, der foreskrives i 

fællesskabsmetoden, og vil derfor nøje 

overvåge fondenes og faciliteternes 

oprettelse og deres gennemførelse; 

understreger, at disse foranstaltninger 

udgør en klar overtrædelse af Parlamentets 

rettigheder som en af budgetmyndighedens 

parter; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. påpeger, at gennemførelsen af de 

europæiske struktur- og investeringsfonde 

forventes at komme op på normal 

hastighed i 2017, og advarer mod en 

underbudgettering af betalingsbevillinger 

i forhold til dette øgede 

absorptionsniveau; opfordrer 

Kommissionen til at fastsætte 

betalingerne på de nødvendige niveauer i 

sit budgetforslag; udtrykker sin 

bekymring over den forsinkede vedtagelse 

af de operationelle programmer og 

risikoen for en ny ophobning af ubetalte 

regninger i anden halvdel af FFR; 

opfordrer Kommissionen til at samarbejde 

aktivt med medlemsstaterne; opfordrer 

sidstnævnte til at gøre alt for at sikre en 

hurtig udpegelse af programansvarlige 

myndigheder, eftersom den manglende 

udpegelse heraf har været den vigtigste 

årsag til de nuværende forsinkelser; 

glæder sig over, at Kommissionen har 

været parat til efter anmodning at 

samarbejde tæt med medlemsstaterne, 

specielt vedrørende en eventuel justering 

af operationelle programmer for at sikre 

en bedre anvendelse af de europæiske 

struktur- og investeringsfonde med 

henblik på at løse nationale udfordringer 

i forbindelse med flygtningekrisen; 

25. opfordrer til, af 

forpligtelsesbevillingerne i Den 

Europæiske Unions budget ikke forhøjes, 

indtil der er opnået en fuldstændig 

stabilisering af efterslæbet af udestående 

betalingsanmodninger; 
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Or. en 
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Punkt 31 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. gentager, at det går ind for den 

påkrævede dybtgående reform af 

ordningen for EU’s egne indtægter og 

tildeler arbejdet i Gruppen på Højt Plan 

vedrørende Egne Indtægter, der er oprettet 

som en del af aftalen om FFR 2014-2020, 

den største politiske betydning; forventer, 

at Kommissionen og Rådet tager højde for 

det endelige resultat, der forventes inden 

udgangen af 2016, herunder enhver ny 

mulighed for egne indtægter; minder om, at 

hovedtanken bag reformen af ordningen 

med de egne indtægter er at gøre 

indtægtssiden af Unionens budget mere 

selvstændig og mere stabil, enklere, mere 

retfærdigt, mere bæredygtig og mere 

forudsigelig og samtidig lette presset på de 

nationale budgetter på grund af 

uforholdsmæssigt store udgifter og skabe 

større gennemsigtighed og synlighed for 

borgerne uden at øge det samlede 

skattetryk for borgerne; mener, at et 

fuldstændig uafhængigt EU-budget 

forudsætter, at der indføres virkelige egne 

indtægter; 

31. gentager, at det går ind for den 

påkrævede dybtgående reform af 

ordningen for EU’s egne indtægter; 

forventer, at Kommissionen og Rådet tager 

højde for det endelige resultat, der 

forventes inden udgangen af 2016, 

herunder enhver ny mulighed for egne 

indtægter; minder om, at hovedtanken bag 

reformen af ordningen med de egne 

indtægter er at gøre indtægtssiden af 

Unionens budget mere selvstændig og 

mere stabil, enklere, mere retfærdigt, mere 

bæredygtig og mere forudsigelig og 

samtidig lette presset på de nationale 

budgetter på grund af uforholdsmæssigt 

store udgifter og skabe større 

gennemsigtighed og synlighed for borgerne 

uden at øge det samlede skattetryk for 

borgerne; mener, at et fuldstændig 

uafhængigt EU-budget forudsætter, at der 

indføres virkelige egne indtægter; 

Or. en 

 

 


