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Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Retningslinjer for budgettet for 2018 - Sektion III 

2016/2323(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. mener, at EU's budget skal være 

udstyret med værktøjer, der sætter det i 

stand til at reagere på flere forskellige 

kriser på samme tid, samtidig med at der 

opretholdes budgetdisciplin, og at der 

derfor er brug for en vis fleksibilitet; er af 

den opfattelse, at det – selv om vækst og 

beskæftigelse fortsat er de vigtigste 

prioriteter i EU's budget – er vigtigt, at 

opnåelsen af holdbare fremskridt og 

holdbar udvikling på disse områder sker 

sideløbende med, at EU-borgernes 

bekymringer vedrørende sikkerheden 

tilgodeses; gentager sin opfordring til 

tematisk koncentration i forbindelse med 

fastsættelsen af prioriteter for EU's budget 

for 2018; 

2. mener, at EU's budget skal være 

udstyret med værktøjer, der sætter det i 

stand til at reagere på flere forskellige 

kriser på samme tid, samtidig med at der 

opretholdes budgetdisciplin, og at der 

derfor er brug for en vis fleksibilitet; 

understreger, at Den Europæiske Unions 

Solidaritetsfond skal være et solidt og 

fleksibelt instrument, som viser solidaritet 

og yder hurtig og effektiv bistand til 

borgere, der er berørt af større 

naturkatastrofer; beklager, at Den 

Europæiske Unions Solidaritetsfond siden 

2014 kun er blevet tildelt en maksimal 

bevilling på 500 mio. EUR om året, 

hvilket kan vise sig at være for lidt; 

anmoder om en automatisk fremførsel af 

det ikkeanvendte beløb til det kommende 

år; er af den opfattelse, at det – selv om 

vækst og beskæftigelse fortsat er de 

vigtigste prioriteter i EU's budget – er 

vigtigt, at opnåelsen af holdbare fremskridt 

og holdbar udvikling på disse områder sker 

sideløbende med, at EU-borgernes 

bekymringer vedrørende sikkerheden 

tilgodeses; gentager sin opfordring til 

tematisk koncentration i forbindelse med 

fastsættelsen af prioriteter for EU's budget 

for 2018; 

Or. en 
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Betænkning A8-0060/2017 
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Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. støtter på det kraftigste yderligere 

udvikling og forbedring af 

interoperabiliteten mellem europæiske 

infrastrukturnet; mener, at finansieringen af 

Connecting Europe-faciliteten (CEF) er af 

afgørende betydning for at nå disse mål, 

og opfordrer Kommissionen til at sikre et 

passende finansieringsniveau i 2018; 

6. støtter en passende udvikling og 

forbedring af interoperabiliteten mellem 

europæiske infrastrukturnet; mener, at 

finansieringen af Connecting Europe-

faciliteten skal sigte mod mål, som skaber 

en reel merværdi for medlemsstaterne, og 

ikke bør anvendes til at finansiere 

projekter, der er forbundet med 

kontroverser; opfordrer Kommissionen til 

at sikre et målbevidst finansieringsniveau i 

2018; 

Or. en 
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Betænkning A8-0060/2017 
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Retningslinjer for budgettet for 2018 - Sektion III 

2016/2323(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. understreger betydningen af og det 

store potentiale i Den Europæiske Fond for 

Strategiske Investeringer (EFSI) med 

hensyn til at mindske det investeringshul, 

som stadig findes i Europa, og anerkender 

de positive resultater, der indtil videre er 

opnået; glæder sig over Kommissionens 

forslag om at forlænge EFSI frem til 2020, 

som bør sigte mod at forbedre EFSI's 

funktion, herunder anvendelsen af 

additionalitetsprincippet og princippet om 

geografisk balance, hvor der er behov for 
en yderligere indsats; understreger, at 

udvælgelsen af EFSI-finansierede 

projekter bør være baseret på kvalitet og 

efterspørgselsstyret; glæder sig over, at 

Kommissionen har til hensigt at styrke 

den rolle, som Det Europæiske Centrum 

for Investeringsrådgivning spiller med 

hensyn til at yde mere målrettet teknisk 

bistand på lokalt plan i hele EU og 

fremme den geografiske balance; 

opfordrer endvidere Kommissionen til 

regelmæssigt at vurdere merværdien af 

EFSI ved at foretage en 

konsekvensanalyse af fondens 

indvirkninger; 

7. understreger, at Den Europæiske 

Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) 

har vist sig at være ineffektiv med hensyn 

til at mindske det investeringshul, som 

stadig findes i Europa, og fremhæver, at 

de hidtil opnåede resultater er ubetydelige 
og hverken leverer additionalitet eller 

merværdi i forhold til de eksisterende 

EIB-programmer; beklager 
Kommissionens forslag om at forlænge 

EFSI frem til 2020; opfordrer 

Kommissionen til inden udgangen af 2018 

at udarbejde en udtømmende analyse af 

EFSI og dennes merværdi ved hjælp af en 

konsekvensanalyse af fondens 

indvirkninger med henblik på at vurdere 

fondens videreførelse i den kommende 

finansielle programmeringsperiode; 

Or. en 
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Punkt 11 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  11a. mener, at sparepolitikker 

underminerer medlemsstaternes evne til 

at reagere på kriser på behørig vis, og at 

de skal bringes til ophør; minder om 

betydningen af at fremme 

modstandsdygtigheden over for 

katastrofer og risikoforebyggelse gennem 

en hurtig og passende reaktion på enhver 

naturkatastrofe, som berører EU-

borgerne; understreger i denne 

sammenhæng vigtigheden af at overveje 

bæredygtig genopbygning og investering i 

foranstaltninger til jordskælvssikring, 

herunder udelukkelse af investeringer, 

der medfinansieres af ESI-fondene og 

henhører under tematisk mål nr. 5 om 

"forebyggelse, fremme af tilpasning til 

klimaforandringer, risikoforebyggelse og 

risikostyring", fra beregningen af 

nationale underskud inden for rammerne 

af stabilitets- og vækstpagten; 

Or. en 

 

 


