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Betænkning A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

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 betydningen af den 

potentielle rolle, som Den Europæiske 

Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) 

spiller med hensyn til at mindske manglen 

på investeringer i Europa, og noterer sig 

de varierende resultater, der indtil videre er 

opnået; noterer sig 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 samt større 

investeringer i social infrastruktur og 

energieffektivitet, samtidig med at enhver 

investering i strid med ånden eller 

bogstavet i Klimaaftalen fra Paris 

udelukkes; understreger, at udvælgelsen af 

EFSI-finansierede projekter bør være 

baseret på kvalitet og bæredygtighed, bør 

være efterspørgselsstyret og gøre fuld brug 

af resultattavlen; 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; 



 

AM\1119799DA.docx  PE598.533v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Or. en 



 

AM\1119799DA.docx  PE598.533v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

10.3.2017 A8-0060/8 

Ændringsforslag  8 
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Betænkning A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Retningslinjer for budgettet for 2018 – Sektion III 

2016/2323(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. støtter kraftigt initiativer inden for 

forsvarsforskning, der sigter på at fremme 

et bedre samarbejde mellem 

medlemsstaterne og opnå synergieffekter 

på forsvarsområdet; understreger dog, at 

denne aktivitet bør tilføres nye ressourcer, 

eftersom det er et nyt politisk initiativ, som 

har en betydelig indvirkning på EU's 

budget; opfordrer endvidere til, at alle 

muligheder for finansiering af et 

forsvarsforskningsprogram med et 

særskilt budget inden for den næste 

flerårige finansielle ramme undersøges; 

minder om, at det under overholdelse af 

bestemmelserne i traktaterne er 

nødvendigt at styrke samarbejde på 

forsvarsområdet for at imødegå de 

sikkerhedsmæssige udfordringer, som EU 

står over for, og som er opstået efter 

længere tids ustabilitet i EU's nabolande, 

og usikkerheden omkring visse EU-

partneres engagement i NATO's 

målsætninger; understreger endvidere 

behovet for at forbedre konkurrenceevnen 

og innovationen i den europæiske 

forsvarsindustri, hvilket kan bidrage til at 

fremme vækst og jobskabelse; opfordrer 

medlemsstaterne til at sikre passende 

budgetmidler med henblik på at tackle de 

eksterne udfordringer på en mere 

sammenhængende måde; noterer sig 

udgår 
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oprettelsen af Det Europæiske 

Forsvarsagentur og dets forsknings- og 

kapacitetsvindue; 

Or. en 
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for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Retningslinjer for budgettet for 2018 – Sektion III 

2016/2323(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. gentager sin overbevisning om, at 

EU for at bekæmpe de underliggende 

årsager til migrations- og flygtningekrisen 

og de dermed forbundne humanitære 

udfordringer er nødt til at styrke sin rolle 

gennem investeringer i de lande, som 

flygtninge og migranter kommer fra; 

opfordrer i denne forbindelse 

Kommissionen til at udarbejde en køreplan 

for en effektiv håndtering af 

migrationskrisen; understreger, at det er 

nødvendigt at gennemføre en større 

strategisk tilpasning af alle instrumenter 

inden for udviklingspolitikken for at sikre 

en stabil økonomisk og social udvikling, 

uden at gennemførelsen af eksisterende 

eksterne politikker undergraves; bemærker, 

at investeringer i infrastruktur, boliger, 

uddannelse, lægehjælp og støtte til SMV'er 

med særlig fokus på jobskabelse, social 

beskyttelse og integration er en del af 

løsningen for så vidt angår tackling af de 

grundlæggende årsager til migration; hilser 

derfor – som en del af løsningen på disse 

udfordringer – planen for europæiske 

eksterne investeringer velkommen som en 

sammenhængende og koordineret ramme 
for at fremme investeringer i Afrika og 

naboskabslandene, idet man dog må 

huske på, at den er nødt til at være fuldt 

afstemt med og bidrage til opfyldelsen af 

19. gentager sin overbevisning om, at 

EU for at bekæmpe de underliggende 

årsager til migrations- og flygtningekrisen 

og de dermed forbundne humanitære 

udfordringer er nødt til at styrke sin rolle 

gennem investeringer i de lande, som 

flygtninge og migranter kommer fra; 

opfordrer i denne forbindelse 

Kommissionen til at udarbejde en køreplan 

for en effektiv håndtering af 

migrationskrisen; understreger, at det er 

nødvendigt at gennemføre en større 

strategisk tilpasning af alle instrumenter 

inden for udviklingspolitikken for at sikre 

en stabil økonomisk og social udvikling, 

uden at gennemførelsen af eksisterende 

eksterne politikker undergraves; bemærker, 

at investeringer i infrastruktur, boliger, 

uddannelse, lægehjælp og støtte til SMV'er 

med særlig fokus på jobskabelse, social 

beskyttelse og integration er en del af 

løsningen for så vidt angår tackling af de 

grundlæggende årsager til migration; 

noterer sig forslagene om en plan for 

europæiske eksterne investeringer; 

understreger, at planen for europæiske 

eksterne investeringer er nødt til at være 

fuldt afstemt med og bidrage til 

opfyldelsen af målene for bæredygtig 

udvikling; forventer, at planen for 

europæiske eksterne investeringer vil 
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målene for bæredygtig udvikling; 

forventer, at planen for europæiske 

eksterne investeringer vil fremme 

bæredygtig udvikling uden at 

kompromittere menneskerettighederne, 

afbødningen af klimaforandringerne og 

god regeringsførelse, og at der sikres en 

gennemsigtig forvaltning af Den 

Europæiske Fond for Bæredygtig 

Udvikling og projekterne herunder; 

fremme bæredygtig udvikling uden at 

kompromittere menneskerettighederne, 

afbødningen af klimaforandringerne og 

god regeringsførelse, og at der sikres en 

gennemsigtig forvaltning af Den 

Europæiske Fond for Bæredygtig 

Udvikling og projekterne herunder; 

Or. en 
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Betænkning A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 
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(2016/2323(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. understreger, at Kommissionen ved 

udgangen af 2017 i overensstemmelse med 

FFR-forordningen vil fremlægge sit forslag 

til FFR for perioden efter 2020, som bør 

tage højde for Det Forenede Kongeriges 

beslutning om at forlade EU, hvilket vil få 

konsekvenser for FFR efter 2020; 

understreger, at denne beslutning gør det 

umuligt at fortsætte som hidtil; lægger 

overordentlig stor vægt på den proces, som 

fører frem til fastlæggelsen af den nye 

finansielle ramme og et reformeret og mere 

effektivt EU-budget, og forventer, at den 

vil stå i forhold til de udfordringer, som 

Unionen står over for, og til de 

forpligtelser, som allerede er indgået; 

opfordrer til en hurtig og positiv 

afslutning af den igangværende 

midtvejsrevision af FFR, der kan sikre den 

nødvendige tilpasning af den nuværende 

finansielle ramme og den supplerende 

grad af fleksibilitet i EU's budget, der er 

absolut nødvendig for at nå Unionens 

mål; 

26. understreger, at Kommissionen ved 

udgangen af 2017 i overensstemmelse med 

FFR-forordningen vil fremlægge sit forslag 

til FFR for perioden efter 2020, som bør 

tage højde for Det Forenede Kongeriges 

beslutning om at forlade EU, hvilket vil få 

konsekvenser for FFR efter 2020; 

understreger, at denne beslutning gør det 

umuligt at fortsætte som hidtil; lægger 

overordentlig stor vægt på den proces, som 

fører frem til fastlæggelsen af den nye 

finansielle ramme og et reformeret og mere 

effektivt EU-budget, og forventer, at den 

vil stå i forhold til de udfordringer, som 

Unionen står over for, og til de 

forpligtelser, som allerede er indgået; 

beklager dybt den fuldstændige mangel på 

ambitioner i midtvejsrevisionen af FFR og 

forkaster den foreslåede erklæring om 

forhøjelser (supplerende bevillinger) for 
den resterende periode af FFR'en; 

Or. en 

 

 


