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Betænkning A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Retningslinjer for budgettet for 2018 – Sektion III 

2016/2323(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. påskønner den vigtige rolle, som EU-

budgettet spiller med hensyn til at give 

konkrete svar på de udfordringer, EU står 

over for; understreger, at anstændig, 

kvalitetspræget og stabil beskæftigelse, 

navnlig for unge, økonomisk vækst, 

samfundsøkonomisk konvergens, 

migration, sikkerhed og bekæmpelse af 

populisme samt klimaforandringer fortsat 

er de vigtigste spørgsmål på EU-plan, og 

at EU-budgettet er en del af løsningen 

herpå; understreger, at 

solidaritetsprincippet fortsat skal være ét 

af EU-budgettets grundlæggende 

principper; understreger, at kun et solidt 

og målrettet EU-budget med en reel 

europæisk merværdi vil være til gavn for 

alle medlemsstater og EU-borgere; 

forventer, at Kommissionen vil fremlægge 

et forslag til budget for 2018, der gør det 

muligt for EU at fortsætte med at skabe 

velstand gennem vækst og beskæftigelse 

og sikkerhed for borgerne; 

1. gentager sin bekymring over 

finansieringen over EU-budgettet og dets 

rolle i at levere konkrete svar på 

borgernes behov og de stigende 

vanskeligheder, de står over for, såsom 

arbejdsløshed, økonomisk recession, 

fattigdom, migrationskrisen og trusler 

mod sikkerheden; understreger behovet 

for på passende vis at vurdere, hvilke 

midler der kan forvaltes bedre på 

nationalt plan med henblik på at sikre 

fuld respekt for nærhedsprincippet; 

Or. en 
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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 Den Økonomiske og 

Monetære Union (ØMU), der blev oprettet 

med Maastrichttraktaten, bærer ansvaret 

for at standse udvikling og vækst i de 

medlemsstater, der i øjeblikket oplever 

recession, fattigdom og en ekstremt høj 

strukturel arbejdsløshed; understreger, at 

genoprettelsen af konkurrenceevnen i den 

europæiske økonomi kun kan ske ved at 

give mulighed for en fravalgsklausul for 

alle de lande, der ikke ønsker at deltage i 

ØMU'en; 

Or. en 
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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 EFSI 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; afviser Kommissionens 

forslag om at forlænge EFSI frem til 2020 

og mener, at den bedste løsning er at 

forbedre produktiviteten af de offentlige 

investeringer på nationalt plan, idet 

produktive offentlige investeringer 

omgående undtages fra 

budgetbestemmelserne; 

Or. en 
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Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. understreger, at ungdomsarbejdsløshed 

er en af de største udfordringer på 

europæisk plan, idet den har særligt store 

sociale indvirkninger – særlig i Unionens 

fattigste regioner – og udgør en risiko for 

en hel generation af unge europæere, 

hvilket undergraver den langsigtede 

økonomiske vækst; understreger, at 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet som et 

led i forliget om EU's budget for 2017 vil 

blive tildelt en bevilling på 500 mio. EUR 

ved hjælp af et ændringsbudget i 2017; 

anser ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 

for at være et grundlæggende bidrag til 

Unionens prioriterede mål for vækst og 

beskæftigelse og er fortsat fast besluttet på 

at sikre tilstrækkelig finansiering til at 

bekæmpe ungdomsarbejdsløshed og 

videreføre 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet frem til 

udløbet af den nuværende FFR, samtidig 

med at programmets funktion og 

gennemførelse styrkes; understreger i 

denne forbindelse vigtigheden af EU's 

ungdomsstrategi; 

9. understreger, at 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ikke har 

løst den nuværende nødsituation; mener, 

at medlemsstaterne fortsat bør være de 

primære initiativtagere på det sociale 

område og beskæftigelsesområdet, og at 

løsningen på borgernes problemer ikke 

kan findes ved, at EU indfører yderligere 

restriktioner, idet medlemsstaterne selv 

bedst er i stand til at opfylde deres 

borgeres forventninger, herunder navnlig 

på det sociale og økonomiske område; 

Or. en 
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Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. er overbevist om, at EU's budget 

under de nuværende omstændigheder har 

vist sig at være utilstrækkeligt til at 

håndtere konsekvenserne af migrations- 

og flygtningekrisen og de dermed 

forbundne humanitære udfordringer eller 

til at håndtere udfordringerne på 

sikkerhedsområdet, såsom den stigende 

internationale terrorisme; understreger på 

denne baggrund at der skal findes en 

varig løsning på dette spørgsmål, eftersom 

det af den gentagne anvendelse af særlige 

instrumenter som f.eks. 

fleksibilitetsinstrumentet tydeligt fremgår, 

at EU-budgettet oprindelig ikke var 

udformet til at imødegå kriser af en sådan 

størrelsesorden; påpeger, at det er 

nødvendigt, at der vedtages en 

sammenhængende strategi til håndtering 

af migrations- og flygtningekrisen, 

herunder klare, målbare og forståelige 

mål; minder imidlertid om, at behovet for 

at mobilisere supplerende midler med 

henblik på at imødegå disse udfordringer 

ikke bør have forrang for andre vigtige 

EU-politikker, f.eks. på området for 

beskæftigelse og vækst; 

13. erkender, at der til trods for 

mobilisering af betydelige budgetmidler 

fordelt over 2015, 2016 og 2017 til 

håndtering af migrations- og 

flygtningekrisen endnu ikke er fundet 

nogen løsning; kræver af denne årsag, at 

forvaltningen af alle berørte kompetencer 

og midler, som EU er blevet tildelt, gives 

tilbage til medlemsstaterne, således at de 

kan kontrollere deres grænser og 

gennemføre en seriøs 

tilbagesendelsespolitik; minder om, at det 

med henblik på at gennemføre en egentlig 

politik mod terrorisme ligeledes er 

nødvendigt at optrævle 

terrororganisationer og udvise alle 

involverede personer; 

Or. en 
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Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. understreger, at stabile nabolande er 

en af betingelserne for opretholdelse af 

stabiliteten og velstanden i EU; opfordrer 

derfor Kommissionen til at sikre, at der 

gives prioritet til investeringer i EU's 

naboskabsområde med henblik på at støtte 

bestræbelserne på at tackle de vigtigste 

problemer, dette område står over for, 

nemlig de humanitære udfordringer, som 

er forbundet med migrations- og 

flygtningekrisen i det sydlige 

naboskabsområde, og den russiske 

aggression i det østlige naboskabsområde; 

gentager, at støtte til lande, der er ved at 

gennemføre associeringsaftaler med EU, 

er af afgørende betydning for at fremme 

politiske og økonomiske reformer, men 

understreger, at denne støtte kun bør 

finde sted, så længe disse lande opfylder 

kriterierne for støtteberettigelse, navnlig 

hvad angår retsstatsprincippet og 

håndhævelsen af demokratiske 

institutioner; 

21. understreger, at det er nødvendigt at 

sikre stabilitet ved grænsen, men mener, 

at enhver forhandling med Tyrkiet – et 

land, som ikke respekterer en række af de 

grundlæggende principper om frihed og 

demokrati – straks bør bringes til ophør; 

Or. en 
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Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. understreger, at forudsigeligheden og 

den langsigtede bæredygtighed af EU's 

budget er en nødvendig forudsætning for 

en stærk og stabil europæisk Union; 

understreger behovet for at tilpasse 

varigheden af FFR til såvel Parlamentets 

som Kommissionens politiske cyklusser; 

henleder opmærksomheden på, at Det 

Forenede Kongeriges udtrædelse af EU 

vil gøre det muligt at tage fat på de 

langsigtede problemer, som har forhindret 

EU-budgettet i at udnytte sit reelle 

potentiale, navnlig på indtægtssiden, ved 

at udfase alle rabatter og 

korrektionsmekanismer; bekræfter, at det 

går ind for en dybtgående reform af EU's 

egne indtægter, og hilser i den forbindelse 

fremlæggelsen af den endelige rapport fra 

Gruppen på Højt Plan vedrørende Egne 

Indtægter velkommen; opfordrer alle 

involverede parter til at drage de relevante 

konklusioner af rapporten og analysere 

mulighederne for at gennemføre 

henstillingerne fra Gruppen på Højt Plan 

vedrørende Egne Indtægter, der vil 

bidrage til at gøre EU's budget mere 

stabilt, simpelt, selvhjulpent, rimeligt og 

forudsigeligt; forventer, at alle nye egne 

indtægter fører til en reduktion af 

medlemsstaternes BNI-bidrag; bifalder 

27. afviser og beklager dybt enhver 

manipulation af Det Forenede Kongeriges 

udtrædelse af EU (Brexit) som en 

udløsende faktor for styrkelse af 

budgettets indtægtsside, da dette vil føre til 

yderligere beskatning af virksomheder og 

øget skattetryk på borgerne; 
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konklusionen fra Gruppen på Højt Plan 

om, at EU-budgettet skal fokusere på de 

områder, som genererer den største 

europæiske merværdi, og om, at 

princippet om "rimelige modydelser" bør 

afskaffes, eftersom alle medlemsstaterne, 

som det fremgår af rapporten, har gavn af 

EU-budgettet uanset deres "nettosaldo"; 

Or. en 
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Punkt 30 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 30a. opfordrer til en gennemgribende og 

konkret reduktion af EU's administrative 

udgifter, idet der tages hensyn til de 

økonomiske begrænsninger, der opleves i 

adskillige medlemsstater; 

Or. en 

 

 


