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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. mener, at EU-budgettet er for stort og 

ikke har imødekommet hverken 

medlemsstaternes eller borgernes behov; 

noterer sig Revisionsrettens særberetning 

af 2015, hvori det hedder, at EU-budgettet 

har en anslået fejlfrekvens for betalinger 

på 3,8 %; mener, at beføjelser bør 

tilbageføres til medlemsstaterne og 

budgettet reduceres drastisk i lyset af den 

stigende utilfredshed med EU blandt 

borgerne; 

Or. en 
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Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. tager positivt imod forslaget om at 

iværksætte en ordning med et 

"Interrailkort til Europa på 18-års-

fødselsdagen"; understreger, at dette 

projekt har potentiale til at styrke den 

europæiske bevidsthed og identitet; 

understreger imidlertid, at projektet ikke 

bør finansieres på bekostning af andre 

succesfulde EU-programmer, navnlig på 

ungdoms- og kulturområdet, og at det bør 

være så inklusivt som muligt og indeholde 

bestemmelser om at indbefatte 

indbyggerne på Europas fjerntliggende 

øer; anmoder Kommissionen om at 

vurdere de potentielle omkostninger og 

finansieringskilder for dette initiativ og 

fremsætte forslag herom; 

udgår 

Or. en 



 

AM\1119809DA.docx  PE598.533v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

10.3.2017 A8-0060/21 

Ændringsforslag  21 

Raymond Finch 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Retningslinjer for budgettet for 2018 – Sektion III 

2016/2323(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. minder om den betydning, som de 

europæiske agenturer spiller i forbindelse 

med at sikre gennemførelsen af 

europæiske lovgivningsprioriteringer og 

dermed opfylder EU's politiske mål 

vedrørende konkurrencedygtighed, vækst 

og beskæftigelse og håndteringen af den 

aktuelle migrations- og flygtningekrise; 

insisterer derfor på, 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; understreger med 

hensyn til personalestigningerne og 

forhøjelsen af bevillingerne til agenturerne 

siden 2014-budgettet, at disse betragtes 

som en del af nye politikker og lovgivning, 

som ikke indgår i beregningen af målet 

om nedbringelse af personalet med 5 %; 

understreger derfor, at budgettet for 2018 

ikke bør forudse nogen yderligere 

nedskæringer i agenturernes 

stillingsfortegnelser ud over de aftalte 5 % 

for Den Europæiske Unions enkelte 

institutioner og organer inden for 

rammerne af den interinstitutionelle aftale; 

16. bemærker det høje antal europæiske 

agenturer; insisterer derfor på, at de 

finansielle og menneskelige ressourcer 

reduceres; understreger med hensyn til 

personale og bevillinger til agenturerne 

siden 2014-budgettet, at disse bør indgå i 

målet om nedbringelse af personalet med 

5 %, og at en større nedbringelse bør 

indføres for de kommende år; understreger 

derfor, at budgettet for 2018 bør forudse 

yderligere nedskæringer i agenturernes 

stillingsfortegnelser ud over de aftalte 5 % 

for Den Europæiske Unions enkelte 

institutioner og organer inden for 

rammerne af den interinstitutionelle aftale; 

Or. en 
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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 

17. afviser ethvert EU-initiativ inden for 

forsvarsforskning; understreger, at ingen 

aktivitet af denne art bør tilføres nye 

ressourcer fra EU's budget; modsætter sig 

endvidere, at alle muligheder for 

finansiering af et 

forsvarsforskningsprogram med et særskilt 

budget inden for den næste flerårige 

finansielle ramme undersøges; modsætter 

sig oprettelsen af Det Europæiske 

Forsvarsagentur og dets forsknings- og 

kapacitetsvindue; 
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Forsvarsagentur og dets forsknings- og 

kapacitetsvindue; 

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; 

udgår 

Or. en 
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Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. gentager sin tidligere opfordring til at 

sikre EU's budget et passende 

betalingsbevillingsniveau, således at det 

kan udfylde sin primære rolle som 

investeringsbudget; er overbevist om, at 

denne rolle ikke kan udfyldes, hvis EU 

ikke lever op til sine forpligtelser og 

dermed sætter sin troværdighed på spil; 

udgår 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. gentager sin holdning om, at betalinger 

fra særlige instrumenter 

(fleksibilitetsinstrumentet, EU's 

Solidaritetsfond, Den Europæiske Fond for 

Tilpasning til Globaliseringen og 

nødhjælpsreserven) skal opføres i budgettet 

uden for betalingsloftet for FFR, som det 

er tilfældet for forpligtelser; understreger 

i forbindelse med den igangværende 

midtvejsrevision af FFR de potentielle 

fremskridt, der er gjort på spørgsmålet om 

opførelse af betalingerne fra FFR's 

særlige instrumenter på budgettet for 

2014 med revisionen af margenen til 

uforudsete udgifter, selv om dette 

spørgsmål ikke er blevet entydigt afklaret; 

25. gentager, at betalinger fra særlige 

instrumenter (fleksibilitetsinstrumentet, 

EU's Solidaritetsfond, Den Europæiske 

Fond for Tilpasning til Globaliseringen og 

nødhjælpsreserven) skal opføres i budgettet 

inden for betalingsloftet for FFR; 

Or. en 
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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 dette kommende FFR-

forslag ikke bør omfatte Det Forenede 

Kongeriges bidrag eller indebære nogen 

retlige forpligtelser for Det Forenede 

Kongerige hvad angår dets forpligtelser; 

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 reduceret EU-

budget; 

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 

konklusionen fra Gruppen på Højt Plan 

27. 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 

være en fremragende anledning til 

drastisk at nedsætte EU-budgettet; afviser 

konklusionen fra Gruppen på Højt Plan 

vedrørende Egne Indtægter; 
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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 31 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. opfordrer Rådet til at leve op til sine 

politiske erklæringer og samarbejde for at 

sikre, at EU får et tilstrækkeligt budget; 

31. opfordrer Rådet til at foretage 

nedskæringer i budgettet; 

Or. en 

 

 


