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Hovedprioriteterne i EU’s 2019-budget En bæredygtig fremtid 
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2017/2286(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. mener, at prioriteterne i EU’s 2019-

budget bør være vækst, innovation, 

konkurrenceevne, bekæmpelse af 

klimaforandringer, overgangen til 

vedvarende energi, migration og 

sikkerhed; 

4. mener, at prioriteterne i EU’s 2019-

budget bør være vækst, innovation, 

konkurrenceevne, sikkerhed, bekæmpelse 

af klimaforandringer, overgangen til 

vedvarende energi og migration; 

Or. en 
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Betænkning A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III 

2017/2286(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. mener, at der skal afsættes de 

nødvendige bevillinger og menneskelige 

ressourcer til de EU'-agenturer, -politikker 

og -programmer, der beskæftiger sig med 

forvaltning af migrations- og 

flygtningestrømme og grænsekontrol , så 

de kan klare den aktuelle flygtningekrise, 

som medlemsstaterne også forventes at 

påtage sig ansvaret for i overensstemmelse 

med princippet om byrdefordeling og 

Genève-konventionerne; er overbevist om, 

at EU for at finde en langsigtet løsning 

også bør udvise ekstern solidaritet for at 

fremme forudsætningerne for fred og 

velstand i oprindelseslandene ved at lægge 

større vægt på investeringer og 

udviklingspolitikken, navnlig gennem 

anvendelsen af Den Europæiske Fond for 

Bæredygtig Udvikling (EFSD), 

udviklingssamarbejdsinstrumentet (DCI) 

og instrumentet for humanitær bistand; 

erkender betydningen og den særlige værdi 

af udviklingspolitikken med prioriteter 

såsom fattigdomsbekæmpelse, uddannelse, 

sundhed og økonomisk udvikling; 

understreger behovet for at støtte 

UNRWA’s indsats og programmer; 

understreger, at stabile nabolande er én af 

forudsætningerne for at opretholde 

stabiliteten og velstanden i EU; opfordrer 

derfor Kommissionen til at sikre, at 

33. mener, at der skal afsættes de 

nødvendige bevillinger og menneskelige 

ressourcer til de EU'-agenturer, -politikker 

og -programmer, der beskæftiger sig med 

forvaltning af migrations- og 

flygtningestrømme og grænsekontrol , så 

de kan klare den aktuelle flygtningekrise, 

som medlemsstaterne også forventes at 

påtage sig ansvaret for i overensstemmelse 

med princippet om byrdefordeling og 

Genève-konventionerne; er overbevist om, 

at EU for at finde en langsigtet løsning 

også bør udvise ekstern solidaritet for at 

fremme forudsætningerne for fred og 

velstand i oprindelseslandene ved at lægge 

større vægt på investeringer og 

udviklingspolitikken, navnlig gennem 

anvendelsen af Den Europæiske Fond for 

Bæredygtig Udvikling (EFSD), 

udviklingssamarbejdsinstrumentet (DCI) 

og instrumentet for humanitær bistand; 

erkender betydningen og den særlige værdi 

af udviklingspolitikken med prioriteter 

såsom fattigdomsbekæmpelse, uddannelse, 

sundhed og økonomisk udvikling; 

understreger behovet for at støtte 

UNRWA’s indsats og programmer; 

understreger, at stabile nabolande er én af 

forudsætningerne for at opretholde 

stabiliteten og velstanden i EU; opfordrer 

derfor Kommissionen til at sikre, at 
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investeringer i EU's naboskabsområde 

prioriteres med henblik på at støtte 

bestræbelserne på at tackle de vigtigste 

problemer i dette område som migration, 

flygtninge og udvikling i de sydlige 

nabolande og ustabilitet i de østlige 

nabolande, hvilket til dels skyldes en 

russisk udenrigspolitik, der ikke er i 

overensstemmelse med folkeretten, 

demokratiske normer og 

menneskerettighedsstandarder; 

understreger, at nye politiske prioriteter og 

kommende udfordringer for EU som 

sikkerhed og forsvar, bør finansieres med 

nye bevillinger og ikke ved at nedskære 

eksisterende politikker og programmer, 

som både er vellykkede og vigtige, f.eks. 

udvikling og humanitær bistand og 

naboskabspolitik; understreger endvidere, 

at sikkerhed og udviklingspolitik påvirker 

hinanden indbyrdes, og at sikkerhed er en 

vigtig forudsætning for opbygning af en 

funktionsdygtig stat; 

investeringer i EU's naboskabsområde 

prioriteres med henblik på at støtte 

bestræbelserne på at tackle de vigtigste 

problemer i dette område som migration, 

flygtninge og udvikling i de sydlige 

nabolande og ustabilitet i de østlige 

nabolande, hvilket til dels skyldes en 

russisk udenrigspolitik, der ikke er i 

overensstemmelse med folkeretten, 

demokratiske normer og 

menneskerettighedsstandarder; 

understreger, at nye politiske prioriteter og 

kommende udfordringer for EU som 

sikkerhed og forsvar, bør finansieres med 

nye bevillinger og ikke ved at nedskære 

eksisterende politikker og programmer, 

f.eks. udvikling og humanitær bistand og 

naboskabspolitik; understreger endvidere, 

at sikkerhed og udviklingspolitik påvirker 

hinanden indbyrdes, og at sikkerhed er en 

vigtig forudsætning for opbygning af en 

funktionsdygtig stat; 

Or. en 
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Betænkning A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III 

2017/2286(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. mener, at der skal afsættes de 

nødvendige bevillinger og menneskelige 

ressourcer til de EU'-agenturer, -politikker 

og -programmer, der beskæftiger sig med 

forvaltning af migrations- og 

flygtningestrømme og grænsekontrol , så 

de kan klare den aktuelle flygtningekrise, 

som medlemsstaterne også forventes at 

påtage sig ansvaret for i overensstemmelse 

med princippet om byrdefordeling og 

Genève-konventionerne; er overbevist om, 

at EU for at finde en langsigtet løsning 

også bør udvise ekstern solidaritet for at 

fremme forudsætningerne for fred og 

velstand i oprindelseslandene ved at lægge 

større vægt på investeringer og 

udviklingspolitikken, navnlig gennem 

anvendelsen af Den Europæiske Fond for 

Bæredygtig Udvikling (EFSD), 

udviklingssamarbejdsinstrumentet (DCI) 

og instrumentet for humanitær bistand; 

erkender betydningen og den særlige værdi 

af udviklingspolitikken med prioriteter 

såsom fattigdomsbekæmpelse, uddannelse, 

sundhed og økonomisk udvikling; 

understreger behovet for at støtte 

UNRWA’s indsats og programmer; 

understreger, at stabile nabolande er én af 

forudsætningerne for at opretholde 

stabiliteten og velstanden i EU; opfordrer 

derfor Kommissionen til at sikre, at 

33. mener, at der skal afsættes de 

nødvendige bevillinger og menneskelige 

ressourcer til de EU'-agenturer, -politikker 

og -programmer, der beskæftiger sig med 

forvaltning af migrations- og 

flygtningestrømme og grænsekontrol , så 

de kan klare den aktuelle flygtningekrise, 

som medlemsstaterne også forventes at 

påtage sig ansvaret for i overensstemmelse 

med princippet om byrdefordeling og 

Genève-konventionerne; er overbevist om, 

at EU for at finde en langsigtet løsning 

også bør udvise ekstern solidaritet for at 

fremme forudsætningerne for fred og 

velstand i oprindelseslandene ved at lægge 

større vægt på investeringer og 

udviklingspolitikken, navnlig gennem 

anvendelsen af Den Europæiske Fond for 

Bæredygtig Udvikling (EFSD), 

udviklingssamarbejdsinstrumentet (DCI) 

og instrumentet for humanitær bistand; 

erkender betydningen og den særlige værdi 

af udviklingspolitikken med prioriteter 

såsom fattigdomsbekæmpelse, uddannelse, 

sundhed og økonomisk udvikling; 

understreger behovet for at støtte 

UNRWA’s indsats og programmer; 

understreger, at stabile nabolande er én af 

forudsætningerne for at opretholde 

stabiliteten og velstanden i EU; opfordrer 

derfor Kommissionen til at sikre, at 
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investeringer i EU's naboskabsområde 

prioriteres med henblik på at støtte 

bestræbelserne på at tackle de vigtigste 

problemer i dette område som migration, 

flygtninge og udvikling i de sydlige 

nabolande og ustabilitet i de østlige 

nabolande, hvilket til dels skyldes en 

russisk udenrigspolitik, der ikke er i 

overensstemmelse med folkeretten, 

demokratiske normer og 

menneskerettighedsstandarder; 

understreger, at nye politiske prioriteter og 

kommende udfordringer for EU som 

sikkerhed og forsvar, bør finansieres med 

nye bevillinger og ikke ved at nedskære 

eksisterende politikker og programmer, 

som både er vellykkede og vigtige, f.eks. 

udvikling og humanitær bistand og 

naboskabspolitik; understreger endvidere, 

at sikkerhed og udviklingspolitik påvirker 

hinanden indbyrdes, og at sikkerhed er en 

vigtig forudsætning for opbygning af en 

funktionsdygtig stat; 

investeringer i EU's naboskabsområde 

prioriteres med henblik på at støtte 

bestræbelserne på at tackle de vigtigste 

problemer i dette område som migration, 

flygtninge og udvikling i de sydlige 

nabolande og ustabilitet i de østlige 

nabolande, hvilket til dels skyldes en 

russisk udenrigspolitik, der ikke er i 

overensstemmelse med folkeretten, 

demokratiske normer og 

menneskerettighedsstandarder; 

understreger, at nye politiske prioriteter og 

kommende udfordringer for EU som 

sikkerhed og forsvar, bør finansieres med 

nye bevillinger og ikke ved at nedskære 

eksisterende politikker og programmer, 

som både er vellykkede og vigtige, f.eks. 

udvikling og humanitær bistand og 

naboskabspolitik; understreger endvidere, 

at sikkerheds- og udviklingspolitikker 

påvirker hinanden indbyrdes, og at begge 

er vigtige betingelser for opbygning af en 

funktionsdygtig stat samt funktionsdygtige 

administrative strukturer uden korruption 

og minimumsstandarder på det sociale, 

sundhedsmæssige og økonomiske område; 

Or. en 
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Daniele Viotti 
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2017/2286(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. mener, at der skal afsættes de 

nødvendige bevillinger og menneskelige 

ressourcer til de EU'-agenturer, -politikker 

og -programmer, der beskæftiger sig med 

forvaltning af migrations- og 

flygtningestrømme og grænsekontrol , så 

de kan klare den aktuelle flygtningekrise, 

som medlemsstaterne også forventes at 

påtage sig ansvaret for i overensstemmelse 

med princippet om byrdefordeling og 

Genève-konventionerne; er overbevist om, 

at EU for at finde en langsigtet løsning 

også bør udvise ekstern solidaritet for at 

fremme forudsætningerne for fred og 

velstand i oprindelseslandene ved at lægge 

større vægt på investeringer og 

udviklingspolitikken, navnlig gennem 

anvendelsen af Den Europæiske Fond for 

Bæredygtig Udvikling (EFSD), 

udviklingssamarbejdsinstrumentet (DCI) 

og instrumentet for humanitær bistand; 

erkender betydningen og den særlige værdi 

af udviklingspolitikken med prioriteter 

såsom fattigdomsbekæmpelse, uddannelse, 

sundhed og økonomisk udvikling; 

understreger behovet for at støtte 

UNRWA’s indsats og programmer; 

understreger, at stabile nabolande er én af 

forudsætningerne for at opretholde 

stabiliteten og velstanden i EU; opfordrer 

derfor Kommissionen til at sikre, at 

(Vedrører ikke den danske tekst) 
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investeringer i EU's naboskabsområde 

prioriteres med henblik på at støtte 

bestræbelserne på at tackle de vigtigste 

problemer i dette område som migration, 

flygtninge og udvikling i de sydlige 

nabolande og ustabilitet i de østlige 

nabolande, hvilket til dels skyldes en 

russisk udenrigspolitik, der ikke er i 

overensstemmelse med folkeretten, 

demokratiske normer og 

menneskerettighedsstandarder; 

understreger, at nye politiske prioriteter og 

kommende udfordringer for EU som 

sikkerhed og forsvar, bør finansieres med 

nye bevillinger og ikke ved at nedskære 

eksisterende politikker og programmer, 

som både er vellykkede og vigtige, f.eks. 

udvikling og humanitær bistand og 

naboskabspolitik; understreger endvidere, 

at sikkerhed og udviklingspolitik påvirker 

hinanden indbyrdes, og at sikkerhed er en 

vigtig forudsætning for opbygning af en 

funktionsdygtig stat; 

Or. en 

 

 


