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12.3.2018 A8-0062/6 

Ændringsforslag  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III 

2017/2286(BUD) 

Forslag til beslutning 

Betragtning D 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

D. der henviser til, at de voksende 

populistiske og ekstremistiske bevægelser 

i samtlige medlemsstater har fremsat og 

båret ved til vildledende oplysninger om 

EU og dets budget, hvilket understreger 

behovet for bedre og mere 

gennemskuelige oplysninger;  

udgår 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/7 

Ændringsforslag  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III 

2017/2286(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at EU-borgerne 

ifølge Eurostat og i modstrid til 

populistiske påstande er optimistiske med 

hensyn til EU's fremtid; understreger, at 

Unionen bør udføre sine opgaver og 

påtage sigt sit ansvar og gøre mere for at 

forbedre borgernes liv, både nu og i 

fremtiden, men også for at beskytte dem 

mod urimelige økonomisk og 

handelsmæssig praksis på 

verdensmarkedet og samtidig hjælpe dem 

med at høste fordelene heraf; 

understreger, at det er nødvendigt at 

bekæmpe problemerne i forbindelse med 

klimaændringer og international trusler 

mod sikkerheden; mener, at EU for at 

opfylde disse forventninger og 

forpligtelser inden for rammerne af sine 

kompetencer er nødt til at skabe bedre 

resultater og forudsætningerne 

bæredygtig vækst og beskæftigelse og 

mindske forskellene i levestandard 

mellem borgerne i alle EU's regioner, 

samtidig med at den i fuld udstrækning 

følger 2020-strategien og overholder FN's 

bæredygtige udviklingsmål og 

Parisaftalen; understreger behovet for at 

forberede den europæiske økonomi og 

EU-borgere på mulighederne ved 

digitalisering; mener, at løsning af de 

grundlæggende årsager til migration og 

2. understreger, at i modsætning til 

EU's fortælling er de europæiske borgere 

ikke optimistiske med hensyn til EU's 

fremtid, som det klart fremgår af flere 

valg i de forskellige europæiske lande;  
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ophør med forskellige former for 

forskelsbehandling, f.eks. 

forskelsbehandling af kvinder og LGBTI-

personer, ligeledes udgør vigtige 

udfordringer i 2019;  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/8 

Ændringsforslag  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III 

2017/2286(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. mener, at EU-budgettet for 2019 

bør styrke alle relevante instrumenter til 

bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, 

navnlig i de EU-regioner, der halter 

bagefter økonomisk, idet der skal lægges 

særlig vægt på forbedring af 

iværksætterfærdigheder og faglige 

færdigheder og mobilitet, anerkendelse af 

kvalifikationer på alle niveauer inden for 

almen og faglig uddannelse og støtte til 

vækst, konkurrenceevne, jobskabelse, 

investeringer i infrastruktur, forskning, 

innovation og SMV'er; understreger, at 

ungdomsarbejdsløsheden, som har 

alvorlige samfundsmæssige konsekvenser, 

er en af de største problemer på 

europæisk plan; 

3. mener, at EU-budgettet for 2019 

bør være mere effektivt, gennemsigtigt og 

resultatbaseret og bør reducere 

administrationsudgifter og spild af penge, 

samtidig med at der også tages hensyn til 

de økonomiske begrænsninger, der 

opleves i flere medlemsstater; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/9 

Ændringsforslag  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III 

2017/2286(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. glæder sig over forhøjelsen og 

styrkelsen af Den Europæiske Fond for 

Strategiske Investeringer (EFSI), hvis 

forhøjede garantifond spiller en 

nøglerolle i indsatsen for at mindske 

investeringsunderskuddet i EU; minder 

om, at EFSI's garantifond er dels blevet 

finansieret på bekostning af Horisont 

2020 og Connecting Europe-faciliteten 

(CEF), selv om de begge er langsigtede og 

fremtidsorienterede programmer; 

understreger sit mangeårige synspunkt 

om, at alle nye initiativer skal finansieres 

med nye bevillinger og ikke ved 

omfordeling, og at der skal rettes op på 

skaderne på eksisterende programmer 

gennem den årlige budgetprocedure; 

gentager, at nedskæringer i disse 

programmer bør omgøres så vidt muligt;  

13. beklager forhøjelsen og styrkelsen 

af Den Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer (EFSI), som ikke har været i 

stand til at opfylde løfterne om at sikre 

vækst og bekæmpe arbejdsløshed, hvilket 

har ført til et fuldstændigt spild af 

skatteydernes penge;  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/10 

Ændringsforslag  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III 

2017/2286(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. glæder sig over medlemsstaternes 

seneste tilsagn om en ny EU-

forsvarsdagsorden, som har til formål at 

øge både den hårde og den bløde magt, og 

anser på baggrund af den stigende 

ustabilitet i verden, der forværres af nye 

typer af trusler, dette for at være i 

overensstemmelse med borgernes 

bekymringer; støtter Kommissionens 

nylige initiativ om at lancere programmet 

for udvikling af den europæiske 

forsvarsindustri (EDIDP) som et første 

skridt i Den Europæiske Forsvarsfond; 

kræver, at EDIDP udelukkende 

finansieres af uudnyttede margener 

og/eller særlige instrumenter og derfor 

ikke gennem udgiftsomlægninger fra 

eksisterende programmer; 

15. afviser ethvert forsøg på at bruge 

EU-budgettet til forsvars- eller 

militærrelaterede udgifter; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/11 

Ændringsforslag  11 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III 

2017/2286(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. anmoder om øget finansiering til 

bekæmpelse af fænomenet radikalisering, 

som fører til voldelig ekstremisme i EU; 

mener, at dette kan opnås ved at fremme 

integration og bekæmpe diskrimination, 

racisme, fremmedhad, fundamentalisme, 

mundtlige og skriftlige hadudgydelser; 

17. støtter medlemsstaternes 

bestræbelser på at bekæmpe fænomenet 

islamisk radikalisering, som fører til 

voldelig ekstremisme i EU; mener, at 

medlemsstaterne kan nå dette mål ved 

hjælp af streng grænsekontrol, ved at 

fremme assimilation og bekæmpelse af 

islamisk fundamentalisme, hadefuld tale 

og hadefulde tekster; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/12 

Ændringsforslag  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

for ENF-Gruppen 

 

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 

33. understreger EU-politikkers 

manglende evne til at forhindre 

migrationsstrømme og menneskehandel; 

erkender, at der til trods for mobilisering 

af betydelige budgetmidler i de seneste 

regnskabsår til håndtering af migrations- 

og flygtningekrisen endnu ikke er fundet 

nogen løsning; gentager sin bekymring 

over den rolle, som instrumenter som 

f.eks. Fonden for Intern Sikkerhed (ISF) 

og Asyl-, Migrations- og 

Integrationsfonden (AMIF) spiller i 

håndteringen af konsekvenserne af 
migrations- og flygtningekrisen; 
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derfor Kommissionen til at sikre, at 

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 
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12.3.2018 A8-0062/13 

Ændringsforslag  13 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III 

2017/2286(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 35 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

35. understreger, at instrumentet til 

førtiltrædelsesbistand (IPA) bl.a. bør 

fremme politiske og økonomiske reformer 

i udvidelseslandene; opfordrer i denne 

forbindelse Kommissionen til yderligere at 

vurdere IPA-bevillingerne i sit 

budgetforslag for 2019 under 

hensyntagen til forværringen af den 

politiske situation i Tyrkiet og det 

presserende behov for at imødegå den 

voksende radikalisering i Balkanlandene; 

35. understreger, at instrumentet til 

førtiltrædelsesbistand (IPA) ikke bør 

anvendes til at støtte Tyrkiet – et land, 

som ikke respekterer en række af de 

grundlæggende principper om frihed og 

demokrati; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/14 

Ændringsforslag  14 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III 

2017/2286(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 39 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  39a.  opfordrer til, at 

forpligtelsesbevillingerne i EU-budgettet 

ikke forhøjes, indtil der er fundet en 

endelig løsning på stabilisering af 

efterslæbet af uindfriede 

betalingsanmodninger; 

Or. en 

 

 


