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12.3.2018 A8-0062/6 

Ändringsförslag  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Skäl D 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. Växande populistiska och 

extremistiska rörelser i alla medlemsstater 

har gett upphov till och underblåst 

vilseledande information om EU och dess 

budget, vilket visar på behovet av bättre 

och mer transparent information.  

utgår 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/7 

Ändringsförslag  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet betonar att 

enligt Eurostatuppgifter, och i motsats till 

vad populisterna hävdar, är EU-

medborgarna optimistiska i fråga om EU:s 

framtid. Parlamentet betonar att unionen 

bör fullgöra sina uppgifter och 

ansvarsskyldigheter och göra mer för att 

förbättra sina medborgares liv, både nu 

och i framtiden, men även för att skydda 

dem mot illojal handelspraxis och 

ekonomisk praxis på den globala 

marknaden, och samtidigt hjälpa dem att 

dra nytta av dess fördelar. Parlamentet 

betonar att utmaningarna i samband med 

klimatförändringarna och de 

internationella säkerhetshoten måste 

hanteras. Parlamentet anser att för att 

leva upp till dessa förväntningar och 

åtaganden måste EU, inom ramen för sin 

behörighet, uppvisa bättre resultat i syfte 

att stödja skapandet av hållbar tillväxt och 

sysselsättning och minska skillnaderna i 

levnadsstandard mellan EU:s medborgare 

i alla unionens regioner, samtidigt som 

man fullt ut respekterar Europa 2020-

strategin, FN:s mål för hållbar utveckling 

och Parisavtalet. Parlamentet betonar 

behovet av att förbereda den europeiska 

ekonomin och EU-medborgarna på 

digitaliseringens möjligheter. Parlamentet 

anser att hanteringen av de 

2. Europaparlamentet betonar att i 

motsats till vad EU hävdar är de 

europeiska medborgarna inte optimistiska 

i fråga om EU:s framtid, vilket tydligt 

framgår av flera val i olika europeiska 

länder.  
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underliggande orsakerna till migration 

och undanröjandet av olika former av 

diskriminering, såsom diskriminering av 

kvinnor och hbti-personer, också är 

viktiga utmaningar för 2019.  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/8 

Ändringsförslag  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet anser att EU:s 

budget för 2019 bör stärka alla relevanta 

instrument för att bekämpa 

ungdomsarbetslösheten, särskilt i EU-

regioner som släpar efter ekonomiskt, 

med särskild uppmärksamhet på att 

förbättra entreprenörskompetens och 

yrkesmässiga färdigheter och rörlighet, 

erkänna kvalifikationer på alla 

utbildnings- och yrkesutbildningsnivåer, 

och ge stöd till tillväxt, konkurrenskraft, 

skapande av arbetstillfällen, investeringar 

i infrastruktur, innovation, forskning och 

små och medelstora företag. Parlamentet 

betonar att ungdomsarbetslösheten, som 

har betydande sociala effekter, är en av de 

största utmaningarna på europeisk nivå. 

3. Europaparlamentet anser att EU:s 

budget för 2019 bör vara effektivare, mer 

transparent och resultatbaserad och att de 

administrativa utgifterna och slöseriet 

med pengar bör minska, samtidigt som 

hänsyn också tas till de ekonomiska 

begränsningarna i flera medlemsstater. 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/9 

Ändringsförslag  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet välkomnar 

utvidgningen och förstärkningen av 

Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi), vars ökade 

garantifond spelar en central roll när det 

gäller att minska investeringsgapet i EU. 

Parlamentet påminner om att Efsi-

garantifonden delvis har finansierats på 

bekostnad av Horisont 2020 och Fonden 

för ett sammanlänkat Europa (FSE), trots 

att båda programmen är långsiktiga och 

framtidsinriktade. Parlamentet 

understryker sin sedan länge intagna 

ståndpunkt att nya initiativ måste 

finansieras med nya 

betalningsbemyndiganden och inte genom 

omfördelningar, och att den skada som 

orsakats befintliga program måste 

korrigeras genom det årliga 

budgetförfarandet. Parlamentet upprepar 

att nedskärningarna i dessa program bör 

återställas i så stor utsträckning som 

möjligt.  

13. Europaparlamentet beklagar 

utvidgningen och förstärkningen av 

Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi), som inte har lyckats 

infria löftena om att garantera tillväxt och 

ta itu med arbetslösheten, vilket har lett 

till ett fullkomligt slöseri med 

skattebetalarnas pengar.  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/10 

Ändringsförslag  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet välkomnar 

medlemsstaternas åtagande nyligen att 

förnya EU:s försvarsagenda, som syftar 

till att förstärka både den hårda och den 

mjuka makten, och anser att detta är en 

adekvat reaktion på medborgarnas oro i 

fråga om säkerheten mot bakgrund av 

den tilltagande globala instabiliteten som 

förvärras genom nya typer av hot. 

Parlamentet stöder kommissionens 

nyligen framlagda initiativ att införa ett 

europeiskt försvarsindustriellt 

utvecklingsprogram, som ett första steg 

inom ramen för den europeiska 

försvarsfonden. Parlamentet kräver att 

detta program finansieras uteslutande av 

outnyttjade marginaler och/eller särskilda 

instrument och alltså inte genom 

överföringar från befintliga program. 

15. Europaparlamentet avvisar alla 

försök att utnyttja EU-budgeten för 

försvarsrelaterade eller militära utgifter. 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/11 

Ändringsförslag  11 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet begär mer 

medel för att bekämpa radikalisering som 

ger upphov till våldsam extremism inom 

unionen. Parlamentet anser att detta kan 

åstadkommas genom att man främjar 

integration och bekämpar diskriminering, 

rasism och främlingsfientlighet, 
fundamentalism, hatpropaganda och 

hatbrott. 

17. Europaparlamentet stöder 

medlemsstaternas insatser för att bekämpa 

islamisk radikalisering som ger upphov till 

våldsam extremism inom unionen. 

Parlamentet anser att medlemsstaterna kan 

uppnå detta mål genom striktare 

gränsövervakning, genom att främja 

assimilering och genom att bekämpa 

islamisk fundamentalism, hatpropaganda 

och hatbrott. 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/12 

Ändringsförslag  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 33 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

33. Europaparlamentet anser att EU:s 

byråer, program och politik inom ramen 
för hanteringen av migrations- och 

flyktingströmmar och gränskontroller bör 

förses med tillräckliga ekonomiska och 

mänskliga resurser för att kunna hantera 

den nuvarande flyktingkrisen, som 

medlemsstaterna också förväntas ta 

ansvar för i enlighet med principen om 

bördefördelning och 

Genèvekonventionen. Parlamentet är 

övertygat om att EU för att hitta en 

långsiktig lösning också bör visa sin 

externa solidaritet genom att främja 

förutsättningarna för fred och välstånd i 

ursprungsländerna genom att lägga större 

vikt vid investeringar och 

utvecklingspolitiken, särskilt genom 

genomförandet av Europeiska fonden för 

hållbar utveckling (EFHU), instrumentet 

för utvecklingssamarbete och 

instrumentet för humanitärt bistånd. 

Parlamentet bekräftar 

utvecklingspolitikens betydelse och 

särskilda värde, med prioriteringar såsom 

fattigdomsutrotning, utbildning, hälsa och 

ekonomisk utveckling. Parlamentet 

understryker behovet av att stödja 

UNRWA:s åtgärder och program. 

Parlamentet understryker att ett av 

villkoren för att bevara stabiliteten och 

33. Europaparlamentet understryker 

EU-politikens misslyckande med att 

förhindra migrationsströmmar och 

människosmuggling. Parlamentet 

erkänner att trots utnyttjandet av 

betydande budgetmedel under de endaste 

budgetåren för att hantera migrations- 

och flyktingkrisen, har en lösning 

fortfarande inte hittats. Parlamentet 

upprepar sin oro över den roll som 

instrument såsom fonden för inre 

säkerhet (ISF) och asyl-, migrations- och 

integrationsfonden (Amif) spelar inom 

ramen för hanteringen av konsekvenserna 

av migrations- och flyktingkrisen. 
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välståndet i EU är att EU har ett stabilt 

grannskap. Parlamentet uppmanar därför 

kommissionen att se till att investeringar i 

EU:s grannskap prioriteras i syfte att 

stödja insatser för att åtgärda de främsta 

problemen inom detta område, nämligen 

migration, flyktingar och utvecklingen i 

det södra grannskapet och instabiliteten i 

det östra grannskapet, som delvis beror på 

en rysk utrikespolitik som inte är i linje 

med folkrätten och normerna för 

demokrati och mänskliga rättigheter. 

Parlamentet betonar att nya politiska 

prioriteringar och kommande utmaningar 

för EU, till exempel på säkerhets- och 

försvarsområdet, bör finansieras med nya 

anslag och inte genom nedskärningar 

inom befintliga politiska åtgärder och 

program som är både framgångsrika och 

viktiga, såsom utveckling och humanitärt 

stöd eller grannskapspolitik. Parlamentet 

betonar dessutom att säkerhets- och 

utvecklingspolitiken ömsesidigt påverkar 

varandra, och att säkerhet är en viktig 

förutsättning för att bygga upp en 

fungerande stat. 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/13 

Ändringsförslag  13 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 35 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet betonar att 

föranslutningsinstrumentet främst bland 

annat bör bidra till att underlätta politiska 

och ekonomiska reformer i 

utvidgningsländerna. Parlamentet 

uppmanar i detta sammanhang 

kommissionen att i sitt förslag till budget 

för 2019 närmare utvärdera 

föranslutningsinstrumentets anslag med 

hänsyn till den försämrade politiska 

situationen i Turkiet och det brådskande 

behovet av att hantera den ökande 

radikaliseringen i Balkanländerna. 

35. Europaparlamentet betonar att 

föranslutningsinstrumentet inte bör 

användas för att stödja Turkiet, ett land 

som inte respekterar åtskilliga av de 

grundläggande principerna om frihet och 

demokrati. 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/14 

Ändringsförslag  14 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 39a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  39a.  Europaparlamentet vill inte att 

åtagandebemyndigandena i EU-budgeten 

ska ökas förrän en definitiv lösning för att 

stabilisera de eftersläpande utestående 

betalningskraven har hittats. 

Or. en 

 

 


