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18.10.2018 A8-0313/54 

Ændringsforslag  54 

Marco Zanni, André Elissen 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

2018/2046(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. fremhæver, at Unionen forud for 

Det Forenede Kongeriges udtræden har 

brug for de nødvendige finansielle 

ressourcer til at imødekomme borgernes 

forventninger, således at Unionen 

effektivt kan håndtere de mange 

ovennævnte prioriteter og udfordringer, 

den står over for, og forbedre borgernes 

dagligdag; 

2. fremhæver, at medlemsstaterne 

fortsat står over for en lang række 
udfordringer, og er overbevist om, at EU-

borgerne forventer, at EU-budgettet er 

mere effektivt, gennemsigtigt og 

resultatorienteret, og at der er konkrete 

reduktioner af administrationsudgifter og 

pengespild; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/55 

Ændringsforslag  55 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

2018/2046(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. understreger, at udgiftsområde 3 i 

vid udstrækning i de seneste år er blevet 

anvendt til at tackle migrations- og 

flygtningeudfordringen, og at sådanne 

foranstaltninger bør videreføres og 

styrkes, så meget og så længe det er 

nødvendigt; opfordrer Kommissionen til 

aktivt at overvåge, om bevillingerne under 

udgiftsområde 3 er tilstrækkelige, og fuldt 

ud anvende alle disponible instrumenter 

til at reagere rettidigt på eventuelle 

uforudsete begivenheder, der kan kræve 

yderligere finansiering på 

migrationsområdet, med særlig vægt på 

øregioner, der er omfattet af artikel 174 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde; beslutter at styrke Asyl-, 

Migrations- og Integrationsfonden 

(AMIF) for fuldt ud at dække Unionens 

behov på migrationsområdet, navnlig for 

at støtte medlemsstaterne i at forbedre 

modtagelsesforhold, 

integrationsforanstaltninger og -

praksisser for asylansøgere og migranter 

og øge solidariteten og ansvarsdelingen 

mellem medlemsstaterne samt retfærdige 

og effektive tilbagesendelsesstrategier; 

bemærker endnu en gang, at loftet for 

udgiftsområde 3 er utilstrækkeligt til at 

sikre, at der er tilstrækkelige midler til 

den interne dimension af disse prioriteter 

samt til andre prioriterede programmer, 

8. understreger, at udgiftsområde 3 i 

vid udstrækning i de seneste år er blevet 

anvendt til at tackle migrations- og 

flygtningekrisen uden resultater af 

betydning; 
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f.eks. inden for områderne sundhed, 

fødevaresikkerhed, sikkerhed, retlige 

anliggender, medborgerskab og kultur; 

mener, at lokale myndigheder, der er 

villige til at støtte Unionens 

genbosættelsesprogram, bør støttes 

yderligere gennem den del af AMIF, der 

gennemføres under delt forvaltning; 

Or. en 



 

AM\1166504DA.docx  PE624.170v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

18.10.2018 A8-0313/56 

Ændringsforslag  56 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

2018/2046(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. glæder sig over engagementet i en 

ny EU-forsvarsdagsorden, nemlig gennem 

aftalen om programmet for udvikling af 

den europæiske forsvarsindustri 

(EDIDP); udtrykker sin intention om at 

være særligt opmærksom på 

Kommissionens gennemførelse af de 

aftaler, som er indgået med hensyn til 

EDIDP og det europæiske 

solidaritetskorps, og som der bør 

redegøres for i den ændringsskrivelse, 

som Kommissionen skal komme med i 

oktober 2018; 

udgår 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/57 

Ændringsforslag  57 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

2018/2046(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 41 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

41. påpeger den vigtige rolle, som 

Unionens agenturer spiller på området 

retlige og indre anliggender med hensyn 

til at styrke samarbejdet mellem 

medlemsstaterne for at imødekomme EU-

borgernes bekymringer; beslutter at øge 

budgetbevillingerne og 

personalenormeringen for så vidt angår 

Europol, Cepol, eu-LISA, Eurojust og 

EPPO; 

udgår 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/58 

Ændringsforslag  58 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

2018/2046(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 45 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

45. minder om sin støtte til 

programmerne for rettigheder, ligestilling, 

medborgerskab og retlige anliggender; 

beslutter at øge forpligtelsesbevillingerne 

til instrumenter vedrørende ikke-

forskelsbehandling og ligestilling i 

almindelighed, navnlig Daphne-

programmet, og til at bekæmpe 

kønsbaseret vold og håndhæve kvinders 

rettigheder og LGBTQI+-rettigheder; 

udgår 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/59 

Ændringsforslag  59 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

2018/2046(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 57 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

57. støtter i overensstemmelse med 

konditionalitetsprincippet en nedskæring 

på alle budgetposter af de beløb, der er 

afsat til Tyrkiet, i betragtning af de 

vedvarende tilbageskridt med hensyn til 

retsstatsprincippet, demokratiet og 

menneskerettighederne; finder det 

samtidig nødvendigt yderligere at styrke 

den direkte støtte til civilsamfundet og de 

mellemfolkelige kontakter;  

57. understreger, at det er nødvendigt 

at standse enhver form for finansiering til 

Tyrkiet – et land, som ikke respekterer en 

række af de grundlæggende principper 

om frihed og demokrati. 

Or. en 

 


