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Ändringsförslag 8
Marco Zanni, André Elissen
för ENF-gruppen

Betänkande A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Riktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III
(2019/2001(BUD))

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker att 
2020 års unionsbudget är bron till den 
fleråriga budgetramen för perioden 2021–
2027 och bör bidra till att skapa en 
gemensam, långsiktig vision för unionens 
framtida politiska prioriteringar och 
tillhandahålla europeiskt mervärde. 
Parlamentet förväntar sig att det vid 
tidpunkten för antagandet av budgeten för 
2020 kommer att föra fullvärdiga 
förhandlingar om den fleråriga 
budgetramen med rådet, efter en politisk 
överenskommelse i Europeiska rådet. 
Parlamentet anser att en stark, 
ansvarsfull och framåtblickande budget 
för 2020 kommer att underlätta ett avtal 
och en övergång till nästa fleråriga 
budgetram. Parlamentet avser därför att 
till fullo utnyttja den befintliga 
flexibiliteten och andra bestämmelser i 
förordningen om den fleråriga 
budgetramen och budgetförordningen, i 
syfte att stärka centrala EU-program i 
2020 års budget, med vederbörlig hänsyn 
till den resultatbaserade 
budgeteringsstrategin i EU:s budget.

1. Europaparlamentet understryker att 
2020 års unionsbudget är bron till nästa 
fleråriga budgetram för perioden 2021–
2027. Parlamentet påpekar vikten av att 
undvika tidigare misstag och betonar att 
EU:s medborgare förväntar sig att 
budgeten för 2020 ska vara mer effektiv, 
transparent och resultatbaserad samt 
präglas av konkreta minskningar av de 
administrativa utgifterna och ett minskat 
slöseri med pengar.
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Marco Zanni
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Betänkande A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
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(2019/2001(BUD))

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser därför att 
EU:s budget för nästa år bör fastställa 
tydliga politiska prioriteringar och göra det 
möjligt för unionen att skapa hållbar och 
inkluderande ekonomisk tillväxt och 
sysselsättning, ytterligare investera i 
innovation och forskningskapacitet för 
framtida lösningar, öka 
konkurrenskraften, säkerställa ett tryggt 
och fredligt Europa, stärka medborgarnas 
arbets- och levnadsvillkor, stärka 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, stärka unionen i dess 
kamp mot miljömässiga utmaningar och 
klimatförändringar i syfte att uppfylla 
dess skyldigheter enligt Parisavtalet, bidra 
till att fullt ut uppfylla FN:s mål för 
hållbar utveckling och genomföra den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter.

2. Europaparlamentet anser därför att 
EU:s budget för nästa år bör fastställa nya 
politiska prioriteringar som tar hänsyn till 
att medlen i EU:s budget inte har lyckats 
tillhandahålla konkreta svar på 
medborgarnas behov och på de växande 
svårigheter som de brottas med, såsom 
arbetslöshet, ekonomisk tillbakagång, 
fattigdom, migrationskrisen och 
säkerhetshoten. Parlamentet understryker 
behovet av att göra en ordentlig 
utvärdering av vilka medel som skulle 
kunna förvaltas bättre på nationell nivå i 
syfte att garantera att 
subsidiaritetsprincipen respekteras fullt 
ut.

Or. en
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Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 3a. Europaparlamentet vill inte att 
åtagandebemyndigandena i EU: s budget 
ska ökas förrän en definitiv lösning för 
stabiliseringen av de eftersläpande 
utestående betalningsfordringarna har 
hittats.
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Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet är bekymrat 
över att inte tillräckligt många europeiska 
medborgare har intrycket av att Europeiska 
unionen arbetar för dem och ger dem 
betydande fördelar. Parlamentet kräver 
att kommissionen får tillräckliga 
ekonomiska resurser för att kunna 
investera i instrument, såsom 
parlamentets senaste initiativ ”Det här 
gör EU för mig” och ”Citizens' App”, för 
att informera medborgarna om unionens 
arbete och lyfta fram de insatser som görs 
för att främja fred, demokrati, 
rättsstatsprincipen och yttrandefrihet. 
Parlamentet anser att sådana instrument 
bör få bättre spridning på nationell nivå.

16. Europaparlamentet betonar att 
många europeiska medborgare har 
intrycket av att Europeiska unionen inte 
arbetar för dem utan enbart för den 
europeiska eliten och dess anhängare. 
Parlamentet anser att EU:s 
propagandakampanjer inte är lösningen 
på denna situation, och är ett skandalöst 
slöseri med skattebetalarnas pengar.

Or. en
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Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet betonar att 
kampen mot ungdomsarbetslösheten 
kräver betydande ytterligare ekonomiska 
ansträngningar för att skapa möjligheter 
till utbildning, yrkesutbildning och 
sysselsättning. Parlamentet understryker i 
detta sammanhang den positiva effekten 
av sysselsättningsinitiativet för ungdomar, 
som i slutet av 2017 hade gett stöd till 
omkring 1,7 miljoner ungdomar. 
Parlamentet gläder sig över att resultatet 
av förhandlingarna om budgeten för 
2019, till följd av bestämda krav från 
parlamentet, ledde till att 
ungdomssysselsättningsinitiativet fick ett 
anslag på totalt 350 miljoner EUR för 
2019. Parlamentet förväntar sig att 
budgeten för 2020 visar en hög 
ambitionsnivå för detta program för att 
säkerställa en smidig övergång till 
programmet Europeiska socialfonden+ 
(ESF+) i nästa fleråriga budgetram. 
Parlamentet understryker behovet av att 
påskynda genomförandet av detta 
program och ytterligare förbättra dess 
effektivitet, för att säkerställa att det ger 
ett större europeiskt mervärde till den 
nationella sysselsättningspolitiken.

20. Europaparlamentet betonar att 
medlemsstaterna bör få stöd i kampen mot 
ungdomsarbetslösheten och vid 
utformningen av sin nationella politik för 
utbildning, yrkesutbildning och 
sysselsättning. Parlamentet anser att 
socialpolitiska initiativ i första hand bör 
komma från medlemsstaterna eftersom de 
är bäst lämpade att tillgodose 
medborgarnas förväntningar, och 
påminner om att lösningen på 
medborgarnas problem inte ligger i 
införandet av ytterligare begränsningar 
på EU-nivå.
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Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 25a. Europaparlamentet beklagar den 
skandalösa och stadiga ökningen av EU:s 
administrativa utgifter, som dessutom inte 
beaktar de ekonomiska begränsningarna i 
flera medlemsstater. Parlamentet anser att 
man bör överväga ett förändrat synsätt 
när det gäller administrativa utgifter, och 
som en början minska de högsta lönerna 
och pensionerna för EU-personal.

Or. en



AM\1179357SV.docx PE635.435v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

11.3.2019 A8-0172/14

Ändringsförslag 14
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Förslag till resolution
Punkt 28a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 28a. Europaparlamentet understryker 
att all finansiering till Turkiet, ett land 
som inte respekterar flera av de 
grundläggande principerna om frihet och 
demokrati, omedelbart måste stoppas.

Or. en


