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11.3.2019 A8-0172/15

Ændringsforslag 15
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Retningslinjer for budgettet for 2020 - Sektion III
(2019/2001(BUD))

Forslag til beslutning
Henvisning 1 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 – der henviser til artikel 41, stk. 2, i 
traktaten om Den Europæiske Union,

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/16

Ændringsforslag 16
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Retningslinjer for budgettet for 2020 - Sektion III
(2019/2001(BUD))

Forslag til beslutning
Overskrift afsnit 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Budgettet for 2020: broen til det fremtidige 
Europa – investering i innovation, 
bæredygtig udvikling, beskyttelse af 
borgerne og sikkerhed

Budgettet for 2020: broen til det fremtidige 
Europa – investering i borgerne og 
bæredygtig udvikling

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/17

Ændringsforslag 17
Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Marisa Matias
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Retningslinjer for budgettet for 2020 - Sektion III
(2019/2001(BUD))

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. mener derfor, at EU's budget for 
næste år bør fastlægge klare politiske 
prioriteter og sætte Unionen i stand til at 
skabe bæredygtig og inkluderende 
økonomisk vækst og beskæftigelse, 
investere yderligere i innovations- og 
forskningskapacitet med henblik på 
fremtidige løsninger, sætte skub i 
konkurrenceevnen, tilsikre et trygt, sikkert 
og fredeligt Europa, styrke borgernes 
arbejds- og levevilkår, øge den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed, styrke Unionen i dens 
bekæmpelse af miljømæssige 
udfordringer og klimaforandringer med 
henblik på at opfylde dens forpligtelser i 
henhold til Parisaftalen, bidrage til en 
fuldstændig gennemførelse af FN's mål for 
bæredygtig udvikling og levere resultater 
inden for den europæiske søjle for sociale 
rettigheder;

2. mener derfor, at EU's budget for 
næste år bør fastlægge klare politiske 
prioriteter og sætte Unionen i stand til at 
sikre et fredeligt Europa, skabe 
bæredygtig og inkluderende økonomisk 
vækst og beskæftigelse, styrke 
arbejdstagernes rettigheder og forbedre 
levevilkårene, øge den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed, bidrage 
til en fuldstændig gennemførelse af FN's 
mål for bæredygtig udvikling, levere 
resultater inden for den europæiske søjle 
for sociale rettigheder, investere i 
forskning og udvikling og styrke Unionen 
i dens bekæmpelse af miljømæssige 
udfordringer og klimaforandringer med 
henblik på at opfylde dens forpligtelser i 
henhold til Parisaftalen og sætte en 
stopper for alle investeringer fra EU-
budgettet i projekter relateret til fossile 
brændstoffer; understreger, at EU-
budgettet for at bekræfte denne 
forpligtelse og gå foran med et godt 
eksempel ikke skal finansiere nogen 
investeringer, der anvender fossil energi 
som primær råstofkilde, og at det kun skal 
tillade sådanne kilder til opførelse af 
infrastruktur, som er baseret på 
vedvarende og ren energi;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/18

Ændringsforslag 18
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Retningslinjer for budgettet for 2020 - Sektion III
(2019/2001(BUD))

Forslag til beslutning
Overskrift afsnit 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Innovation og forskning med henblik på 
fremtidige løsninger: støtte til bæredygtig 
og inkluderende økonomisk vækst med 
henblik på at forudse forandringer og 
styrke konkurrenceevnen

Innovation og forskning: støtte til 
bæredygtig og inkluderende økonomisk 
vækst 

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/19

Ændringsforslag 19
Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Retningslinjer for budgettet for 2020 - Sektion III
(2019/2001(BUD))

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. fremhæver betydningen af, at 
Europa gør krav på lederskab inden for 
centrale teknologier på områder som 
rumfart, sundhedspleje, miljø, landbrug, 
sikkerhed og transport; fremhæver behovet 
for at sikre, at forsknings- og 
innovationsaktiviteter fortsat tilvejebringer 
løsninger med henblik på Europas behov, 
udfordringer og konkurrenceevne, og 
minder i denne forbindelse om den vigtige 
rolle, som grundforskning spiller; 
understreger, at overgangen fra Horisont 
2020 til Horisont Europa skal forløbe 
gnidningsløst for at sikre stabilitet for 
virksomhederne, forskningsfaciliteterne og 
den akademiske verden; er stærkt 
foruroliget over den betydelige 
underfinansiering af Horisont 2020 i hele 
perioden, som har ført til en lav succesrate 
for fremragende ansøgninger; agter derfor 
at sikre den størst mulige årlige bevilling til 
Horisont 2020 i næste års budget ved at 
gøre fuld brug af de eksisterende 
fleksibilitetsbestemmelser i FFR-
forordningen og finansforordningen; 
fremhæver ligeledes vigtigheden af at 
uddybe synergierne med de europæiske 
struktur- og investeringsfonde; 

5. fremhæver betydningen af, at 
Europa gør krav på lederskab inden for 
centrale teknologier på områder som 
rumfart, sundhedspleje, miljø, landbrug, 
sikkerhed og transport; fremhæver behovet 
for at sikre, at forsknings- og 
innovationsaktiviteter fortsat tilvejebringer 
løsninger med henblik på Europas behov, 
udfordringer og konkurrenceevne, og 
minder i denne forbindelse om den vigtige 
rolle, som grundforskning spiller; 
understreger, at overgangen fra Horisont 
2020 til Horisont Europa skal forløbe 
gnidningsløst for at sikre stabilitet for 
virksomhederne, forskningsfaciliteterne og 
den akademiske verden; er stærkt 
foruroliget over den betydelige 
underfinansiering af Horisont 2020 i hele 
perioden, som har ført til en lav succesrate 
for fremragende ansøgninger; agter derfor 
at sikre den størst mulige årlige bevilling til 
Horisont 2020 i næste års budget ved at 
gøre fuld brug af de eksisterende 
fleksibilitetsbestemmelser i FFR-
forordningen og finansforordningen; 
fremhæver det presserende behov for at 
bygge videre på Unionens engagement i 
fred og insisterer på, at enhver forhøjelse 
af midlerne til Horisont 2020 kun bør 
godkendes på betingelse af et fuldstændigt 
forbud mod, at EU-budgettet finansierer 
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eller stiller garanti for programmer for 
forskning i teknologi med dobbelt 
anvendelse eller udviklingsprojekter med 
militær anvendelse;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/20

Ændringsforslag 20
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Retningslinjer for budgettet for 2020 - Sektion III
(2019/2001(BUD))

Forslag til beslutning
Punkt 5 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 5a.  foreslår en grundig gennemgang 
af EU's investeringspolitik; mener, at 
InvestEU-programmet skal blive ved med 
at have en klar forbindelse til projekter, 
der kan ændre produktions- og 
teknologimodellen og er baseret på 
grundlæggende vedvarende energikilder; 
understreger, at dette skal have fokus på 
at skabe kvalitetsbeskæftigelse, som er 
knyttet til energiomstillingen, og fremme 
europæiske offentlige 
investeringsprojekter med social 
nytteværdi, som har en anticyklisk profil 
og er koncentreret i ugunstigt stillede 
områder, hvor der er størst behov for 
dem; 

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/21

Ændringsforslag 21
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Retningslinjer for budgettet for 2020 - Sektion III
(2019/2001(BUD))

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. mener, at beskyttelsen af EU's ydre 
grænser og indre sikkerhed med støtte fra 
en styrket europæisk grænse- og kystvagt 
og Europol, en Europæisk Union uden 
indre grænser samt et velfungerende 
Schengenområde og fri bevægelighed 
inden for EU hænger uløseligt sammen 
og gensidigt gavner hinanden; fremhæver 
samtidig betydningen af solide EU-
investeringer på området for intern 
sikkerhed for bl.a. at forbedre EU's 
retshåndhævelsesmæssige og retslige 
reaktion på grænseoverskridende 
kriminelle trusler og fremme 
informationsudveksling med øget støtte til 
Eurojust og Den Europæiske 
Anklagemyndighed; anser det for en 
forpligtelse at sikre passende finansiering, 
personale og uddannelse af personalet for 
alle agenturer, der arbejder inden for 
sikkerhed, retlige anliggender og 
grænsekontrol, eftersom det nuværende 
finansieringsniveau er utilstrækkeligt i 
betragtning af den betydelige forøgelse af 
deres ansvarsområder, betydningen af 
samarbejde mellem dem, behovet for 
teknologisk innovation og tilpasning samt 
deres afgørende rolle med hensyn til at 
styrke samarbejdet og koordineringen 
mellem medlemsstaterne; 

9. mener, at den bedste 
sikkerhedspolitik består i at fremme social 
samhørighed og en politik, der bygger på 
tillid, demokrati og stabile 
arbejdsmarkedsperspektiver inden for 
interne anliggender; mener, at den bedste 
udenrigspolitik består i at indføre en 
retfærdig behandling af tredjelande, give 
dem mulighed for at udvikle deres 
demokratier og økonomier uden nogen 
form for økonomisk udnyttelse og 
omsætte reelt samarbejde fra teori til 
praksis; understreger derfor, at det er 
nødvendigt at prioritere en social 
investeringspolitik og praktisere en 
inkluderende tilgang, som også, hvis der 
anmodes derom, vil fremme midler til at 
overvinde eventuelle humanitære kriser i 
tredjelande;
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Or. en



AM\1179358DA.docx PE635.435v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

11.3.2019 A8-0172/22

Ændringsforslag 22
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Retningslinjer for budgettet for 2020 - Sektion III
(2019/2001(BUD))

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. glæder sig over medlemsstaternes 
tilslutning til en fornyet EU-
forsvarsdagsorden og deres vilje til 
yderligere europæisk forsvarssamarbejde; 
fremhæver vigtigheden af at iværksætte 
programmet for udvikling af den 
europæiske forsvarsindustri (EDIDP) som 
en første fase af Den Europæiske 
Forsvarsfond; anmoder om en yderligere 
forhøjelse af Unionens forsvarsbudget, 
som udelukkende skal finansieres ved 
hjælp af nye bevillinger, med henblik på 
at forbedre konkurrenceevnen og 
innovationen i den europæiske 
forsvarsindustri;

11. tager skarpt afstand fra ethvert 
forsøg på at tilsidesætte Den Europæiske 
Unions grundlæggende principper om 
fred og stabilitet samt det klare forbud 
mod, at udgifter, der har indvirkning på 
militær- eller forsvarsområdet, finansieres 
over EU's budget, jf. artikel 41, stk. 2, i 
traktaten om Den Europæiske Union; 
beklager planerne om at iværksætte 
programmet for udvikling af den 
europæiske forsvarsindustri (EDIDP) og 
Kommissionens forslag om oprettelse af 
en europæisk forsvarsfond, da disse vil 
fungere som støtte til våbenindustrien på 
bekostning af andre, socialt gavnlige, 
programmer; fremhæver EU's 
engagement i fredsopbygning og 
konfliktløsning;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/23

Ændringsforslag 23
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Retningslinjer for budgettet for 2020 - Sektion III
(2019/2001(BUD))

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. støtter kraftigt en styrket EU-
indsats for at tackle stigende 
sikkerhedstrusler såsom radikalisering og 
voldelig ekstremisme i Europa og i 
nabolandene samt en bedre koordinering 
af sådanne programmer på EU-plan;

12. støtter kraftigt foranstaltninger, 
der sikrer social retfærdighed og 
inklusion, som sammen med et fredeligt 
og retfærdigt engagement med tredjelande 
udgør den mest effektive tilgang til 
bekæmpelse af vold;

Or. en


