
AM\1227375DA.docx PE690.746v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

22.3.2021 A9-0046/14

Ændringsforslag 14
Hélène Laporte, Joachim Kuhs
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0046/2021
Karlo Ressler
Retningslinjer for budgettet for 2022 – Sektion III
(2020/2265(BUI)))

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. mener, at Unionens budget for 2022 
i betragtning af usikkerheden omkring de 
økonomiske udsigter, som ikke forventes at 
komme op på før-pandeminiveau i 2022, 
og det tvingende behov for en hurtig, fair 
og inklusiv genopretning efter den 
økonomiske, sociale og 
beskæftigelsesmæssige skade, covid-19-
pandemien har forårsaget, bør spille en 
endnu mere central rolle med hensyn til at 
sikre en positiv og håndgribelig 
indvirkning på borgernes liv og bidrage til 
at sætte skub i den europæiske økonomi, 
mobilisere bæredygtige investeringer og 
støtte bevarelse af arbejdspladser og 
skabelse af arbejdspladser af høj kvalitet i 
hele Unionen samt imødegå udfordringerne 
i forbindelse med klimaændringerne og den 
digitale omstilling og fremme Unionens 
øgede klimaambitionsniveau for 2030, 
med henblik på at opnå klimaneutralitet 
senest i 2050 og gøre det lettere at mindske 
økonomiske, sociale, territoriale, 
uddannelses- og generationsmæssige 
forskelle samt kønsskævheder;

1. mener, at Unionens budget for 2022 
i betragtning af usikkerheden omkring de 
økonomiske udsigter, som ikke forventes at 
komme op på før-pandeminiveau i 2022, 
og det tvingende behov for en hurtig, fair 
og inklusiv genopretning efter den 
økonomiske, sociale og 
beskæftigelsesmæssige skade, covid-19-
pandemien har forårsaget, ikke bør 
overstige det loft, som er fastsat i aftalen 
om den flerårige finansielle ramme for 
2021-2027, og at det bør bidrage til at 
sætte skub i den europæiske økonomi, 
mobilisere bæredygtige investeringer og 
støtte bevarelse af arbejdspladser og 
skabelse af arbejdspladser af høj kvalitet i 
hele Unionen samt imødegå udfordringerne 
i forbindelse med klimaændringerne og den 
digitale omstilling og gøre det lettere at 
mindske økonomiske, sociale, territoriale, 
uddannelses- og generationsmæssige 
forskelle;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. insisterer på, at Unionen ikke kan 
finde en bæredygtig vej til genopretning 
uden en struktureret strategi for sin unge 
generation; påpeger i denne forbindelse 
den ekstreme relevans af at øge de 
finansielle ressourcer til EU-programmer 
som f.eks. Erasmus+, hvis succes med 
hensyn til at udvide uddannelses-, 
erhvervsuddannelses- og jobmulighederne 
i hele Unionen er uomtvistelig; 
understreger, at Erasmus+ er et af 
Unionens flagskibsprogrammer, der er 
almindeligt kendt blandt borgerne og har 
skabt konkrete resultater; fremhæver 
dette programs potentiale med hensyn til 
at fremme topkvalitet og sikre unges 
adgang til innovation og iværksætteri ved 
at yde vejledning og udbyde uddannelse 
på en inklusiv måde og fremhæver 
behovet for uddannelses- og 
mobilitetsaktioner inden for 
voksenuddannelse; beklager covid-19-
krisens negative indvirkning på 
Erasmus+-programmet, hvilket har ført til 
en betydelig reduktion i antallet af 
deltagere, der kan drage fordel af denne 
oplevelse; understreger i denne 
forbindelse vigtigheden af 2022-budgettet 
for at kompensere for forspildte 
muligheder; opfordrer Kommissionen til 
yderligere at fremme aktivt 
medborgerskab og undervisning i 

21. insisterer på, at Unionen ikke kan 
finde en bæredygtig vej til genopretning 
uden en struktureret strategi for sin unge 
generation; understreger imidlertid, at 
Erasmus+-programmets budget for 2021 
allerede var alt for højt, og at et enormt  
finansieringsbeløb ikke kunne anvendes 
på grund af covid-19-pandemien og de 
begrænsede rejsemuligheder; opfordrer 
EU til at foretage en grundig evaluering 
af den generelle situation, før der 
iværksættes initiativer i denne henseende; 
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europæisk medborgerskab; gentager sin 
opfordring til medlemsstaterne om at 
afsætte mindst 10 % af midlerne fra deres 
genopretnings- og resiliensplaner til 
kvalitetspræget og inkluderende 
uddannelse;

Or. en
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Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. støtter kraftigt EU's styrkede 
bestræbelser på at tackle de stigende 
sikkerhedstrusler såsom terrorisme, 
radikalisering og voldelig ekstremisme, 
kriminel smugling, menneskehandel, 
narkotikahandel, cyberkriminalitet og 
hybride trusler i Europa og nabolandene og 
desinformationskampagner mod 
europæiske demokratier, der styres fra 
tredjelande, og forbedre koordineringen af 
sådanne programmer på EU-plan; minder 
om, at de seneste terrorangreb viser, at det 
er nødvendigt at forbedre 
interoperabiliteten mellem 
informationssystemer på området retlige og 
indre anliggender for at styrke Unionens 
indre sikkerhed; bemærker, at pandemien 
har medført nye udfordringer på det 
strafferetlige område; glæder sig derfor 
over strategien for en sikkerhedsunion, 
som Kommissionen præsenterede den 
24. juli 2020, og opfordrer til at sikre 
tilstrækkelig finansiering af 
handlingsplanerne heri;

29. støtter kraftigt EU's styrkede 
bestræbelser på at tackle de stigende 
sikkerhedstrusler, såsom terrorisme, 
radikalisering, irregulær migration og 
voldelig ekstremisme, kriminel smugling, 
menneskehandel, narkotikahandel, 
cyberkriminalitet og hybride trusler i 
Europa og nabolandene, og på at forbedre 
koordineringen af sådanne programmer på 
EU-plan; minder om, at de seneste 
terrorangreb viser, at det er nødvendigt at 
forbedre interoperabiliteten mellem 
informationssystemer på området retlige og 
indre anliggender for at styrke Unionens 
indre sikkerhed; bemærker, at pandemien 
har medført nye udfordringer på det 
strafferetlige område; 

Or. en
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Punkt 42

Forslag til beslutning Ændringsforslag

42. understreger den centrale rolle, 
som Unionens decentrale agenturer spiller 
med hensyn til at yde operationel støtte og 
ekspertise for at sikre en effektiv 
gennemførelse af EU's politiske mål; 
minder om, at agenturerne skal have 
tilstrækkeligt personale og tilstrækkelige 
ressourcer, så de fuldt ud kan varetage 
deres opgaver og levere de bedst mulige 
resultater; understreger, at agenturernes 
opgaver udvikler sig i overensstemmelse 
med de politiske prioriteter, og 
understreger, at nye ansvarsområder skal 
ledsages af nye ressourcer; 

42. noterer sig den rolle, som 
Unionens decentrale agenturer spiller med 
hensyn til at yde operationel støtte og 
ekspertise for at sikre en effektiv 
gennemførelse af EU's politiske mål; 
minder om, at det samlede antal af 
agenturer fortsat stiger; kræver, at det 
undersøges, hvorvidt der kan foretages 
besparelser i denne henseende;

Or. en


