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Ändringsförslag 15
Hélène Laporte, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Roman Haider, Anna Bonfrisco
för ID-gruppen

Betänkande A9-0062/2022
Nicolae Ştefănuță
Riktlinjer för budgeten för 2023 – avsnitt III
(2021/2226(BUI))

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet uttrycker dock 
stor oro över att små och medelstora 
företag och EU-invånare kommer att få 
stå för de nya investeringar som krävs, 
vilka redan står inför en aldrig tidigare 
skådad ökning av energipriserna.

Or. en
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Ändringsförslag 16
Hélène Laporte, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Roman Haider, Anna Bonfrisco
för ID-gruppen

Betänkande A9-0062/2022
Nicolae Ştefănuță
Riktlinjer för budgeten för 2023 – avsnitt III
(2021/2226(BUI))

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet förväntar sig att 
asyl och migration även efter den pågående 
krisen kommer att fortsätta att stå högt på 
EU:s dagordning. Parlamentet framhåller 
behovet av kontinuerligt ekonomiskt stöd 
för mottagande, registrering, prövning 
och integration av asylsökande, och av att 
säkerställa tillräcklig finansiering för de 
särskilda målen för asyl-, migrations- och 
integrationsfonden, i syfte att säkerställa 
ett korrekt genomförande av det 
gemensamma europeiska asylsystemet. 
Parlamentet betonar att detta system 
måste bygga på solidaritet och delat 
ansvar, dvs. att vissa medlemsstater inte 
överbelastas på ett oproportionerligt sätt, 
respekt för de mänskliga rättigheterna, 
främjande av integration, inrättande av 
en ram för laglig migration, i enlighet 
med parlamentets begäran, kampen mot 
människohandel och förbättring av 
systemen för ett effektivt, säkert och 
värdigt återvändande av personer och 
frivilligt återvändande, i linje med EU:s 
värden och internationella åtaganden. 
Parlamentet efterlyser dessutom tillräcklig 
finansiering för instrumentet för 
gränsförvaltning och visering för att 
stärka gränsförvaltningssystemen.

26. Europaparlamentet förväntar sig att 
asyl och migration även efter den pågående 
krisen kommer att fortsätta att stå högt på 
EU:s dagordning. Parlamentet 
understryker dock den nuvarande EU-
politikens misslyckande med att förhindra 
migrationsströmmar och 
människosmuggling. Parlamentet 
upprepar sin oro över användningen av 
finansiering som anslagits på området 
migration, asyl och gränsförvaltning och 
den roll som instrument såsom fonden för 
inre säkerhet och asyl-, migrations- och 
integrationsfonden spelar, som bör 
garantera ett korrekt genomförande av en 
sträng asylpolitik i enlighet med 
internationella normer och samtidigt sätta 
stopp för olaglig invandring samt 
säkerställa gränskontroller och stödja en 
lämplig politik för återvändande.

Or. en
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Hélène Laporte, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Roman Haider, Anna Bonfrisco
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Betänkande A9-0062/2022
Nicolae Ştefănuță
Riktlinjer för budgeten för 2023 – avsnitt III
(2021/2226(BUI))

Förslag till resolution
Punkt 28a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

28a. Europaparlamentet efterlyser ett 
omedelbart stopp för unionens 
anslutningsförhandlingar med Turkiet 
och ett snabbt stopp för alla medel som 
landet fått från instrumentet för stöd inför 
anslutningen och Europeiska 
investeringsbankens 
finansieringsprogram, eftersom Turkiet 
inte respekterar flera av de 
grundläggande principerna om frihet och 
demokrati och har ökat sitt aggressiva 
beteende, inte bara i Medelhavsområdet, 
vilket innebär att landet blivit ett verkligt 
hot mot många medlemsstater.

Or. en
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Ändringsförslag 18
Hélène Laporte, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Roman Haider, Anna Bonfrisco
för ID-gruppen

Betänkande A9-0062/2022
Nicolae Ştefănuță
Riktlinjer för budgeten för 2023 – avsnitt III
(2021/2226(BUI))

Förslag till resolution
Punkt 33a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

33a. Europaparlamentet 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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Ändringsförslag 19
Hélène Laporte, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Roman Haider, Anna Bonfrisco
för ID-gruppen

Betänkande A9-0062/2022
Nicolae Ştefănuță
Riktlinjer för budgeten för 2023 – avsnitt III
(2021/2226(BUI))

Förslag till resolution
Punkt 41

Förslag till resolution Ändringsförslag

41. Europaparlamentet påminner om 
det viktiga arbete som utförts av de 
decentraliserade byråerna. Parlamentet 
anser att byråerna måste ha tillräckligt med 
personal och tillräckliga resurser för att 
kunna utföra sina uppgifter. Parlamentet 
påminner om att byråernas uppgifter 
utvecklas i linje med de politiska 
prioriteringarna och betonar att nya 
ansvarsområden måste åtföljas av 
motsvarande nya resurser.

41. Europaparlamentet noterar den roll 
som spelas av de decentraliserade 
byråerna. Parlamentet anser att byråerna 
måste ha tillräckligt med personal och 
tillräckliga resurser för att kunna utföra 
sina uppgifter. Parlamentet understryker 
dock att det totala antalet byråer fortsätter 
att öka, och efterlyser en utredning om 
eventuella besparingar som skulle kunna 
göras i detta avseende.

Or. en
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Ändringsförslag 20
Hélène Laporte, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Roman Haider, Anna Bonfrisco
för ID-gruppen

Betänkande A9-0062/2022
Nicolae Ştefănuță
Riktlinjer för budgeten för 2023 – avsnitt III
(2021/2226(BUI))

Förslag till resolution
Punkt 43

Förslag till resolution Ändringsförslag

43. Europaparlamentet anser att 
nödvändiga anslag bör ställas till 
förfogande när rekommendationerna från 
konferensen om Europas framtid 
genomförs.

43. Europaparlamentet anser att 
nödvändiga anslag bör ställas till 
förfogande via befintliga budgetposter, 
utan någon ökning av skattebetalarnas 
bidrag, om rekommendationerna från 
konferensen om Europas framtid 
genomförs efter det att de nödvändiga 
konsekvensbedömningarna har slutförts. 
Parlamentet efterlyser dessutom 
budgetmässig transparens när det gäller 
kostnaderna för konferensen.

Or. en


