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30.3.2022 A9-0062/21

Ändringsförslag 21
Bogdan Rzońca, Charlie Weimers, Jessica Stegrud
för ECR-gruppen

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

Förslag till resolution
Skäl 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet konstaterar att 
genomförandet av den europeiska gröna 
given och uppnåendet av unionens 
klimatneutralitetsmål senast 2050 och 
nollföroreningsambitionen kommer att 
kräva betydande offentliga och privata 
investeringar för att överbrygga det 
investeringsgap i den gröna omställningen 
som kommissionen identifierat och för att 
uppnå de bindande målen i Parisavtalet. 
Parlamentet betonar dock att kostnaden för 
att inte vidta åtgärder skulle bli mycket 
högre. Parlamentet betonar att unionens 
budget står i centrum för insatserna för en 
rättvis omställning till en grönare, hållbar, 
socialt inkluderande, mer motståndskraftig 
och konkurrenskraftig union och att det 
behövs ytterligare ekonomiska insatser. 
Parlamentet betonar i synnerhet behovet av 
att tillhandahålla tillräckliga ekonomiska 
resurser för att unionen ska kunna fullgöra 
sina åtaganden och samtidigt se till att 
ingen hamnar på efterkälken. Parlamentet 
insisterar på att den europeiska gröna 
givens framgång också kommer att bero på 
dess finansiering, och kräver att unionens 
finansieringsinstrument ska användas med 
prioritet i de regioner, sektorer och 
områden som kommer att påverkas mest av 
den gröna omställningen, samtidigt som 
medlemsstaternas behov beaktas. 
Parlamentet betonar behovet av att göra det 
möjligt för små och medelstora företag att 

8. Europaparlamentet konstaterar att 
genomförandet av den europeiska gröna 
given och uppnåendet av unionens 
klimatneutralitetsmål senast 2050 och 
nollföroreningsambitionen kommer att 
kräva betydande offentliga och privata 
investeringar för att överbrygga det 
investeringsgap i den gröna omställningen 
som kommissionen identifierat och för att 
uppnå de bindande målen i Parisavtalet. 
Parlamentet betonar dock att kostnaden för 
att inte vidta åtgärder skulle bli mycket 
högre. Parlamentet betonar att unionens 
budget står i centrum för insatserna för en 
rättvis omställning till en grönare, hållbar, 
socialt inkluderande, mer motståndskraftig 
och konkurrenskraftig union och att det 
behövs ytterligare ekonomiska insatser. 
Parlamentet betonar i synnerhet behovet av 
att tillhandahålla tillräckliga ekonomiska 
resurser för att unionen ska kunna fullgöra 
sina åtaganden och samtidigt se till att 
ingen hamnar på efterkälken. Parlamentet 
insisterar på att den europeiska gröna 
givens framgång också kommer att bero på 
betydande investeringar i kärnenergi, och 
kräver att unionens finansieringsinstrument 
ska användas med prioritet i de regioner, 
sektorer och områden som kommer att 
påverkas mest av den gröna omställningen, 
samtidigt som medlemsstaternas behov 
beaktas. Parlamentet betonar behovet av att 
göra det möjligt för små och medelstora 
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fullt ut utnyttja möjligheterna i samband 
med den europeiska gröna given och 
omställningen av deras egen verksamhet 
till miljömässig hållbarhet och 
digitalisering.

företag att fullt ut utnyttja möjligheterna i 
samband med den europeiska gröna given 
och omställningen av deras egen 
verksamhet till miljömässig hållbarhet och 
digitalisering.

Or. en
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30.3.2022 A9-0062/22

Ändringsförslag 22
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle, Charlie Weimers
för ECR-gruppen

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

Förslag till resolution
Skäl 21a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att finansiera fysiska 
hinder vid unionens yttre gränser för att 
förhindra olaglig inresa av migranter, 
såsom begärts av 12 medlemsstater.

Or. en
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30.3.2022 A9-0062/23

Ändringsförslag 23
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle, Charlie Weimers
för ECR-gruppen

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

Förslag till resolution
Skäl 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 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 och fysiska 
gränshinder, 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.

Or. en
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