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19.10.2016 A8-0287/1 

Ændringsforslag  1 

Marco Zanni, Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0287/2016 

Jens Geier 

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner 

2016/2047(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 – afsnit 1 (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 bemærker, at de projekter, der er udvalgt 

til Den Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer (EFSI), ikke udgør nye 

investeringer i realøkonomien, men 

snarere refinansiering af eksisterende 

projekter, som har en tvivlsom 

bæredygtighed ud fra en økonomisk, 

social og miljømæssig synsvinkel; 

gentager sin overbevisning om, at EFSI 

ikke er det rette instrument til at sikre 

vækst og udvikling; mener derfor, at 

bevillingerne til forsyning af EFSI-

garantifonden med midler kunne bruges 

bedre til at reagere på andre akutte behov 

og prioriteter; 

Or. en 
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Ændringsforslag  2 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Marco Zanni 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0287/2016 

Jens Geier 

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner 

2016/2047(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 – afsnit 1 (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 fremhæver, at bevillinger i forbindelse 

med TEN-T-programmet ikke bør 

anvendes til at finansiere projekter uden 

en reel merværdi og mod 

lokalsamfundenes vilje i de berørte 

områder; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/3 

Ændringsforslag  3 

Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela 

Aiuto, David Borrelli, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa 

D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario 

Tamburrano, Marco Zullo, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0287/2016 

Jens Geier 

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner 

2016/2047(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 – afsnit 1 (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 gentager, at bevillinger under den fælles 

landbrugspolitik ikke må anvendes til at 

støtte avl eller opdræt af tyre til 

tyrefægtningsaktiviteter; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til snarest 

muligt at forelægge de nødvendige 

lovgivningsmæssige ændringer for at 

opfylde denne anmodning, som allerede 

fremgik af Den Europæiske Unions 

almindelige budget for regnskabsåret 

2016; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/4 

Ændringsforslag  4 

Marco Zanni, Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0287/2016 

Jens Geier 

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner 

2016/2047(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 77 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

77. gentager sin uenighed med hensyn 

til Kommissionens og Rådets tilgang til 

agenturernes personale og ændrer derfor 

et betydeligt antal stillingsfortegnelser; 

understreger på ny, at de enkelte agenturer 

bør nedskære 5 % af stillingerne over 5 år 

som aftalt i IIA, men at de nye stillinger, 

der er nødvendige for at udføre 

supplerende opgaver som følge af nye 

politikker og ny lovgivning siden 2013, 

nødvendigvis skal ledsages af yderligere 

ressourcer og ikke medregnes i IIA's 

personalereduktionsmål; understreger 

derfor igen sin modstand mod idéen om 

en omfordelingspulje mellem 

agenturerne, men bekræfter sin åbenhed 

over for at frigøre stillinger som et middel 

til at opnå effektivitetsgevinster for 

agenturerne gennem øget administrativt 

samarbejde eller sågar sammenlægninger, 

hvor det er hensigtsmæssigt, og ved at 

samle visse funktioner enten hos 

Kommissionen eller et andet agentur; 

77. bifalder idéen om en 

omfordelingspulje mellem agenturerne og 

opfordrer til at denne anvendes, når det er 

muligt; understreger på ny, at de enkelte 

agenturer bør reducere sine stillinger med 

5 % over 5 år som aftalt i IIA; bekræfter 

sin åbenhed over for at reducere stillinger 

som et middel til at opnå 

effektivitetsgevinster for agenturerne 

gennem øget administrativt samarbejde 

eller sågar analyse af mulighederne for 

sammenlægninger, hvor det er 

hensigtsmæssigt, og ved at samle visse 

funktioner enten hos Kommissionen eller 

et andet agentur 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/5 

Ændringsforslag  5 

Marco Zanni, Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0287/2016 

Jens Geier 

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner 

2016/2047(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 88 – afsnit 1 (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 beklager forslaget om at internalisere 

chaufførtjenesten, som vil medføre 

yderligere ekstraudgifter; mener, at 

transporttjenester med tiden kun bør ydes 

til og fra lufthavnen eller 

jernbanestationen og arbejdsstederne for 

at reducere udgifterne, og at der 

fortrinsvis bør anvendes minibusser og 

busser på planmæssige tidspunkter; 

understreger de store økonomiske, sociale 

og miljømæssige fordele, som den nye 

togforbindelse fra Bruxelles lufthavn til 

Bruxelles-Gare du Luxembourg 

medfører; mener, at alle andre rejser bør 

tilrettelægges privat af MEP'erne; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/6 

Ændringsforslag  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0287/2016 

Jens Geier 

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner 

2016/2047(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 89 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

89. godkender ændringerne i sin 

stillingsfortegnelse og de tilsvarende 

budgetmæssige bevillinger med henblik 

på at dække det yderligere behov i de 

politiske grupper; kompenserer fuldt ud 

for disse forhøjelser ved at nedskære 

bevillingerne i reserven til uforudsete 

udgifter og budgetposten for indretning af 

lokaler; 

89. beklager stigningen i udgifterne til 

parlamentarisk assistance og de yderligere 

anmodninger fra de politiske grupper; 

mener, at støtten til medlemmene til 

udførelsen af deres parlamentariske 

aktiviteter allerede er passende; anmoder 

endvidere om, at MEP'ernes vederlag, 

godtgørelse og rejseudgifter reduceres; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/7 

Ændringsforslag  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0287/2016 

Jens Geier 

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner 

2016/2047(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 90 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

90. minder om sin politiske beslutning 

om at fritage de politiske grupper fra 

personalenedskæringen på 5 %, således 

som det har understreget det i sine 

beslutninger om budgettet for 201412, 

201513 og 201614; 

90. mener, at det samlede 

personaleniveau i de politiske grupper bør 

indgå i målet om at reducere personalet 

med 5 %; 

_________________  

14 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0376.  

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/8 

Ændringsforslag  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0287/2016 

Jens Geier 

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner 

2016/2047(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 92 – afsnit 1 (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 beklager forhøjelsen af offentlig 

finansiering af europæiske politiske 

partier (fra 10 339 866 EUR i 2008 til 

31 905 000 EUR i 2017) og til europæiske 

politiske fonde (fra 4 268 630 EUR i 2008 

til 19 000 000 EUR i 2017); 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/9 

Ændringsforslag  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0287/2016 

Jens Geier 

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner 

2016/2047(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 94 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

94. fastholder i sin stillingsfortegnelse 

for 2017 de 35 nye stillinger, som der 

anmodes om i FÆB nr. 3/2016 til 

styrkelsen af sikkerheden i 

institutionerne; undtager disse stillinger 

fra målet om en reduktion af personalet 

med 5 %, da de svarer til nye aktiviteter til 

Parlamentet; 

udgår 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/10 

Ændringsforslag  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0287/2016 

Jens Geier 

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner 

2016/2047(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 108 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

108. genopfører de 12 stillinger og de 

dertil knyttede bevillinger, som 

Kommissionen har nedskåret i BF i 

overensstemmelse med den ovennævnte 

samarbejdsaftale, hvilket afspejler det 

faktiske antal stillinger, der er overført fra 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg til Parlamentet; 

108. kræver en grundlæggende revision 

af den rolle som Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg spiller og 

en tilsvarende reduktion af dens 

bevillinger; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/11 

Ændringsforslag  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0287/2016 

Jens Geier 

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner 

2016/2047(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 110 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

110. genopfører de otte stillinger og de 

dertil knyttede bevillinger, som 

Kommissionen har nedskåret i BF i 

overensstemmelse med den ovennævnte 

samarbejdsaftale, hvilket afspejler det 

faktiske antal stillinger, der er overført fra 
Regionsudvalget til Parlamentet; 

110. kræver en grundlæggende revision 

af den rolle, som Regionsudvalget spiller 

og en tilsvarende reduktion af dets 

bevillinger; 

Or. en 

 


