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19.10.2016 A8-0287/1 

Ändringsförslag  1 

Marco Zanni, Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0287/2016 

Jens Geier 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 – alla avsnitt 

2016/2047(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 18 – stycke 1a (nytt) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Europaparlamentet noterar att de projekt 

som valts ut för Europeiska fonden för 

strategiska investeringar (Efsi) inte utgör 

nya investeringar i realekonomin, utan 

snarare innebär refinansiering av 

existerande projekt med tvivelaktig 

hållbarhet ur ett ekonomiskt, samhälleligt 

och miljömässigt perspektiv. Parlamentet 

upprepar sin övertygelse om att Efsi inte 

är det rätta instrumentet för att garantera 

tillväxt och utveckling. Parlamentet anser 

därför att avsättningen av medel till Efsi-

garantifonden i stället skulle kunna 

användas för att hantera andra 

nödsituationer och prioriteringar. 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/2 

Ändringsförslag  2 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0287/2016 

Jens Geier 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 – alla avsnitt 

2016/2047(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 19 – stycke 1a (nytt) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Europaparlamentet framhåller att när det 

gäller TEN-T-programmet får anslag inte 

användas för att finansiera projekt som 

saknar ett verkligt mervärde och som 

genomförs mot lokalsamhällenas vilja i de 

berörda områdena. 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/3 

Ändringsförslag  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 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0287/2016 

Jens Geier 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 – alla avsnitt 

2016/2047(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 33 – stycke 1a (nytt) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Europaparlamentet upprepar att anslagen 

för den gemensamma jordbrukspolitiken 

inte får användas för att stödja 

uppfödning eller avel av tjurar som 

används för tjurfäktningar med dödlig 

utgång. Parlamentet uppmanar med 

eftertryck kommissionen att omedelbart 

lägga fram förslag till de 

lagstiftningsändringar som krävs för att 

uppfylla denna begäran, vilket redan 

framgår av Europeiska unionens 

allmänna budget för budgetåret 2016. 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/4 

Ändringsförslag  4 

Marco Zanni, Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0287/2016 

Jens Geier 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 – alla avsnitt 

2016/2047(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 77 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

77. Europaparlamentet upprepar sin 

invändning mot kommissionens och 

rådets tillvägagångssätt när det gäller 

byråernas personal och gör därför ett 

betydande antal ändringar i 

tjänsteförteckningarna. Parlamentet 

understryker på nytt att varje byrå ska 

skära ned sina tjänster med 5 % under en 

femårsperiod i enlighet med det 

interinstitutionella avtalet, men att nya 

tjänster som behövs för att utföra de 

ytterligare uppgifter som är en följd av ny 

politisk utveckling och ny lagstiftning 

sedan 2013 måste åtföljas av ytterligare 

medel, och inte får tas med i det 

interinstitutionella avtalets 

personalminskningsmål. Parlamentet 

betonar därför återigen sitt motstånd mot 

omplaceringspoolen för byråerna, men 

bekräftar på nytt att det är redo att frigöra 

tjänster för att uppnå effektivitetsvinster 

genom ett ökat administrativt samarbete 

mellan byråerna eller till och med 

sammanslagningar när så är lämpligt och 

genom att vissa funktioner samordnas med 

antingen kommissionen eller en annan 

byrå. 

77. Europaparlamentet välkomnar idén 

om en omplaceringspool för byråerna och 

uppmuntrar ett utnyttjande av denna när 

detta är möjligt. Parlamentet understryker 

på nytt att varje byrå ska skära ned sina 

tjänster med 5 % under en femårsperiod i 

enlighet med det interinstitutionella avtalet. 

Parlamentet bekräftar återigen att det är 

redo att minska antalet tjänster för att 

uppnå effektivitetsvinster genom ett ökat 

administrativt samarbete mellan byråerna 

eller till och med att analysera 

möjligheterna för sammanslagningar när 

så är lämpligt, och genom att vissa 

funktioner samordnas med antingen 

kommissionen eller en annan byrå. 

Or. en 
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19.10.2016 A8-02875 

Ändringsförslag  5 

Marco Zanni, Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0287/2016 

Jens Geier 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 – alla avsnitt 

2016/2047(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 88 – stycke 1a (nytt) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Europaparlamentet beklagar förslaget att 

internalisera chaufförstjänsterna vilket 

kommer att leda till ytterligare 

extrakostnader. Parlamentet anser att för 

att minska utgifterna bör 

transporttjänsten endast tillhandahållas 

till och från flygplatsen eller 

järnvägsstationen och arbetsplatserna och 

att man företrädesvis bör använda 

minibussar och bussar, enligt en fastställd 

tidtabell. Parlamentet understryker den 

stora fördel som den nya tågförbindelsen 

från Bryssels flygplats till stationen Gare 

de Luxembourg i Bryssel innebär ur ett 

ekonomiskt, samhälleligt och 

miljömässigt perspektiv. Parlamentet 

anser att alla andra resor bör anordnas 

privat av ledamöterna. 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/6 

Ändringsförslag  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0287/2016 

Jens Geier 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 – alla avsnitt 

2016/2047(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 89 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

89. Europaparlamentet godkänner 

ändringarna av sin tjänsteförteckning och 

motsvarande budgetanslag för att svara 

mot ytterligare behov i de politiska 

grupperna. Parlamentet kompenserar till 

fullo för dessa förstärkningar genom att 

minska anslagen i reserven för 

oförutsedda utgifter och budgetposten för 

inredning av lokaler. 

89. Europaparlamentet beklagar 

ökningen av utgifterna för assistentstöd 

till ledamöterna och de ytterligare 

äskanden som har framförts av de 

politiska grupperna. Parlamentet anser att 

det stöd som ledamöterna tilldelas för att 

utföra sina uppdrag inom ramen för den 

parlamentariska verksamheten redan är 

tillräckligt. Parlamentet begär dessutom 

en minskning av ledamöternas arvoden, 

ersättningar och reseutgifter. 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/7 

Ändringsförslag  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0287/2016 

Jens Geier 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 – alla avsnitt 

2016/2047(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 90 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

90. Europaparlamentet påminner om 

sitt politiska beslut att undanta de 

politiska grupperna från målet att minska 
personalstyrkan med 5 %, vilket 

understrukits i parlamentets resolutioner 

om budgeterna för 201412 , 201513 och 

201614. 

90. Europaparlamentet anser att den 

totala personalstyrkan i de politiska 

grupperna bör ingå i målet att minska 

personalen med 5 %. 

_________________  

14 Antagna texter, P8_TA(2015)0376.  

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/8 

Ändringsförslag  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0287/2016 

Jens Geier 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 – alla avsnitt 

2016/2047(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 92 – stycke 1a (nytt) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Europaparlamentet beklagar ökningen av 

de offentliga anslagen till europeiska 

politiska partier (från 10 339 866 EUR 

2008 till 31 905 000 EUR 2017) och till 

europeiska politiska stiftelser (från 

4 268 630 EUR 2008 till 19 000 000 EUR 

2017). 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/9 

Ändringsförslag  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0287/2016 

Jens Geier 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 – alla avsnitt 

2016/2047(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 94 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

94. Europaparlamentet bibehåller de 

35 nya tjänsterna i sin tjänsteförteckning 

för 2017, i enlighet med begäran i 

förslaget till ändringsbudget nr 3/2016 för 

att öka institutionernas säkerhet. 

Parlamentet undantar dessa från målet att 

minska personalstyrkan med 5 % , 

eftersom de hänför sig till en ny 

verksamhet för parlamentet. 

utgår 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/10 

Ändringsförslag  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0287/2016 

Jens Geier 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 – alla avsnitt 

2016/2047(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 108 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

108. Europaparlamentet återinför de 12 

tjänster och motsvarande anslag som 

skurits ned av kommissionen i 

budgetförslaget i enlighet med 

ovannämnda samarbetsavtal för att 

därmed återspegla det verkliga antalet 

tjänster som överförts från Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén till 

parlamentet. 

108. Europaparlamentet begär en 

radikal översyn av Europeiska 

ekonomiska och sociala kommitténs roll 

och en konsekvent minskning av 

kommitténs anslag. 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/11 

Ändringsförslag  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0287/2016 

Jens Geier 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 – alla avsnitt 

2016/2047(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 110 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

110. Europaparlamentet återinför de 

åtta tjänster och motsvarande anslag som 

skurits ned av kommissionen i 

budgetförslaget i enlighet med 

ovannämnda samarbetsavtal för att 

därmed återspegla det verkliga antalet 

tjänster som överförts från 

Regionkommittén till parlamentet. 

110. Europaparlamentet begär en 

radikal översyn av Regionkommitténs roll 

och en konsekvent minskning av 

kommitténs anslag. 

Or. en 

 


