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12.3.2018 A8-0062/38 

Ændringsforslag  38 

Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III 

2017/2286(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  14a. understreger, at Den Europæiske 

Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) 

har vist sig at være ineffektiv, når det 

gælder om at reducere investeringskløften 

i Unionen, og understreger, at de hidtil 

opnåede resultater ikke er tilstrækkelige 

og i mange tilfælde ikke medfører 

additionalitet eller merværdi 

sammenlignet med de eksisterende EIB-

programmer; beklager, at listen over 

projekter, der er udvalgt til at modtage 

støtte fra EFSI, omfatter 

infrastruktursystemer med en høj 

indvirkning på miljøet, såsom 

bioraffinaderier, stålværker, anlæg til 

forgasning og oplagring af gas samt 

motorveje; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/39 

Ændringsforslag  39 

Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III 

2017/2286(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  20a. minder om Rådets konklusioner 

om retningslinjerne for budgettet for 

2019, der understreger nødvendigheden af 

yderligere at rationalisere EU's 

administrationsudgifter; opfordrer 

indtrængende alle institutionerne til at 

reducere eller i det mindste at fastfryse 

deres administrationsudgifter så meget 

som muligt og kun at anmode om 

finansiering til begrundede behov; minder 

om, at et tættere samarbejde mellem alle 

EU's institutioner og organer, herunder 

udveksling af tjenester, er nødvendigt for 

at opnå besparelser og at gøre bedre brug 

af EU-budgettet; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/40 

Ændringsforslag  40 

Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III 

2017/2286(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  26a. understreger, at Unionens 

bevillinger ikke bør anvendes til at 

finansiere projekter, der er kendetegnet 

ved kontroverser og uden reel økonomisk, 

miljømæssig og social merværdi såsom 

den nye jernbaneforbindelse mellem Lyon 

og Torino; 

Or. en 

 

 


