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2.7.2018 A8-0247/6 

Ændringsforslag  6 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. minder om, at EU's budget for 2019 

vil være det sidste i den indeværende 

valgperiode og vil blive forhandlet 

sideløbende med forhandlingerne om den 

næste flerårige finansielle ramme (FFR) og 

reformen af EU's egne indtægter; minder 

ligeledes om, at Det Forenede Kongerige 

har forpligtet sig til at bidrage til og deltage 

i gennemførelsen af EU's årlige budgetter 

for 2019 og 2020 på samme måde, som 

hvis det var forblevet i Unionen efter marts 

2019; 

2. minder om, at EU's budget for 2019 

vil være det sidste i den indeværende 

valgperiode og vil blive forhandlet 

sideløbende med forhandlingerne om den 

næste flerårige finansielle ramme (FFR); 

minder ligeledes om, at Det Forenede 

Kongerige har forpligtet sig til at bidrage 

til og deltage i gennemførelsen af EU's 

årlige budgetter for 2019 og 2020 på 

samme måde, som hvis det var forblevet i 

Unionen efter marts 2019; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/7 

Ændringsforslag  7 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. roser den rolle, som Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer (EFSI) spiller med hensyn til 

at reducere manglen på investeringer i EU; 

opfordrer inden for rammerne af en 

optimal regional og sektorbestemt balance 

til styrkelse af den sociale dimension af 

EFSI's anvendelse, herunder innovation 

inden for sundhedspleje og medicin, 

social infrastruktur, miljøbeskyttelse, 

bæredygtig transport, vedvarende energi 

og energilagringsinfrastrukturer; 

gentager sin mangeårige holdning om, at 

ethvert nyt initiativ inden for FFR skal 

finansieres med nye bevillinger, og at 

finansieringen ikke må gennemføres på 

bekostning af de eksisterende EU-

programmer; gentager endvidere sit 

tilsagn om at styrke Horisont 2020 og 

Connecting Europe-faciliteten (CEF), 

således at der så vidt muligt foretages en 

mindskning af nedskæringerne af disse 

programmer, der skal finansiere 

forlængelsen af EFSI i 2019-budgettet; 

6. beklager den rolle, som Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer (EFSI) spiller, idet den ikke 

lykkedes med at reducere manglen på 

investeringer i EU; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/8 

Ændringsforslag  8 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. noterer sig tilsagnet om en ny EU-

forsvarsdagsorden, nemlig i form af 

aftalen vedrørende programmet for 

udvikling af den europæiske 

forsvarsindustri som et første skridt i Den 

Europæiske Forsvarsfond; mener, at dette 

fælles tilsagn vil bidrage til at opnå 

stordriftsfordele og større samordning 

mellem medlemsstater og virksomheder 

og dermed gøre det muligt for EU at 

bevare sin strategiske uafhængighed og 

blive en reel global aktør; 

udgår 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/9 

Ændringsforslag  9 

Marco Zanni, André Elissen 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 52 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

52. glæder sig over den øgede støtte til 

regionale initiativer i Vestbalkanlandene; 

er imidlertid af den opfattelse, at støtten til 

politiske reformer bør styrkes yderligere; 

beklager den øgede støtte til politiske 

reformer i Tyrkiet (IPA II) og sætter 

spørgsmålstegn ved sin tilpasning til 

budgetmyndighedens beslutning om at 

nedskære bevillingerne på denne 

budgetpost for det løbende regnskabsår; 

gentager sin holdning, hvori det 

opfordrede til, at midler til de tyrkiske 

myndigheder under IPA II gøres betinget 

af forbedringer inden for 
menneskerettigheder, demokrati og 

retsstatsprincippet; opfordrer til, at 

bevillingerne på denne budgetpost – hvis 

ikke der gøres fremskridt på disse 

områder og med tanke på det begrænsede 

spillerum – hovedsageligt omledes til 

aktører i civilsamfundet med henblik på at 

gennemføre foranstaltninger, som støtter 

mål i relation til retsstatsprincippet, 

demokrati, menneskerettigheder og 

mediefrihed; støtter den generelle 

nedadgående tendens i tildelingerne til 

Tyrkiet under budgetposten "politiske 

reformer"; 

52. understreger, at instrumentet til 

førtiltrædelsesbistand (IPA II) ikke bør 

anvendes til at støtte Tyrkiet – et land, 

som ikke respekterer en række af de 

grundlæggende principper om frihed og 
demokrati; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/10 

Ændringsforslag  10 

Marco Zanni, André Elissen 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 56 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

56. bemærker, at udgifterne til 

udgiftsområde 5 er steget med 3,0 % i 

forhold til 2018-budgettet til 9 956,9 mio. 

EUR (+ 291,4 mio. EUR) i 

forpligtelsesbevillinger; bemærker, at 

forhøjelsen på linje med de tidligere 

regnskabsår hovedsageligt er styret af 

udviklingen i forbindelse med pensioner 

(+ 116.7 mio. EUR), hvilket svarer til 

20,2 % af udgiftsområde 5; bemærker, at 

andelen af udgifter til administration i 

budgetudkastet forbliver uændret på 

6,0 % i forpligtelsesbevillinger; 

56. beklager, at udgifterne til 

udgiftsområde 5 er steget med 3,0 % i 

forhold til 2018-budgettet til 9 956,9 mio. 

EUR (+ 291,4 mio. EUR) i 

forpligtelsesbevillinger; beklager, at 

forhøjelsen på linje med de tidligere 

regnskabsår hovedsageligt er styret af 

udviklingen i forbindelse med pensioner 

(+ 116,7 mio. EUR), hvilket svarer til 

20,2 % af udgiftsområde 5; bemærker, at 

antallet af pensionister forventes at stige 

yderligere i de kommende år, og opfordrer 

derfor til en fuldstændig revision af EU-

tjenestemændenes privilegier og fordele 

med hensyn til pensioner og godtgørelser; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/11 

Ændringsforslag  11 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 57 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

57. anerkender den indsats, som 

Kommissionen har gjort for at integrere 

alle muligheder for besparelser og 

rationaliseringer i forbindelse med 

ikkelønrelaterede udgifter på sit eget 

budget; bemærker, at udviklingen i 

forbindelse med Kommissionens udgifter 

(+ 2,0 %) primært skyldes den automatiske 

tilpasning af lønudgifter og kontraktlige 

forpligtelser; noterer sig endvidere 

Kommissionens interne 

personaleomfordeling med henblik på at 

opfylde sine nye prioriteter; 

57. beklager, at udviklingen i 

forbindelse med Kommissionens udgifter 

(+ 2,0 %)  primært skyldes den 

automatiske tilpasning af lønudgifter og 

kontraktlige forpligtelser, og anmoder 

derfor om, at disse regler ændres; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/12 

Ændringsforslag  12 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 60 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

60. noterer sig den samlede stigning i 

budgetforslaget for 2019 for så vidt angår 

bevillingerne til de decentrale agenturer og 

organer på +10,8 % (uden hensyntagen til 

formålsbestemte indtægter) og + 259 

stillinger; glæder sig over, at de fleste 

agenturer øger deres egne budgetter, 

samtidig med at bidraget fra EU falder; 

bemærker i denne forbindelse, at 

Parlamentet i øjeblikket er i færd med at 

undersøge mulighederne for yderligere at 

udvide gebyrfinansieringen af de 

decentrale agenturer; bemærker med 

tilfredshed, at agenturer med "nye 

opgaver" (ESMA, eu-LISA og Frontex) 

tildeles en betydelig forhøjelse af 

forpligtelsesbevillingerne og af 

stillingsfortegnelsen; opfordrer til 

yderligere finansiel støtte til de agenturer, 

der beskæftiger sig med migrations- og 

sikkerhedsmæssige udfordringer; mener, 
at Europol og Eurojust bør styrkes 

yderligere, og at EASO bør modtage 

passende finansiering til sin omdannelse 

til Det Europæiske Asylagentur; 

60. beklager den samlede stigning i 

budgetforslaget for 2019 for så vidt angår 

bevillingerne til de decentrale agenturer og 

organer på + 10,8 % (uden hensyntagen til 

formålsbestemte indtægter) og + 259 

stillinger og anmoder om en fuldstændig 

revision af EU-agenturernes rolle, idet 

der sættes spørgsmålstegn ved, om deres 

opgaver og formål ikke kunne udføres 

bedre af Kommissionens eksisterende 

generaldirektorater eller af 

medlemsstaterne for at undgå 

dobbeltroller og dobbeltomkostninger og 

forbedre gennemsigtigheden; 

Or. en 
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Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 
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2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 62 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

62. glæder sig over oprettelsen af to 

nye EU-organer, der betragtes som 

decentraliserede agenturer, henholdsvis 

Den Europæiske Anklagemyndighed 

(EPPO) og Den Europæiske 

Arbejdsmarkedsmyndighed; bemærker, at 

bevillinger til Den Europæiske 

Arbejdsmarkedsmyndighed er blevet 

opført i reserven, mens man afventer 

færdiggørelsen af lovgivningsprocessen; 

bemærker, at Den Europæiske 

Anklagemyndighed har sæde i 

Luxembourg og opfordrer den til at 

forelægge budgetmyndighedens to parter 

alle oplysninger vedrørende sin 

ejendomspolitik i henhold til 

finansforordningen; mener, at nye 

agenturer skal oprettes gennem tildeling 

af nye ressourcer og nye stillinger, 

samtidig med at enhver form for 

omfordeling undgås, medmindre det klart 

påvises, at visse aktiviteter er blevet 

overført fuldt ud fra Kommissionen eller 

fra andre eksisterende organer – såsom 

Eurojust – til de nye agenturer; 

bemærker, at Eurojust fortsat er 

kompetent til at behandle sager om 

beskyttelse af finansielle interesser i nært 

samarbejde med EPPO, samtidig med at 

det er fuldt engageret i at sikre 

operationel støtte til medlemsstaterne i 

udgår 
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kampen mod organiseret kriminalitet, 

terrorisme, cyberkriminalitet og smugling 

af migranter; minder om bestemmelserne 

i den fælles tilgang for så vidt angår 

nyoprettede decentraliserede agenturer; 

Or. en 

 

 


