
 

AM\1158021SV.docx  PE621.743v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

2.7.2018 A8-0247/6 

Ändringsförslag  6 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet påminner om att 

2019 års EU-budget kommer att vara den 

sista under innevarande valperiod och att 

den kommer att förhandlas fram parallellt 

med förhandlingarna om nästa fleråriga 

budgetram och reformen av EU:s egna 

medel. Parlamentet påminner också om att 

Förenade kungariket har förbundit sig att 

bidra till och delta i genomförandet av 

unionens årliga budgetar för 2019 och 

2020 som om landet hade varit kvar i 

unionen efter mars 2019. 

2. Europaparlamentet påminner om att 

2019 års EU-budget kommer att vara den 

sista under innevarande valperiod och att 

den kommer att förhandlas fram parallellt 

med förhandlingarna om nästa fleråriga 

budgetram. Parlamentet påminner också 

om att Förenade kungariket har förbundit 

sig att bidra till och delta i genomförandet 

av unionens årliga budgetar för 2019 och 

2020 som om landet hade varit kvar i 

unionen efter mars 2019. 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/7 

Ändringsförslag  7 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet stöder den roll 

som Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi) spelar för att minska 

investeringsgapet i EU. Parlamentet 

efterlyser, inom ramen för en optimal 

regional och sektoriell balans, en 

förstärkning av den sociala dimensionen 

av Efsi, inbegripet innovation inom hälso- 

och sjukvård och medicin, sociala 

infrastrukturer, miljöskydd, hållbara 

transporter, förnybar energi och 

energilagringsinfrastrukturer. 

Parlamentet upprepar sin ståndpunkt 

sedan länge att nya initiativ inom ramen 

för den fleråriga budgetramen ska 

finansieras genom nya anslag och inte gå 

ut över nuvarande program. Parlamentet 

bekräftar också sitt åtagande att stärka 

Horisont 2020 och FSE för att i så stor 

utsträckning som möjligt återställa de 

nedskärningar som gjorts i dessa program 

i 2019 års budget för att finansiera 

förlängningen av Efsi. 

6. Europaparlamentet beklagar den 

roll som Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi) spelar och som inte 

lyckades minska investeringsgapet i EU. 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/8 

Ändringsförslag  8 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet noterar 

åtagandet om att förnya EU:s 

försvarsagenda, närmare bestämt genom 

avtalet om ett europeiskt 

försvarsindustriellt utvecklingsprogram 

som ett första steg inom ramen för den 

europeiska försvarsfonden. Parlamentet 

anser att detta gemensamma åtagande 

kommer att bidra till att uppnå 

stordriftsfördelar och ökad samordning 

mellan medlemsstaterna och företagen, 

vilket kommer att göra det möjligt för EU 

att behålla sin strategiska självständighet 

och bli en verklig global aktör. 

utgår 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/9 

Ändringsförslag  9 

Marco Zanni, André Elissen 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 52 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

52. Europaparlamentet välkomnar det 

ökade stödet till regionala insatser på 

västra Balkan. Parlamentet anser dock att 

stödet till politiska reformer bör ökas 

ytterligare. Parlamentet beklagar det 

ökade stödet för politiska reformer i 

Turkiet (IPA II) och ifrågasätter hur detta 

stöd stämmer överens med den 

budgetansvariga myndighetens beslut att 

minska anslagen till denna budgetpost för 

innevarande budgetår. Parlamentet 

upprepar sin ståndpunkt i vilken man 

begärde att medel till de turkiska 

myndigheterna inom ramen för IPA II 

skulle göras avhängigt av förbättringar i 

fråga om mänskliga rättigheter, 

demokrati och rättsstatsprincipen. 

Parlamentet vill se att anslagen till denna 

budgetpost, om inga förbättringar görs på 

dessa områden och med tanke på det 

begränsade manöverutrymmet, främst 

riktas till aktörer inom det civila 

samhället för genomförandet av åtgärder 

till stöd för målen vad gäller 

rättsstatsprincipen, demokrati, mänskliga 

rättigheter och mediefrihet. Parlamentet 

stöder den nedåtgående trenden för 

politiska reformer när det gäller anslagen 

till Turkiet. 

52. Europaparlamentet betonar att 

föranslutningsinstrumentet (IPA II) inte 

bör användas för att stödja Turkiet, ett 

land som inte respekterar åtskilliga av de 

grundläggande principerna om frihet och 

demokrati. 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/10 

Ändringsförslag  10 

Marco Zanni, André Elissen 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 56 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

56. Europaparlamentet noterar att 

rubrik 5 ökar med 3,0 % jämfört med 2018 

års budget och uppgår till 9 956,9 miljoner 

EUR (+ 291,4 miljoner EUR) i 

åtagandebemyndiganden. Parlamentet 

noterar att i likhet med föregående 

budgetförfarande beror ökningen främst på 

utvecklingen av pensionerna (+ 116,7 

miljoner EUR), vilket motsvarar 20,2 % av 

utgifterna under rubrik 5. Parlamentet 

noterar att andelen administrativa utgifter 

i budgetförslaget är oförändrad på 6,0 % i 

åtagandebemyndiganden. 

56. Europaparlamentet beklagar att 

rubrik 5 ökar med 3,0 % jämfört med 2018 

års budget och uppgår till 9 956,9 miljoner 

EUR (+ 291,4 miljoner EUR) i 

åtagandebemyndiganden. Parlamentet 

beklagar att i likhet med föregående 

budgetförfarande beror ökningen främst på 

utvecklingen av pensionerna (+ 116,7 

miljoner EUR), vilket motsvarar 20,2 % av 

utgifterna under rubrik 5. Parlamentet 

noterar att antalet pensionärer förväntas 

öka ytterligare under kommande år och 

begär därför en fullständig översyn av 

privilegierna och förmånerna i EU:s 

system för pensioner och ersättningar. 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/11 

Ändringsförslag  11 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 57 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

57. Europaparlamentet erkänner de 

insatser som kommissionen har gjort för 

att ta hänsyn till alla möjligheter till 

besparingar och rationaliseringar när det 

gäller icke lönerelaterade utgifter för sin 

egen budget. Parlamentet noterar att 

utvecklingen av kommissionens utgifter 

(+ 2,0 %) främst beror på en automatisk 

anpassning av löneutgifter och avtalsenliga 

åtaganden. Parlamentet noterar vidare 

kommissionens interna omplaceringar av 

personal för att fullgöra sina nya 

prioriteringar. 

57. Europaparlamentet beklagar att 

utvecklingen av kommissionens utgifter 

(+ 2,0 %) främst beror på en automatisk 

anpassning av löneutgifter och avtalsenliga 

åtaganden, och begär därför att dessa 

bestämmelser ändras. 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/12 

Ändringsförslag  12 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 60 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

60. Europaparlamentet noterar den 

totala ökningen i budgetförslaget för 2019 

av anslagen till de decentraliserade 

byråerna på + +10,8 % (utan hänsyn till 

inkomster avsatta för särskilda ändamål) 

och ökningen med 259 tjänster. 

Parlamentet välkomnar att de flesta 

byråers egna budgetar ökar samtidigt som 

EU:s bidrag minskar. Parlamentet 

noterar i detta sammanhang att 

parlamentet håller på att undersöka 

möjligheterna att ytterligare utöka 

avgiftsfinansieringen av decentraliserade 

byråer. Parlamentet noterar med 

tillfredsställelse att byråer med ”nya 

arbetsuppgifter” (Esma, eu-LISA och 

Frontex) beviljats en avsevärd ökning av 

anslagen och av tjänsteförteckningen. 

Parlamentet efterlyser ytterligare 

ekonomiskt stöd till de byråer som 

hanterar migrations- och 

säkerhetsutmaningarna. Parlamentet 

anser att Europol och Eurojust bör 

stärkas ytterligare och att Easo bör ges 

tillräcklig finansiering för sin omvandling 

till Europeiska asylbyrån. 

60. Europaparlamentet beklagar den 

totala ökningen i budgetförslaget för 2019 

av anslagen till de decentraliserade 

byråerna på + +10,8 % (utan hänsyn till 

inkomster avsatta för särskilda ändamål) 

och ökningen med 259 tjänster, och kräver 

en fullständig översyn av EU-byråernas 

roll och ett ifrågasättande av huruvida 

deras uppgifter och mål inte skulle kunna 

utföras bättre av befintliga 

generaldirektorat vid kommissionen eller 

av medlemsstaterna, i syfte att undvika 

dubbla roller och kostnader och förbättra 

transparensen. 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/13 

Ändringsförslag  13 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 62 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

62. Europaparlamentet välkomnar 

inrättandet av två nya EU-organ som ska 

betraktas som decentraliserade byråer, 

nämligen Europeiska 

åklagarmyndigheten och Europeiska 

arbetsmyndigheten. Parlamentet noterar 

att anslagen för Europeiska 

arbetsmyndigheten har placerats i 

reserven i väntan på slutförandet av 

lagstiftningsförfarandet. Parlamentet 

noterar att Europeiska 

åklagarmyndigheten har sitt säte i 

Luxemburg, och uppmanar myndigheten 

att överlämna all information om sin 

fastighetspolitik till budgetmyndighetens 

två grenar i enlighet med 

budgetförordningen. Parlamentet anser 

att nya byråer måste inrättas genom att 

man anslår nya resurser och nya tjänster, 

samtidigt som man undviker varje form av 

omfördelning, såvida det inte tydligt kan 

påvisas att vissa verksamheter helt 

överförts från kommissionen eller andra 

befintliga organ, såsom Eurojust, till de 

nya byråerna. Parlamentet noterar att 

Eurojust fortfarande har befogenhet att 

behandla Pif-ärenden i nära samarbete 

med Europeiska åklagarmyndigheten, 

samtidigt som man till fullo säkerställer 

operativt stöd till medlemsstaterna i 

kampen mot organiserad brottslighet, 

utgår 
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terrorism, it-brottslighet och 

migrantsmuggling. Parlamentet påminner 

om bestämmelserna i den gemensamma 

ansatsen för nyinrättade decentraliserade 

byråer. 

Or. en 

 

 


