
 

AM\1158022DA.docx  PE621.743v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

2.7.2018 A8-0247/14 

Ændringsforslag  14 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. glæder sig over Kommissionens 

forslag og mener, at det stort set stemmer 

overens med Parlamentets egne 

prioriteter; agter yderligere at styrke de 

væsentligste programmer og at sikre et 

passende finansieringsniveau, som svarer 

dertil; bemærker forhøjelsen på 3,1 % i 

forpligtelsesbevillingerne og den lavere 

BNI-procentdel i forhold til 2018, både for 

forpligtelsesbevillingerne (1 % 

sammenholdt med 1,02 %) og 

betalingsbevillingerne (0,9 % sammenholdt 

med 0,92 %); 

3. noterer sig Kommissionens forslag; 

agter at forsvare de væsentligste 

programmer og at sikre et passende 

finansieringsniveau, som svarer dertil, og 

foretage besparelser på de projekter, der 

hidtil ikke har vist en reel merværdi; 

bemærker forhøjelsen på 3,1 % i 

forpligtelsesbevillingerne og den lavere 

BNI-procentdel i forhold til 2018, både for 

forpligtelsesbevillingerne (1 % 

sammenholdt med 1,02 %) og 

betalingsbevillingerne (0,9 % sammenholdt 

med 0,92 %); 

Or. en 



 

AM\1158022DA.docx  PE621.743v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

2.7.2018 A8-0247/15 

Ændringsforslag  15 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. glæder sig over den foreslåede 

styrkelse af Horisont 2020, Connecting 

Europe-faciliteten (CEF), Erasmus+-

programmet samt programmer, der 

bidrager til at øge EU-borgernes sikkerhed; 

påpeger imidlertid, at det er nødvendigt 

yderligere at styrke støtten til SMV'erne, 

som er afgørende for at muliggøre 

økonomisk vækst og jobskabelse, og at 

afsætte passende ressourcer til 

digitaliseringen af EU's industri og til 

fremme af digitale færdigheder og digitalt 

iværksætteri samt til programmer, der 

støtter unge, og i særdeleshed ErasmusPro; 

minder om sin overbevisning om, at 

Erasmus+-budgettet for 2019 mindst skal 

fordobles; 

4. glæder sig over den foreslåede 

styrkelse af Horisont 2020, Connecting 

Europe-faciliteten (CEF), Erasmus+-

programmet samt programmer, der 

bidrager til at øge EU-borgernes sikkerhed; 

påpeger, at finansieringen af CEF skal 

tage sigte på at forfølge mål, der sikrer en 

reel økonomisk, miljømæssig og social 

merværdi for medlemsstaterne, og ikke 

bør anvendes til at finansiere projekter, 

hvis gennemførelse er kendetegnet ved 

kontroverser; påpeger imidlertid, at det er 

nødvendigt yderligere at styrke støtten til 

SMV'erne, som er afgørende for at 

muliggøre økonomisk vækst og 

jobskabelse, og at afsætte passende 

ressourcer til digitaliseringen af EU's 

industri og til fremme af digitale 

færdigheder og digitalt iværksætteri samt 

til programmer, der støtter unge, og i 

særdeleshed ErasmusPro; minder om sin 

overbevisning om, at Erasmus+-budgettet 

for 2019 mindst skal fordobles; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/16 

Ændringsforslag  16 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

for EFDD-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. noterer sig den rolle, som Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer (EFSI) spiller med hensyn til 

at reducere manglen på investeringer i EU; 

beklager, at EFSI ligeledes har 

finansieret infrastruktur, der har en 

alvorlig indvirkning på miljøet og tvivlsom 

additionalitet; 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 dens 

lagringsinfrastrukturer; 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;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/17 

Ændringsforslag  17 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  10a. opfordrer Kommissionen til 

hurtigst muligt at overveje muligheden for 

at udelukke samfinansieringen af 

projekter, der finansieres af ESI-fondene 

i de såkaldte mindre udviklede regioner, 

fra beregningen af underskud inden for 

rammerne af det europæiske semester;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/18 

Ændringsforslag  18 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  28a. understreger betydningen af at 

udelukke bæredygtig genopbygning, alle 

investeringer i jordskælvssikring og alle 

foranstaltninger til at forhindre 

hydrogeologisk ustabilitet, herunder dem, 

der samfinansieres via ESI-fondene og 

kategoriseres under tematisk mål nr. 5 

("forebyggelse, fremme af tilpasning til 

klimaforandringer, risikoforebyggelse og 

risikostyring"), fra beregningen af 

nationale underskud inden for rammerne 

af stabilitets- og vækstpagten; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/19 

Ændringsforslag  19 

Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  30a. understreger behovet for at være 

tilstrækkelig opmærksom på bæredygtig 

mobilitet i byområder inden for rammerne 

af ESI-fondene og Den Europæiske Fond 

for Regionaludvikling (EFRU) og styrke 

synergierne mellem finansieringskilder og 

-programmer, navnlig med henblik på at 

færdiggøre opladningsinfrastrukturen til 

elkøretøjer og fremme eftermontering af 

hardware; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/20 

Ændringsforslag  20 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

for EFDD-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 vedrørende 

administration 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; mener, at der 

er behov for en revision af afgørelse 

2005/684/EF om vedtagelse af statutten 

for Europa-Parlamentets medlemmer med 

henblik på en ændring af artikel 14, 

således at pensionsrettighederne for 

Parlamentets medlemmer bringes i 

overensstemmelse med de 

socialsikringsordninger, som gælder for 

almindelige borgere i de enkelte 

medlemsstater, både for så vidt angår 

beregningen af pensionssummen og for så 

vidt angår de betingelser med hensyn til 

alder og bidrag, der er en forudsætning 

for at modtage pension; opfordrer til at 

foretage en ny beregning af de pensioner, 

der udbetales fra EU-budgettet til tidligere 

medlemmer, som optjente disse 

rettigheder før og efter ikrafttrædelsen af 

den nuværende statut; bemærker, at 

andelen af udgifter til administration i 
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budgetudkastet forbliver uændret på 6,0 % 

i forpligtelsesbevillinger; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/21 

Ændringsforslag  21 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

for EFDD-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. tilskynder Kommissionen til at yde 

en så stor indsats som muligt for at 

integrere alle muligheder for besparelser og 

rationaliseringer i forbindelse med 

administrationsudgifter; 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; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/22 

Ændringsforslag  22 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 60 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  60a. opfordrer til at foretage en 

udtømmende analyse med henblik på at 

finde besparelser og forbedre 

effektiviteten gennem administrativt 

samarbejde samt vurdere muligheden for 

at sammenlægge agenturer, der har 

lignende opgaver; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/23 

Ændringsforslag  23 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet 

2018/2024(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 60 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  60b. understreger, at omkostningerne 

forbundet med at flytte Det Europæiske 

Lægemiddelagentur (EMA) og Den 

Europæiske Banktilsynsmyndighed 

(EBA) bør være gennemsigtige, og at der 

under ingen omstændigheder bør tillades 

stigninger i EU-bidraget som følge af den 

dobbelte flytning af EMA, dvs. til dets 

midlertidige placering og derpå til dets 

endelige placering; 

Or. en 

 

 


