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2.7.2018 A8-0247/14 

Ändringsförslag  14 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens förslag och anser att det i 

stora drag motsvarar parlamentets egna 

prioriteringar. Parlamentet har för avsikt 

att ytterligare stärka centrala program och 

säkra en lämplig finansieringsnivå som 

motsvarar dessa program. Parlamentet 

noterar ökningen på 3,1 % av 

åtagandebemyndigandena och den lägre 

andelen av BNI jämfört med 2018 både för 

åtagandebemyndiganden (1 % jämfört med 

1,02 %) och betalningsbemyndiganden 

(0,9 % jämfört med 0,92 %). 

3. Europaparlamentet tar del av 

kommissionens förslag. Parlamentet har 

för avsikt att försvara centrala program 

och säkra en lämplig finansieringsnivå som 

motsvarar dessa program, och göra 

besparingar på projekt som hittills inte 

har visat något verkligt mervärde . 

Parlamentet noterar ökningen på 3,1 % av 

åtagandebemyndigandena och den lägre 

andelen av BNI jämfört med 2018 både för 

åtagandebemyndiganden (1 % jämfört med 

1,02 %) och betalningsbemyndiganden 

(0,9 % jämfört med 0,92 %). 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

2.7.2018 A8-0247/15 

Ändringsförslag  15 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet välkomnar de 

föreslagna ökningarna för Horisont 2020, 

Fonden för ett sammanlänkat Europa 

(FSE), Erasmus+ och program som bidrar 

till att öka säkerheten för EU:s 

medborgare. Parlamentet påpekar dock att 

det är nödvändigt att utöka stödet för små 

och medelstora företag, som är av central 

betydelse för att möjliggöra ekonomisk 

tillväxt och skapande av sysselsättning, och 

att avsätta lämpliga resurser för 

digitaliseringen av EU:s industri och 

främjandet av digital kompetens och 

digitalt entreprenörskap, samt att öka 

stödet för programmen som stöder 

ungdomar, särskilt ErasmusPro. 

Parlamentet påminner om sin övertygelse 

om att budgeten för Erasmus+ för 2019 

minst måste fördubblas. 

4. Europaparlamentet välkomnar de 

föreslagna ökningarna för Horisont 2020, 

Fonden för ett sammanlänkat Europa 

(FSE), Erasmus+ och program som bidrar 

till att öka säkerheten för EU:s 

medborgare. Parlamentet framhåller att 

finansieringen av FSE måste syfta till att 

uppfylla mål som säkerställer ett verkligt 

ekonomiskt, miljömässigt och socialt 

mervärde för medlemsstaterna och bör 

inte utnyttjas för att finansiera projekt 

vars genomförande är kontroversiellt. 

Parlamentet påpekar dock att det är 

nödvändigt att utöka stödet för små och 

medelstora företag, som är av central 

betydelse för att möjliggöra ekonomisk 

tillväxt och skapande av sysselsättning, och 

att avsätta lämpliga resurser för 

digitaliseringen av EU:s industri och 

främjandet av digital kompetens och 

digitalt entreprenörskap, samt att öka 

stödet för programmen som stöder 

ungdomar, särskilt ErasmusPro. 

Parlamentet påminner om sin övertygelse 

om att budgeten för Erasmus+ för 2019 

minst måste fördubblas. 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/16 

Ändringsförslag  16 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

för EFDD-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 noterar den roll 

som Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi) spelar för att minska 

investeringsgapet i EU. Parlamentet 

beklagar att Efsi även har finansierat 

infrastruktur med allvarlig miljöpåverkan 

och tveksam additionalitet. 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 dess 

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. 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/17 

Ändringsförslag  17 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 10a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  10a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att brådskande överväga 

möjligheten att utesluta projekt som 

samfinansieras via ESI-fonderna i de så 

kallade mindre utvecklade regionerna 

från beräkningen av budgetunderskottet 

inom ramen för den europeiska 

planeringsterminen.  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/18 

Ändringsförslag  18 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 28a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  28a. Europaparlamentet betonar vikten 

av att undanta hållbar återuppbyggnad, 

investeringar i jordbävningssäkring och 

alla åtgärder för att förebygga 

hydrogeologisk instabilitet, inbegripet de 

åtgärder som medfinansieras genom ESI-

fonderna och som anslås till tematiskt mål 

5 (”främja anpassning, riskförebyggande 

och riskhantering i samband med 

klimatförändringar”), från beräkningen 

av nationella underskott inom ramen för 

stabilitets- och tillväxtpakten. 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/19 

Ändringsförslag  19 

Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 30a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  30a. Europaparlamentet betonar 

behovet av att ägna tillräcklig 

uppmärksamhet åt hållbar rörlighet i 

städer inom ramen för ESI-fonderna och 

Europeiska regionala utvecklingsfonden 

(Eruf), stärka synergierna mellan olika 

finansieringskällor och program, särskilt i 

syfte att fullborda laddningsinfrastruktur 

för elfordon, och främja eftermontering 

av utrustning. 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/20 

Ändringsförslag  20 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

för EFDD-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, som avser administrationen, 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 

anser att beslut 2005/684/EG om 

Europaparlamentets ledamotsstadga 

behöver revideras i syfte att ändra artikel 

14 så att pensionsrättigheterna för 

ledamöterna anpassas till de sociala 

trygghetssystemen för vanliga medborgare 

i de enskilda medlemsstaterna, när det 

gäller både beräkningen av belopp och 

ålder och bidragsrelaterade krav som ger 

dem rätt till pension. Parlamentet begär 

en omräkning av de pensioner som 

betalas ut från EU:s budget till före detta 

ledamöter som förvärvade en sådan 

rättighet före och efter ikraftträdandet av 

den gällande stadgan. Parlamentet noterar 

att andelen administrativa utgifter i 

budgetförslaget är oförändrad på 6,0 % i 

åtagandebemyndiganden. 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/21 

Ändringsförslag  21 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

för EFDD-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 uppmuntrar 

kommissionen göra så stora 

ansträngningar som möjligt för att ta 

hänsyn till alla möjligheter till besparingar 

och rationaliseringar när det gäller 

administrativa utgifter. 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. 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/22 

Ändringsförslag  22 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 60a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  60a. Europaparlamentet begär att en 

uttömmande analys utförs i syfte att 

identifiera besparingar och förbättra 

effektiviteten genom administrativt 

samarbete och att möjliga 

sammanslagningar av byråer som har 

liknande uppgifter utvärderas. 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/23 

Ändringsförslag  23 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet 

2018/2024(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 60b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  60b. Europaparlamentet betonar att 

omlokaliseringskostnaderna för 

Europeiska läkemedelsmyndigheten 

(EMA) och Europeiska bankmyndigheten 

(EBA) måste vara transparenta och att 

ingen ökning av EU:s bidrag under några 

omständigheter bör tillåtas efter den 

dubbla omlokaliseringen av EMA, dvs. till 

dess tillfälliga lokaler och därefter till 

dess slutdestination. 

Or. en 

 

 


