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Ændringsforslag  2 

Marco Valli, Giulia Moi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

2018/2046(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. understreger, at Parlamentets 

behandling af budgettet for 2019 fuldt ud 

afspejler de politiske prioriteringer, som 

blev vedtaget af et overvældende flertal i 

ovennævnte beslutninger af 15. marts 

2018 om de generelle retningslinjer og af 

5. juli 2018 om mandatet med henblik på 

trepartsmødet; minder om, at kernen i 

disse prioriteringer er: bæredygtig vækst, 

innovation, konkurrenceevne, sikkerhed, 

håndtering af de grundlæggende årsager til 

flygtninge- og migrationsstrømme, 

håndtering af flygtninge- og 

migrationsstrømme, bekæmpelse af 

klimaforandringer og omstilling til 

bæredygtig energi samt et særligt fokus på 

unge; 

1. minder om, at kernen i 

prioriteringerne for EU-budgettet bør 

være: bæredygtig vækst, innovation, 

konkurrenceevne, sikkerhed, håndtering af 

de grundlæggende årsager til flygtninge- 

og migrationsstrømme, håndtering af 

flygtninge- og migrationsstrømme, 

bekæmpelse af klimaforandringer og 

omstilling til bæredygtig energi samt et 

særligt fokus på unge og 

fattigdomsbekæmpelse; 

Or. en 
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Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

2018/2046(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2 a. efterlyser en reel udgiftsanalyse 

for at tilvejebringe så mange besparelser 

som muligt på projekter, der til dato ikke 

har vist nogen reel merværdi; 

Or. en 
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Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

2018/2046(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5 a. minder om nødvendigheden af en 

solid bekæmpelse af fattigdom og 

fremhæver betydningen af, at der stilles 

tilstrækkelige ressourcer til rådighed for 

EFS for at give medlemsstaterne 

mulighed for at indføre 

minimumsindkomstordninger med 

henblik på en effektiv indsats mod 

fattigdom; 

Or. en 
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Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

2018/2046(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8 a. minder om, at det er nødvendigt at 

sikre solidaritet og en rimelig 

ansvarsfordeling mellem alle 

medlemsstater, navnlig inden for 

rammerne af revisionen af 

Dublinforordningen; beklager virkelig, at 

der til dato ikke findes noget effektivt 

system til omfordeling af flygtninge, 

hvilket medfører en ulige belastning for 

nogle medlemsstater; 

Or. en 
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Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

2018/2046(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 24 a. understreger, at det er nødvendigt 

at opbygge en stærk indsats mod 

fattigdom i alle medlemsstaterne, og 

styrker med dette for øje EFS-ordningen 

med henblik på at give medlemsstaterne 

mulighed for at indføre 

minimumsindkomstordninger; 

Or. en 



 

AM\1166500DA.docx  PE624.170v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

18.10.2018 A8-0313/7 

Ændringsforslag  7 

Marco Valli, Giulia Moi 

for EFDD-Gruppen 
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Forslag til beslutning 

Punkt 61 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

61. mener, at Rådets nedskæringer er 

uberettigede og ikke afspejler de reelle 

behov; genopfører derfor BF 2019 for alle 

Kommissionens administrationsudgifter, 

herunder administrations- og 

støtteudgifter til forskning under 

udgiftsområde 1-4; 

61. glæder sig over Rådets faste 

praksis med at træffe bestemmelse om 

nedskæringer i udgiftsområde 5 og 

understreger, at alle 

administrationsudgifter i forbindelse med 

EU-institutionerne bør begrænses mest 

muligt for at tilvejebringe besparelser og 

undgå spild af skatteydernes penge; 

anmoder om en genforhandling af EU-

institutionernes nuværende lejekontrakter 

med henblik på at få sænket lejen; 

Or. en 
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Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

2018/2046(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 61 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 61 a. mener, at der kan opnås 

besparelser på overgangsgodtgørelser til 

kommissærer for at sende et budskab om 

solidaritet til EU's borgere og omfordele 

disse økonomiske midler til initiativer og 

programmer til gavn for skatteyderne; 

Or. en 

 


