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Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 
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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 62 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

62. støtter som et generelt princip 

Kommissionens overslag over 

agenturernes budgetbehov; mener derfor, 

at enhver yderligere nedskæring, som 

Rådet har foreslået, vil bringe 

agenturernes tilfredsstillende funktion i 

fare og ikke give dem mulighed for at 

udføre de opgaver, som de er blevet 

pålagt; bemærker med særlig irritation 

den vilkårlige nedskæring på blot 10 000 

EUR til Cepol, og opfordrer Rådet til at 

give Parlamentet nærmere oplysninger 

om, hvorfor det anser sådanne 

nedskæringer for at være nødvendige og 

rimelige; 

62. beklager den samlede stigning i 

bevillingerne til de decentrale agenturer 

og anmoder derfor om en fuldstændig 

revision af EU-agenturernes rolle; sætter 

spørgsmålstegn ved, om ikke deres 
opgaver og mål kunne fuldføres bedre af 

Kommissionens eksisterende 

generaldirektorater eller af 

medlemsstaterne for at undgå overlapning 

af roller og omkostninger og for at 

forbedre gennemsigtigheden; 

Or. en 
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Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti 
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2018/2046(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 72 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

72. gentager sin bekymring over, at 

underudnyttelsen af 

betalingsbevillingerne, til trods for det der 

er indhentet på det seneste, har været 

historisk lav i de sidste tre år, navnlig 

inden for underudgiftsområde 1b; 

beklager, at sådanne forsinkelser 

forhindrer, at Unionens prioriteter og 

projekter kan levere deres fulde potentiale 

til borgerne på rettidig vis; påpeger, at BF 

2019 derfor har en hidtil uset margen på 

19,3 mia. EUR under betalingsloftet; 

styrker betalingsbevillingerne på de 

budgetposter, hvor der er foretaget 

ændringer i forpligtelsesbevillingerne; 

72. anmoder om, at 

forpligtelsesbevillingerne i Den 

Europæiske Unions budget ikke forhøjes, 

før der er opnået en fuldstændig 

stabilisering af efterslæbet af udestående 

betalingsanmodninger; 

Or. en 
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Daniele Viotti 
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2018/2046(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 74 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

74. bemærker, at niveauet for 

budgetoverslaget for 2019 svarer til 18,53 

%, hvilket er lavere end det, der blev 

opnået i 2018 (18,85 %), og den laveste 

andel af udgiftsområde V i mere end 15 

år;  

74. beklager, at niveauet for 

budgetoverslaget for 2019 udgør et 

skandaløst beløb, der aldrig tidligere er 

nået, uden at der tages hensyn til 

reduktionen i antallet af medlemmer i den 

kommende valgperiode; 

Or. en 
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Daniele Viotti 
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Forslag til beslutning 

Punkt 95 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

95. genopfører BF 2019 for alle de 

poster, som Rådet har nedskåret; 

95. understreger, at EU-

Udenrigstjenesten har vist sig at være 

nytteløs og dyr, og anmoder derfor om en 

fuldstændig fjernelse af alle de poster, 

som vedrører denne tjeneste; 

Or. en 

 


