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Ändringsförslag  61 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

2018/2046(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 62 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

62. Europaparlamentet stöder i stort 

sett kommissionens bedömning av 

byråernas budgetbehov. Parlamentet 

anser därför att ytterligare nedskärningar 

som föreslagits av rådet skulle äventyra 

byråernas funktionssätt och göra det 

omöjligt för dem att fullfölja de uppdrag 

de tilldelats. Parlamentet noterar med 

särskild irritation att Cepols anslag på ett 

godtyckligt sätt skärs ned med 

10 000 EUR, och uppmanar rådet att 

utförligt förklara för parlamentet varför 

man anser att sådana nedskärningar är 

nödvändiga och rimliga. 

62. Europaparlamentet beklagar den 

totala ökningen av anslagen till de 

decentraliserade byråerna och begär 

därför en fullständig revidering av 

EU-byråernas roll. Parlamentet 

ifrågasätter om deras uppgifter och mål 

inte skulle kunna utföras bättre av 

kommissionens befintliga 

generaldirektorat eller av 

medlemsstaterna för att förhindra att 

roller och kostnader överlappar varandra 

och även för att öka transparensen. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/62 

Ändringsförslag  62 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

2018/2046 

 

Förslag till resolution 

Punkt 72 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

72. Europaparlamentet upprepar sin 

oro över att underutnyttjandet av 

betalningsbemyndigandena, trots den 

senaste tidens återhämtning, har varit 

historiskt lågt under de tre senaste åren, 

särskilt i underrubrik 1b. Parlamentet 

beklagar att sådana förseningar hindrar 

unionens prioriteringar och projekt att 

bidra med sin full potential till 

medborgarna i rätt tid. Parlamentet 

påpekar att budgetförslaget som en följd 

av detta ger en aldrig tidigare skådad 

marginal på 19,3 miljarder EUR under 

betalningstaket. Parlamentet förstärker 

betalningsbemyndigandena för de poster 

där det görs ändringar av 

åtagandebemyndigandena. 

72. Europaparlamentet begär att 

åtagandebemyndigandena i unionens 

budget inte ska ökas förrän en fullständig 

stabilisering av de eftersläpande 

utestående betalningskraven har 

uppnåtts. 

Or. en 
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Ändringsförslag  63 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

2018/2046(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 74 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

74. Europaparlamentet noterar att 

nivån på budgetberäkningen för 2019 

motsvarar 18,53 %, vilket är lägre än vad 
som uppnåddes 2018 (18,85 %) och den 

lägsta andelen av rubrik V under de 

senaste 15 åren. 

74. Europaparlamentet beklagar att 

nivån på budgetberäkningen för 2019 utgör 

ett skandalöst belopp som aldrig tidigare 

uppnåtts, och att man inte tagit hänsyn till 

minskningen av antalet ledamöter under 

nästa valperiod. 

Or. en 
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Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

2018/2046(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 95 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

95. Europaparlamentet återinför 

budgetförslagets anslag för alla 

budgetposter där rådet har gjort 

nedskärningar. 

95. Europaparlamentet understryker att 

Europeiska utrikestjänsten har visat sig 

vara meningslös och dyr och begär därför 

att alla budgetposter som rör denna tjänst 

stryks helt. 

Or. en 

 


