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15.10.2014 A8-0014/19 

Ändringsförslag  19 
Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 
för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 6 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet betonar att de 

decentraliserade organen är av största 

vikt för genomförandet av unionens 

politik och program. Parlamentet 

understryker att det är nödvändigt att de 

får tillräckligt med medel och personal för 

att kunna fullgöra de uppgifter som de 

tilldelats av den lagstiftande myndigheten. 

utgår 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/20 

Ändringsförslag  20 
Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 
för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 63 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

63. Europaparlamentet beklagar att rådet 

trots detta har minskat anslagen i rubrik 5 

med 27,6 miljoner EUR och att 

16,7 miljoner EUR av detta belopp 

kommer från kommissionens 

administrativa budget för utgifter för 

tjänstemän och tillfälligt anställda till följd 

av att det schablonmässiga avdraget har 

ökats. 

63. Europaparlamentet noterar att rådet har 

minskat anslagen i rubrik 5 med 

27,6 miljoner EUR och att 

16,7 miljoner EUR av detta belopp 

kommer från kommissionens 

administrativa budget för utgifter för 

tjänstemän och tillfälligt anställda till följd 

av att det schablonmässiga avdraget har 

ökats. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/21 

Ändringsförslag  21 
Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 
för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 65 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

65. Europaparlamentet noterar dessutom 

rådets uttalande som är bifogat dess 

ståndpunkt angående "vikten av att 

noggrant övervaka anslagen för alla 

kategorier av extern personal, mot 

bakgrund av den extra kapacitet som 

skapades när arbetstiden höjdes till 

40 timmar i veckan" och de parallella 

nedskärningarna på sammanlagt 

20,8 miljoner EUR avseende stödutgifter 

inom olika politikområden. Parlamentet 

anser att förutom de hot som denna typ av 

nedskärningar innebär, vilket redan 

nämnts, är de dåligt motiverade. 

Parlamentet påminner om att i enlighet 

med det interinstitutionella avtalet av den 

2 december 2013 var det meningen att den 

förmodade ytterligare kapaciteten skulle 

neutraliseras genom att personalen 

minskas med 5 %. Parlamentet noterar i 

detta avseende att kommissionen redan 

mer än väl uppfyller sina åtaganden 

eftersom den minskar alla kategorier av 

personal, oavsett om de finansieras av 

rubrik 5 eller av andra rubriker. 

utgår 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/22 

Ändringsförslag  22 
Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 
för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 66 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

66. Europaparlamentet återinför därför 

budgetförslagets anslag för alla 

budgetposter som avser utgifter för 

administration och stöd och för alla 

budgetposter i rubrik 5 i vilka rådet gjort 

nedskärningar. 

utgår 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/23 

Ändringsförslag  23 
Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 
för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 68 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

68. Europaparlamentet stöder i stort set 

kommissionens bedömning av byråernas 

budgetbehov och noterar att kommissionen 

redan har minskat byråernas ursprungliga 

äskanden betydligt. 

68. Europaparlamentet noterar, som en 

allmän regel, kommissionens bedömning 

av byråernas budgetbehov och noterar att 

kommissionen redan har minskat byråernas 

ursprungliga äskanden. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/24 

Ändringsförslag  24 
Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 
för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 69 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

69. Europaparlamentet anser därför att 

ytterligare nedskärningar av rådets 

förslag skulle äventyra byråernas 

funktion och göra det omöjligt för dem att 

fullfölja de uppdrag de tilldelats av den 

lagstiftande myndigheten. 

utgår 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/25 

Ändringsförslag  25 
Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 
för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 70 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

70. Europaparlamentet kan emellertid inte 

acceptera kommissionens hållning när det 

gäller personalen, det vill säga att förutom 

att byråernas tjänsteförteckningar ska 

minskas med 1 % på grundval av den 

politiska överenskommelsen om den 

fleråriga budgetramen, som gäller för 

samtliga institutioner och organ, ska 

byråerna bidra med ytterligare 1 % av sin 

personal till en ”central pool för 

omfördelningar”. 

70. Europaparlamentet noterar 

kommissionens hållning när det gäller 

personalen, det vill säga att förutom att 

byråernas tjänsteförteckningar ska minskas 

med 1 % på grundval av den politiska 

överenskommelsen om den fleråriga 

budgetramen, som gäller för samtliga 

institutioner och organ, ska byråerna bidra 

med ytterligare 1 % av sin personal till en 

”central pool för omfördelningar”. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/26 

Ändringsförslag  26 
Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 
för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 71 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

71. Europaparlamentet betonar att den 

minskning av personalen som man 

kommit överens om ska grunda sig på 

befintlig personal och befintliga uppgifter 

på referensdagen den 31 december 2012, 

och att eventuella nya uppgifter för de 

befintliga byråerna eller inrättandet av 

nya byråer måste åtföljas av ytterligare 

resurser. 

utgår 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/27 

Ändringsförslag  27 
Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 
för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 81 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

81. Europaparlamentet betonar att de 

tre institutionerna, kommissionen, rådet 

och parlamentet, av ömsesidig respekt bör 

acceptera budgetberäkningarna från 

budgetmyndighetens båda grenar utan att 

ändra dem ytterligare. 

utgår 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/28 

Ändringsförslag  28 
Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 
för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 85 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

85. Europaparlamentet påminner om att 

dess förslag till budgetberäkning för 2015 

fastställdes till 1 794 929 112 EUR, vilket 

är en ökning med 2,24 % jämfört med 

budgeten för 2014. Parlamentet betonar 

emellertid att 0,67 % av denna ökning är 

kopplad till det rättsligt bindande 

exceptionella avgångsvederlaget när 

ledamöternas mandat löper ut och att 0,4 

% är kopplad till överenskommelsen om 

justeringarna av löner och pensioner för 

2011–2012. Parlamentet understryker att 

nivån på övriga utgifter därmed ökade 

med endast 1,18 % under 2014. 

85. Europaparlamentet noterar med 

beklagande att dess förslag till 

budgetberäkning för 2015 fastställdes till 

1 794 929 112 EUR, vilket är en ökning 

med 2,24 % jämfört med budgeten för 

2014. Parlamentet betonar att endast 

0,67 % av denna ökning är kopplad till det 

rättsligt bindande exceptionella 

avgångsvederlaget när ledamöternas 

mandat löper ut. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/29 

Ändringsförslag  29 
Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 
för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 91 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

91. Europaparlamentet beslutar att öka 

anslagen för finansieringen av Europeiska 

politiska stiftelser med 3 miljoner EUR, för 

att garantera att politiska stiftelser också 

helt och fullt kan utöva sin verksamhet i 

förhållande till hela spektrumet av 

politiska grupper samt intensifiera sin 

forskning och sin upplysningsverksamhet 

för att kommunicera och lägga fram idéer 

för att påskynda den europeiska 

integrationsprocessen. Parlamentet 

betonar att denna ökning kommer att vara 

budgetneutral, eftersom den kommer att 

räknas av från reserven för oförutsedda 

utgifter. Parlamentet fastställer därför att 

dess budget för 2015 totalt uppgår till 

1 794 929 112 EUR. Parlamentet påpekar 

att detta kommer att motsvara en ökning 

med 0 % av nivån i den budgetberäkning 

som parlamentet antog vid 

plenarsammanträdet den 17 april 2014. 

91. Europaparlamentet kan inte acceptera 

en ökning av anslagen för finansieringen 

av Europeiska politiska stiftelser med 

3 miljoner EUR. 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/30 

Ändringsförslag  30 
Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 
för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 107 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

107. Europaparlamentet motsätter sig 

starkt kommissionens nedskärningar av de 

utgifter som är kopplade till 

Regionkommitténs politiska verksamhet 

och därtill hörande kostnader eller 

kostnader relaterade till informations- och 

kommunikationsverksamheten. 

Parlamentet ökar, mot bakgrund av 

inledningen av Regionkommitténs nya 

mandat, de berörda budgetposterna. 

107. Europaparlamentet noterar 

kommissionens nedskärningar av de 

utgifter som är kopplade till 

Regionkommitténs politiska verksamhet 

och därtill hörande kostnader eller 

kostnader relaterade till informations- och 

kommunikationsverksamheten.  

Or. en 

 

 

 


