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Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. bemærker, at forslaget til EU-budgettet 

for 2016 beløber sig til 153,5 mia. EUR i 

forpligtelsesbevillinger (herunder 4,5 mia. 

EUR, der blev omprogrammeret fra 2014) 

og 143,5 mia. EUR i betalingsbevillinger; 

påpeger, at dette, hvis der ses bort fra 

virkningen af omprogrammeringen i 2015 

og 2016, svarer til en stigning på +2,4 % i 

forpligtelsesbevillinger og +1,6 % i 

betalingsbevillinger i forhold til 2015-

budgettet; understreger, at disse generelt 

set moderate stigninger i 

overensstemmelse med den kurs, der er 

fastlagt i FFR, stort set ikke udgør en 

stigning i faste priser, hvis inflationen 

medregnes, hvilket understreger 

betydningen af effektivitet i de afholdte 

udgifter; 

10. bemærker, at forslaget til EU-budgettet 

for 2016 beløber sig til 153,5 mia. EUR i 

forpligtelsesbevillinger (herunder 4,5 mia. 

EUR, der blev omprogrammeret fra 2014) 

og 143,5 mia. EUR i betalingsbevillinger; 

påpeger, at dette, hvis der ses bort fra 

virkningen af omprogrammeringen i 2015 

og 2016, svarer til en stigning på +2,4 % i 

forpligtelsesbevillinger og +1,6 % i 

betalingsbevillinger i forhold til 2015-

budgettet; understreger imidlertid, at vi bør 

fastholde det samme niveau for 

forpligtelses- og betalingsbevillinger eller 

med tiden reducere 

forpligtelsesbevillingerne med henblik på 

at undgå at forværre problemet med 

udestående betalinger; 

Or. en 
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Punkt 40 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 40a. understreger i forbindelse med 

revisionen af FFR efter valget behovet for 

at genoverveje det samlede beløb til 

instrumentet til førtiltrædelsesbistand 

(IPA II), eftersom kommissionsformand 

Juncker har udtalt, at der ikke er planlagt 

nogen nye tiltrædelser af EU i hans 

embedsperiode;  

Or. en 
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Punkt 41 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

41. bemærker, at udgifterne til 

udgiftsområde 5 stiger med 2,9 % i forhold 

til 2015-budgettet til 8 908,7 mio. EUR, og 

at dette tal omfatter institutionernes 

samlede administrative udgifter (+2,2 %) 

samt pensioner og Europaskolerne 

(+5,4 %); bemærker, at der efterlades en 

margen på 574,3 mio. EUR under loftet; 

understreger, at udgiftsområde 5's andel 

af EU’s samlede budget fortsat ligger 

stabilt på 5,8 %; minder imidlertid om, at 

dette tal ikke tager hensyn til faglig 

bistand, der betragtes som aktionsudgifter; 

41. beklager, at udgifterne til 

udgiftsområde 5 stiger med 2,9 % i forhold 

til 2015-budgettet til 8 908,7 mio. EUR, og 

at dette tal omfatter institutionernes 

samlede administrative udgifter (+2,2 %) 

samt pensioner og Europaskolerne 

(+5,4 %); understreger behovet for at 

fastfryse stigninger i EU-institutionernes 

administrative udgifter; minder endvidere 

om, at dette tal ikke tager hensyn til faglig 

bistand, der betragtes som aktionsudgifter; 

Or. en 
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Punkt 44 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

44. understreger de decentrale agenturers 

og organers afgørende rolle i EU’s 

beslutningsproces og er fast besluttet på at 

evaluere de budget- og personalemæssige 

behov i alle agenturer fra sag til sag med 

henblik på at sikre tilstrækkelige 

bevillinger og personale til alle agenturer 

og navnlig for dem, der for nylig har fået 

tildelt nye opgaver eller står over for en 

større arbejdsbyrde på grund af de 

fastlagt politiske prioriteter eller af andre 

årsager; er især fast besluttet på at sikre 

agenturerne og organerne på området 

retlige og indre anliggender de 

nødvendige ressourcer til at tackle de 

nuværende udfordringer på 

migrationsområdet; understreger endnu 

en gang sin modstand mod 

omrokeringspuljen og forventer, at der 

findes en løsning i forbindelse med 

budgetproceduren, der kan standse 

yderligere personalenedskæringer i 

decentraliserede agenturer og organer; 

gentager desuden, at det agter at anvende 

den interinstitutionelle arbejdsgruppe om 

decentrale agenturer og organer til at 

finde et fælles grundlag mellem 

institutionerne om behandlingen af 

agenturer og organer i budgetmæssig 

henseende, også med henblik på samrådet 

om budgettet for 2016; 

44. understreger behovet for at analysere 

decentraliserede agenturers rolle med 

henblik på at vurdere den reelle merværdi 

i EU's politikker;  anmoder om en 

evaluering af budget- og 

personalemæssige behov i agenturerne 

fra sag til sag med henblik på at sikre 

tilstrækkelige bevillinger og tilstrækkeligt 

personale, hvor det rent faktisk er 

nødvendigt; 
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