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3.7.2017 A8-0249/1 

Ændringsforslag  1 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 - mandatet med henblik på trepartsmødet 

2017/2043(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1a. mener, at Kommissionens forslag 

bør sætte EU i stand til at skabe 

bæredygtig vækst og beskæftigelse og 

samtidig sikre borgernes sikkerhed; 

understreger, at det er nødvendigt at sætte 

en stopper for de økonomiske stramninger 

for at gøre det muligt at reagere på flere 

kriser samtidigt på en tilstrækkelig og 

effektiv måde; minder om 

nødvendigheden af at respektere 

solidaritetsprincippet og opfordrer 

Kommissionen til at opnå så mange 

besparelser som muligt på projekter, der 

hidtil ikke har vist nogen reel merværdi; 

understreger betydningen af at finansiere 

projekter, der sikrer en reel økonomisk, 

social og miljømæssig merværdi for 

medlemsstaterne, eftersom midlerne ikke 

bør anvendes til at finansiere 

kontroversielle eller uøkonomiske 

projekter; understreger, at hverken EU's 

budget eller andre finansielle 

instrumenter bør anvendes til at 

finansiere aktiviteter, der er berørt af 

organiseret kriminalitet eller terrorisme;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/2 

Ændringsforslag  2 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 - mandatet med henblik på trepartsmødet 

2017/2043(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. udtrykker tilfredshed med den 

rolle, som Den Europæiske Fond for 

Strategiske Investeringer (EFSI) spiller 

med hensyn til at slå bro over 

investeringskløften i hele EU og mellem 

EU's områder og bidrage til at 

gennemføre strategiske investeringer, der 

giver stor merværdi for økonomien, 

miljøet og samfundet; støtter derfor en 

forlængelse heraf indtil 2020; fremhæver 

den hurtige frigivelse af midler i EFSI's 

SMV-vindue og glæder sig over dets 

tilsigtede opskalering; beklager imidlertid 

manglen på en holistisk tilgang til 

finansiering af SMV'er, hvilket ville give et 

klart overblik over de samlede midler, der 

er til rådighed; understreger sit standpunkt 

i de igangværende lovgivningsmæssige 

forhandlinger om, at de eksisterende EU-

programmer ikke bør udsættes for 

yderligere nedskæringer for at finansiere 

denne forlængelse; mener, at EFSI, hvis 

garantifond overvejende finansieres over 

EU-budgettet, ikke bør støtte enheder, der 

er etableret eller registreret i jurisdiktioner, 

som er opført under EU's relevante politik 

vedrørende ikke-samarbejdsvillige 

jurisdiktioner, eller som ikke reelt er i 

overensstemmelse med europæiske og 

internationale skattemæssige standarder om 

gennemsigtighed og udveksling af 

6. understreger, at Den Europæiske 

Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) 

har vist sig at være ineffektiv, når det 

gælder om at reducere investeringskløften 

i Europa, og at de hidtil opnåede 

resultater er ubetydelige og ikke leverer 

nogen ny eller økonomisk, miljømæssig 

og social merværdi sammenlignet med de 

eksisterende EIB-programmer; beklager 

Kommissionens forslag om at udvide 

EFSI til 2020; beklager manglen på en 

holistisk tilgang til finansiering af SMV'er, 

hvilket ville give et klart overblik over de 

samlede midler, der er til rådighed; 

understreger sit standpunkt i de 

igangværende lovgivningsmæssige 

forhandlinger om, at de eksisterende EU-

programmer ikke bør udsættes for 

yderligere nedskæringer for at finansiere 

denne forlængelse af EFSI; mener, at 

EFSI, hvis garantifond overvejende 

finansieres over EU-budgettet, ikke bør 

støtte enheder, der er etableret eller 

registreret i jurisdiktioner, som er opført 

under EU's relevante politik vedrørende 

ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner, eller 

som ikke reelt er i overensstemmelse med 

europæiske og internationale 

skattemæssige standarder om 

gennemsigtighed og udveksling af 

oplysninger;  
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oplysninger;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/3 

Ændringsforslag  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 - mandatet med henblik på trepartsmødet 

2017/2043(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. noterer sig, at Kommissionen ikke 

har fulgt op på Parlamentets anmodning 

om, at den fremlægger en vurdering af og 

relevante forslag til et "Interrailkort til 

Europa på 18-års-fødselsdagen"; 

understreger, at sådanne forslag har 

potentiale til at styrke den europæiske 

bevidsthed og identitet; understreger dog, 

at eventuelle nye projekter skal 

finansieres med nye finansielle 

ressourcer, og uden at påvirke de 

eksisterende programmer, og bør være så 

socialt inklusive som muligt; gentager sin 

tidligere opfordring til Kommissionen om 

at fremsætte relevante forslag i dette 

øjemed; 

8. noterer sig, at Kommissionen ikke 

har fulgt op på Parlamentets anmodning 

om, at den fremlægger en vurdering af og 

relevante forslag til et "Interrailkort til 

Europa på 18-års-fødselsdagen"; mener, at 

dette program ikke bør finansieres på 

bekostning af andre vellykkede EU-

programmer og bør være så socialt 

inkluderende som muligt; agter at 

opfordre til, at der sikres en øremærket 

finansiering af programmet i 2018-

budgettet, og til at der foretages en 

evaluering af dets funktion og dets 

merværdi for den yngre generation; 

Or. en 



 

AM\1130090DA.docx  PE605.585v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

3.7.2017 A8-0249/4 

Ændringsforslag  4 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 - mandatet med henblik på trepartsmødet 

2017/2043(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  16a. glæder sig over forslag til 

ændringsbudget (FÆB) nr. 4 for 2017 

med henblik på at mobilisere 

1 196 797 579 EUR fra Den Europæiske 

Unions Solidaritetsfond til at yde bistand 

til Italien som følge af en række 

jordskælv, der fandt sted mellem august 

2016 og januar 2017 i regionerne 

Abruzzo, Lazio, Marche og Umbrien; 

anmoder om en hurtig godkendelse af 

FÆB; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/5 

Ændringsforslag  5 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 - mandatet med henblik på trepartsmødet 

2017/2043(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. understreger nødvendigheden af, at 

gennemførelsen af 2014-2020-

programmerne kommer op på fuld 

hastighed, og er af den faste overbevisning, 

at enhver "unormal" ophobning af ubetalte 

regninger skal undgås fremover; opfordrer 

i denne forbindelse Kommissionen og 

medlemsstaterne til at prioritere at få løst 

alle udestående spørgsmål vedrørende den 

forsinkede udpegelse af nationale 

forvaltnings- og attesteringsmyndigheder 

samt andre flaskehalse for indsendelsen af 

betalingsanmodninger; håber virkelig, at 

både de nationale myndigheder og 

Kommissionen har forbedret deres 

overslag over betalingsbehovene i 2018-

budgettet, og at det foreslåede niveau af 

betalingsbevillinger udnyttes fuldt ud; 

erkender, at de langvarige forhandlinger 

mellem EU-institutionerne om 

retsgrundlaget er blandt de mange årsager 

til den nuværende lave 

gennemførelsesgrad; 

26. understreger nødvendigheden af, at 

gennemførelsen af 2014-2020-

programmerne kommer op på fuld 

hastighed, og er af den faste overbevisning, 

at enhver "unormal" ophobning af ubetalte 

regninger skal undgås fremover; opfordrer 

i denne forbindelse Kommissionen og 

medlemsstaterne til at prioritere at få løst 

alle udestående spørgsmål vedrørende den 

forsinkede udpegelse af nationale 

forvaltnings- og attesteringsmyndigheder 

samt andre flaskehalse for indsendelsen af 

betalingsanmodninger; håber virkelig, at 

både de nationale myndigheder og 

Kommissionen har forbedret deres 

overslag over betalingsbehovene i 2018-

budgettet, og at det foreslåede niveau af 

betalingsbevillinger udnyttes fuldt ud; 

erkender, at de langvarige forhandlinger 

mellem EU-institutionerne om 

retsgrundlaget er blandt de mange årsager 

til den nuværende lave 

gennemførelsesgrad; understreger 

vigtigheden af at overveje bæredygtig 

genopbygning og enhver form for 

investering i jordskælvssikring, herunder 

de investeringer, der medfinansieres 

gennem ESI-midler og tilføres til tematisk 

mål nr. 5 "forebyggelse, fremme af 

tilpasning til klimaforandringer, 

risikoforebyggelse og risikostyring", der 
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udelukkes fra beregningen af nationale 

underskud inden for rammerne af 

stabilitets- og vækstpagten; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/6 

Ændringsforslag  6 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 - mandatet med henblik på trepartsmødet 

2017/2043(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 35 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  35a. beklager, at der indtil nu ikke har 

været et effektivt system til omfordeling, 

og at dette har medført en ulige byrde for 

visse medlemsstater, navnlig Italien og 

Grækenland; minder om, at 361 678 

flygtninge og migranter kom til EU i 

2016, hvoraf 181 405 ankom til Italien og 

173 447 til Grækenland, samt at Italien 

allerede har modtaget 85 % af de 

flygtninge og migranter, der indtil nu er 

ankommet i 2017; beklager, at Italien 

indtil nu kun har modtaget 147,6 mio. 

EUR fra AMIF – en sum, som kun 

repræsenterer 3 % af de samlede udgifter 

til forvaltning af migrationskrisen; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/7 

Ændringsforslag  7 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 - mandatet med henblik på trepartsmødet 

2017/2043(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 48 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

48. bemærker, at udgifterne under 

udgiftsområde 5 er steget med 3,1 % i 

forhold til 2017-budgettet til 9 682,4 mio. 

EUR (+287,9 mio. EUR); bemærker, at 

mere end en tredjedel af denne nominelle 

stigning kan forklares med behovet for 

ekstra bevillinger til pensioner (+108,5 

mio. EUR); tager til efterretning, at de 

ekstra bevillinger primært skyldes et 

forventet stigende antal pensionister (+4,2 

%); tager ligeledes til efterretning, at 

antallet af pensionister forventes at stige i 

de kommende år; noterer sig den strenge 

disciplin med hensyn til 

administrationsudgifter og den nominelle 

fastfrysning af alle ikke-lønrelaterede 

udgifter;  

48. bemærker, at udgifterne under 

udgiftsområde 5 er steget med 3,1 % i 

forhold til 2017-budgettet til 9 682,4 mio. 

EUR (+287,9 mio. EUR); bemærker, at 

mere end en tredjedel af denne nominelle 

stigning kan forklares med behovet for 

ekstra bevillinger til pensioner (+108,5 

mio. EUR); tager til efterretning, at de 

ekstra bevillinger primært skyldes et 

forventet stigende antal pensionister (+4,2 

%); tager ligeledes til efterretning, at 

antallet af pensionister forventes at stige i 

de kommende år; mener at en revision af 

pensionsordningen for medlemmerne af 

Europa-Parlamentet er nødvendig for at 

bringe deres pensionsrettigheder på linje 

med de sociale sikringsordninger for 

almindelige borgere i de enkelte 

medlemsstater; noterer sig den strenge 

disciplin med hensyn til 

administrationsudgifter og den nominelle 

fastfrysning af alle ikke-lønrelaterede 

udgifter;  

Or. en 

 

 


