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3.7.2017 A8-0249/1 

Ändringsförslag  1 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet 

2017/2043(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1a. Europaparlamentet anser att 

kommissionens förslag bör göra det 

möjligt för EU att skapa hållbar tillväxt 

och sysselsättning samtidigt som 

medborgarnas säkerhet säkerställs. 

Parlamentet betonar att 

åtstramningsåtgärderna måste avslutas 

för att man på ett adekvat och effektivt 

sätt ska kunna bemöta flera kriser 

samtidigt. Parlamentet påminner om att 

solidaritetsprincipen måste respekteras 

och uppmanar kommissionen att så 

mycket som möjligt spara in på projekt 

som hittills inte har visat ett verkligt 

mervärde. Parlamentet betonar vikten av 

att finansiera projekt som garanterar ett 

verkligt ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt mervärde för 

medlemsstaterna, eftersom medel inte bör 

användas för att finansiera 

kontroversiella projekt eller projekt där 

pengar slösas bort. Parlamentet betonar 

att varken EU:s budget eller andra 

finansiella instrument bör användas för 

att finansiera verksamheter som är 

kopplade till organiserad brottslighet eller 

terrorism.  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/2 

Ändringsförslag  2 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet 

2017/2043(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet lovordar den 

roll som Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi) spelar när det gäller att 

komma till rätta med investeringsgapet i 

EU och mellan EU:s territorier och hjälpa 

till med att genomföra strategiska 

investeringar som ger ett stort mervärde 

för ekonomin, miljön och samhället. 

Parlamentet stöder därför dess 

förlängning till och med 2020. 

Parlamentet betonar det snabba 

utnyttjandet av medlen i delen för små 

och medelstora företag i Efsi och 

välkomnar den planerade expanderingen. 

Parlamentet beklagar dock avsaknaden av 

en övergripande strategi för finansiering av 

små och medelstora företag som skulle 

möjliggöra en tydlig översikt av de totalt 

tillgängliga medlen. Parlamentet betonar 

sin ståndpunkt i de pågående 

lagstiftningsförhandlingarna att inga 

ytterligare minskningar bör göras av 

befintliga EU-program för att finansiera 

denna förlängning. Parlamentet anser att 

Efsi, vars garantifond till största delen 

finansieras genom EU:s budget inte bör 

stödja enheter som är etablerade eller 

registrerade i jurisdiktioner som förtecknas 

inom EU:s relevanta policy för icke 

samarbetsvilliga jurisdiktioner, eller som 

inte på ett effektivt sätt uppfyller 

6. Europaparlamentet betonar att 

Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi) har visat sig vara 

ineffektiv när det gäller att minska 

investeringsgapet i Europa, och att de 

resultat som hittills uppnåtts är 

oväsentliga och inte innebär någon 

additionalitet eller ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt mervärde jämfört 

med de befintliga EIB-programmen. 

Parlamentet beklagar kommissionens 

förslag om att förlänga Efsi till och med 

2020. Parlamentet beklagar avsaknaden av 

en övergripande strategi för finansiering av 

små och medelstora företag som skulle 

möjliggöra en tydlig översikt av de totalt 

tillgängliga medlen. Parlamentet betonar 

sin ståndpunkt i de pågående 

lagstiftningsförhandlingarna att inga 

ytterligare minskningar bör göras av 

befintliga EU-program för att finansiera 

förlängningen av Efsi. Parlamentet anser 

att Efsi, vars garantifond till största delen 

finansieras genom EU:s budget inte bör 

stödja enheter som är etablerade eller 

registrerade i jurisdiktioner som förtecknas 

inom EU:s relevanta policy för icke 

samarbetsvilliga jurisdiktioner, eller som 

inte på ett effektivt sätt uppfyller 

europeiska eller internationella 

beskattningsnormer för transparens och 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

europeiska eller internationella 

beskattningsnormer för transparens och 

informationsutbyte.  

informationsutbyte.  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/3 

Ändringsförslag  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet 

2017/2043(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet noterar att 

kommissionen inte har följt upp 

parlamentets begäran om att lägga fram en 

bedömning och relevanta förslag om ett 

”europeiskt interrailkort på 18-årsdagen”. 

Parlamentet anser att sådana förslag kan 

främja den europeiska medvetenheten och 

identiteten. Parlamentet betonar dock att 

eventuella nya projekt måste finansieras 

med nya ekonomiska resurser utan att 

påverka befintliga program och bör vara 

så socialt inkluderande som möjligt. 

Parlamentet upprepar sin tidigare 

uppmaning till kommissionen om att 

lägga fram relevanta förslag i detta 

avseende. 

8. Europaparlamentet noterar att 

kommissionen inte har följt upp 

parlamentets begäran om att lägga fram en 

bedömning och relevanta förslag om ett 

”europeiskt interrailkort på 18-årsdagen”. 

Parlamentet anser att detta program inte 

bör finansieras på bekostnad av andra 

framgångsrika EU-program och bör vara 

så socialt inkluderande som möjligt. 

Parlamentet har för avsikt att efterlysa 

fokuserade medel för programmet i 2018 

års budget och utvärdera dess funktion 

och mervärde för den yngre generationen. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/4 

Ändringsförslag  4 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet 

2017/2043(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 16a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  16a. Europaparlamentet välkomnar 

förslaget till ändringsbudget (FÄB) nr 4 

för år 2017 för att mobilisera 1 196 797 

579 EUR från Europeiska unionens 

solidaritetsfond (EUSF) för att ge stöd till 

Italien med anledning av en serie 

jordbävningar som ägde rum mellan 

augusti 2016 och januari 2017 i 

regionerna Abruzzo, Lazio, Marche och 

Umbrien. Parlamentet begär ett snabbt 

godkännande av förslaget till 

ändringsbudget. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/5 

Ändringsförslag  5 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet 

2017/2043(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 26 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet betonar behovet av 

att genomföra programmen för 2014–2020 

för att de ska nå full fart, och är övertygat 

om att all onormal eftersläpning av 

obetalda räkningar måste undvikas i 

framtiden. Parlamentet uppmanar i detta 

sammanhang kommissionen och 

medlemsstaterna att som en prioritering 

lösa alla kvarstående frågor i samband med 

den försenade utnämningen av nationella 

förvaltningsmyndigheter och attesterande 

myndigheter samt andra flaskhalsar när det 

gäller inlämningen av ansökningar om 

utbetalning. Parlamentet hoppas innerligt 

att både de nationella myndigheterna och 

kommissionen har förbättrat sina 

uppskattningar av betalningsbehoven i 

2018 års budget och att den föreslagna 

nivån på betalningsbemyndigandena fullt 

ut kommer att genomföras. Parlamentet 

erkänner att de utdragna förhandlingarna 

mellan EU:s institutioner i fråga om de 

rättsliga grunderna är en av flera orsaker 

till den nuvarande låga 

genomförandegraden. 

26. Europaparlamentet betonar behovet av 

att genomföra programmen för 2014–2020 

för att de ska nå full fart, och är övertygat 

om att all onormal eftersläpning av 

obetalda räkningar måste undvikas i 

framtiden. Parlamentet uppmanar i detta 

sammanhang kommissionen och 

medlemsstaterna att som en prioritering 

lösa alla kvarstående frågor i samband med 

den försenade utnämningen av nationella 

förvaltningsmyndigheter och attesterande 

myndigheter samt andra flaskhalsar när det 

gäller inlämningen av ansökningar om 

utbetalning. Parlamentet hoppas innerligt 

att både de nationella myndigheterna och 

kommissionen har förbättrat sina 

uppskattningar av betalningsbehoven i 

2018 års budget och att den föreslagna 

nivån på betalningsbemyndigandena fullt 

ut kommer att genomföras. Parlamentet 

erkänner att de utdragna förhandlingarna 

mellan EU:s institutioner i fråga om de 

rättsliga grunderna är en av flera orsaker 

till den nuvarande låga 

genomförandegraden. Parlamentet betonar 

vikten av att överväga att undanta hållbar 

återuppbyggnad och investeringar i 

jordbävningssäkring, inbegripet de som 

medfinansieras genom ESI-fonderna och 

som anslås till tematiskt mål 5 (”Att 

främja anpassning, riskförebyggande och 
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riskhantering i samband med 

klimatförändringar”), från beräkningen 

av nationella underskott inom ramen för 

stabilitets- och tillväxtpakten. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/6 

Ändringsförslag  6 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet 

2017/2043(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 35a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  35a. Europaparlamentet beklagar att 

det hittills inte funnits något effektivt 

system för omfördelning, och att detta har 

lett till en ojämlik börda för vissa 

medlemsstater, särskilt Italien och 

Grekland. Parlamentet påminner om att 

361 678 flyktingar och migranter anlände 

till EU under 2016, varav 181 405 kom till 

Italien och 173 447 till Grekland, och att 

Italien redan har tagit emot 85 % av de 

flyktingar och migranter som hittills har 

anlänt till Europa under 2017. 

Parlamentet beklagar att Italien hittills 

endast mottagit 147,6 miljoner EUR från 

Amif, vilket endast täcker 3 % av landets 

sammanlagda utgifter för att hantera 

migrationskrisen. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/7 

Ändringsförslag  7 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet 

2017/2043(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 48 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

48. Europaparlamentet noterar att rubrik 5 

ökas med 3,1 % jämfört med 2017 års 

budget, till 9 682,4 miljoner EUR (+287,9 

miljoner EUR). Parlamentet noterar att mer 

än en tredjedel av denna nominella ökning 

förklaras med ytterligare anslag som 

behövs för pensioner (+108,5 miljoner 

EUR). Parlamentet noterar att de 

ytterligare anslagen främst är ett resultat av 

ett ökande antal förväntade pensionärer 

(+4,2 %). Parlamentet noterar också att 

antalet pensionärer beräknas öka ytterligare 

under de kommande åren. Parlamentet 

noterar den restriktiva inställningen till 

administrativa utgifter och den nominella 

frysningen av alla icke lönerelaterade 

utgifter.  

48. Europaparlamentet noterar att rubrik 5 

ökas med 3,1 % jämfört med 2017 års 

budget, till 9 682,4 miljoner EUR (+287,9 

miljoner EUR). Parlamentet noterar att mer 

än en tredjedel av denna nominella ökning 

förklaras med ytterligare anslag som 

behövs för pensioner (+108,5 miljoner 

EUR). Parlamentet noterar att de 

ytterligare anslagen främst är ett resultat av 

ett ökande antal förväntade pensionärer 

(+4,2 %). Parlamentet noterar också att 

antalet pensionärer beräknas öka ytterligare 

under de kommande åren. Parlamentet 

anser att det är nödvändigt att se över 

pensionssystemet för ledamöterna av 

Europaparlamentet, för att se till att deras 

pensionsrättigheter är i linje med 

socialförsäkringssystemen för vanliga 

medborgare i enskilda medlemsstater. 
Parlamentet noterar den restriktiva 

inställningen till administrativa utgifter och 

den nominella frysningen av alla icke 

lönerelaterade utgifter.  

Or. en 

 

 


