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Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 
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Betænkning A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 - mandatet med henblik på trepartsmødet 

2017/2043(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9.  glæder sig over, at budgetforslaget 

for 2018 omfatter en ekstra bevilling til 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og 

dermed imødekommer Parlamentets 

tidligere opfordringer til, at dette program 

videreføres; bemærker samtidig forslaget 

vedrørende forslag til ændringsbudget 

3/2017, der integrerer tilvejebringelsen af 

500 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger til 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, som 

aftalt mellem Parlamentet og Rådet i 

budgetforliget for 2017; er overbevist om, 

at de foreslåede beløb til 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 

tydeligvis er utilstrækkelige til at nå dets 

mål, og mener, at for effektivt at kunne 

bekæmpe ungdomsarbejdsløshed skal 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet fortsat 

yde bidrag til Unionens prioriterede mål 

for vækst og beskæftigelse; fastholder, at 

det er nødvendigt at finde en effektiv 

løsning på ungdomsarbejdsløsheden i 

hele Unionen, og understreger, at 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet kan 

forbedres yderligere og gøres mere 

effektivt, navnlig ved at sikre, at det 

bidrager med reel europæisk merværdi til 

ungdomsbeskæftigelsespolitikker i 

medlemsstaterne og ikke erstatter 

finansieringen af tidligere nationale 

9. understreger, at 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 

mislykkedes med at bekæmpe 

ungdomsarbejdsløshed; mener, at 

beskæftigelsesinitiativer og socialpolitiske 

initiativer primært bør komme fra 

medlemsstaterne, som derfor bør have 

mulighed for at anvende alle finans- og 

pengepolitiske redskaber fuldt ud gennem 

en fjernelse af alle EU-begrænsninger; 
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Or. en 
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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. beklager, 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 ændringer i 

tilgangen til administrationsudgifter bør 

overvejes, og at der i den forbindelse skal 

tages udgangspunkt i en nedskæring af 

antallet af de EU-ansatte, som har de 

højeste lønninger og pensioner;  

Or. en 
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Betænkning A8-0249/2017 
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Budget 2018 - mandatet med henblik på trepartsmødet 

2017/2043(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 51 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

51. bemærker den samlede stigning i 

budgetforslaget for 2018 til decentrale 

agenturer med +3,1 % (uden at der er taget 

højde for formålsbestemte indtægter) og 

146 stillinger, men fremhæver de store 

forskelle mellem agenturer, der allerede 

er "oppe i omdrejninger" (-11,2 %), og 

agenturer med "nye opgaver" (+10,5%); 

antager, at disse tal er en korrekt 

afspejling af, at de fleste agenturer siden 

2013 har fuldført eller sågar overgået 

personalenedskæringen med 5 % (nogle 

vil fuldføre den i 2018), mens 

personaletilvæksten i samme periode 

begrænsede sig til agenturer, der 

beskæftiger sig med migration og 

sikkerhed (+183 stillinger), finansielt 

tilsyn (+28 stillinger) samt nogle 

agenturer, der er blevet pålagt nye 

opgaver (ERA, EASA og GSA) (+18 

stillinger); gentager sin opfordring, som 

blev udtrykt i dechargebetænkningen for 

2015, til at sikre ressourcer – og om 

nødvendigt tilvejebringe yderligere 

ressourcer – for at sikre, at agenturerne, 

og herunder det faste sekretariat for 

agenturernes netværk (som nu hedder Det 

Fælles Støttekontor), fungerer ordentligt;  

51. beklager den samlede stigning i 

budgetforslaget for 2018 til decentrale 

agenturer med +3,1 % (uden at der er taget 

højde for formålsbestemte indtægter) og 

+146 stillinger; 

Or. en 
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Betænkning A8-0249/2017 
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Punkt 55 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  55a. fordømmer den manglende 

gennemsigtighed og effektivitet i EU's 

bygningspolitik; kritiserer ethvert initiativ 

om at anvende hundredvis af millioner af 

euro af skatteydernes penge på Paul-

Henri Spaak-Bygningen (PHS-

Bygningen), som de europæiske borgere 

allerede har betalt én mia. EUR til i 1993, 

og som i henhold til Europa-Parlamentets 

Præsidium "allerede har udtjent sin 

levetid" (efter 24 år); afviser enhver 

yderligere spild af offentlige midler og 

opfordrer til fuld gennemsigtighed til 

gavn for EU's borgere, når det gælder 

EU's udgifter; 

Or. en 

 

 


