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3.7.2017 A8-0249/9 

Ändringsförslag  9 

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

André Elissen 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet 

2017/2043(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet välkomnar att 

budgetförslaget för 2018 innehåller ett 

tilläggsanslag för 

ungdomssysselsättningsinitiativet och är 

därmed ett svar på parlamentets tidigare 

uppmaningar om att programmet ska 

fortsätta. Parlamentet noterar samtidigt 

förslaget till ändringsbudget nr 3/2017, 

som innebär att 500 miljoner EUR 

tillhandahålls i åtagandebemyndiganden 

för ungdomssysselsättningsinitiativet, 

enligt överenskommelsen mellan 

parlamentet och rådet i 

budgetförlikningen 2017. Parlamentet är 

övertygat om att de föreslagna beloppen 

helt klart inte kommer att räcka för att 

uppnå ungdomssysselsättningsinitiativets 

mål, och anser att för att effektivt åtgärda 

ungdomsarbetslösheten måste 

ungdomssysselsättningsinitiativet fortsätta 

att bidra till unionens prioriterade mål om 

tillväxt och sysselsättning. Parlamentet 

insisterar på behovet av att effektivt 

bemöta ungdomsarbetslösheten i hela 

unionen, och betonar att 

ungdomssysselsättningsinitiativet kan 

förbättras ytterligare och göras mer 

effektivt, särskilt genom att se till att det 

ger ett verkligt europeiskt mervärde till 

sysselsättningspolitiken för ungdomar i 

medlemsstaterna och inte ersätter 

9. Europaparlamentet betonar att 

ungdomssysselsättningsinitiativet har 

misslyckats med att åtgärda 

ungdomsarbetslösheten. Parlamentet 

anser att sysselsättnings- och 

socialpolitiska initiativ framför allt bör 

komma från medlemsstaterna, vilka 

därför fullt ut bör få utnyttja alla 

skattemässiga och monetära verktyg 
genom att man tar bort alla EU-hinder. 
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finansieringen av tidigare nationell 

politik. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/10 

Ändringsförslag  10 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, André Elissen 

för ENF-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 beklagar att 

utgifterna i rubrik 5 ökas med 3,1 % 

jämfört med 2017 års budget, dvs. 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 man bör överväga ett förändrat 

synsätt när det gäller administrativa 

utgifter, och som en början sänka de 

högsta lönerna och pensionerna för EU-

personal.  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/11 

Ändringsförslag  11 

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

André Elissen 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet 

2017/2043(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 51 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

51. Europaparlamentet noterar den 

övergripande ökningen i budgetförslaget 

för 2018 för decentraliserade byråer med 

+3,1 % (utan att räkna med inkomster 

avsatta för särskilda ändamål) och 

ökningen med 146 tjänster, men noterar 

stora skillnader mellan byråer som nått 

”marschfart” (-11,2 %) och byråer med 

nya uppgifter (+10,5 %). Parlamentet 

utgår från att dessa siffror korrekt 

återspeglar det faktum att de flesta byråer 

sedan 2013 har genomfört eller till och 

med gått längre än nedskärningen med 5 

% av personalstyrkan (vissa kommer att 

genomföra detta under 2018), och att 

personalökningarna under samma period 

var begränsade till byråer som arbetar 

med migration och säkerhet (+183 

tjänster), byråer för finansiell tillsyn (+28 

tjänster) och vissa byråer som fått nya 

uppgifter (ERA, Easa, GSA) (+18 

tjänster). Parlamentet upprepar sin 

uppmaning, som uttrycktes i betänkandet 

om ansvarsfrihet för 2015, att skydda och 

vid behov tillhandahålla ytterligare 

resurser för att säkerställa att byråerna 

fungerar väl, inklusive byrånätverkets 

ständiga sekretariat (numera kallat 

gemensamma stödkontoret). 

51. Europaparlamentet beklagar den 

övergripande ökningen i budgetförslaget 

för 2018 för decentraliserade byråer med 

+3,1 % (utan att räkna med inkomster 

avsatta för särskilda ändamål) och +146 

tjänster. 
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3.7.2017 A8-0249/12 

Ändringsförslag  12 

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

André Elissen 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet 

2017/2043(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 55a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  55a. Europaparlamentet fördömer 

avsaknaden av transparens och 

effektivitet i EU:s fastighetspolitik. 

Parlamentet kritiserar alla försök att 

använda hundratals miljoner euro av 

skattebetalarnas pengar för Paul-Henri 

Spaak-byggnaden (PHS), för vilken de 

europeiska medborgarna 1993 redan 

betalade 1 miljard EUR, och som enligt 

Europaparlamentets presidium redan har 

nått slutet av sin livscykel (efter endast 24 

år). Parlamentet avvisar ytterligare slöseri 

med offentliga medel och efterlyser 

fullständig transparens för EU-

medborgarna när det gäller EU:s utgifter. 

Or. en 

 

 


