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12.3.2018 A8-0062/38 

Ändringsförslag  38 

Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 14a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  14a. Europaparlamentet understryker 

att Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi) har visat sig vara 

ineffektiv när det gäller att minska 

investeringsgapet i unionen, och betonar 

att de resultat som hittills uppnåtts inte är 

tillräckliga och i många fall inte innebär 

någon additionalitet eller något mervärde 

jämfört med de befintliga EIB-

programmen. Parlamentet beklagar att 

listan över utvalda projekt inom Efsi 

innefattar infrastrukturanläggningar med 

allvarlig miljöpåverkan, såsom 

bioraffinaderier, stålverk, 

förångningsanläggningar och 

gaslagringsanläggningar samt 

motorvägar. 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/39 

Ändringsförslag  39 

Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 20a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  20a. Europaparlamentet påminner om 

rådets slutsatser om budgetriktlinjerna för 

2019, där behovet av att ytterligare 

rationalisera EU:s administrativa utgifter 

understryks. Parlamentet uppmanar med 

eftertryck samtliga institutioner att 

minska eller åtminstone frysa sina 

administrativa utgifter så långt detta är 

möjligt och att endast begära finansiering 

av motiverade behov. Parlamentet 

påminner om att ett fördjupat samarbete 

mellan alla EU-institutioner och EU-

organ, inklusive gemensam användning 

av tjänster, är nödvändigt för att göra 

besparingar och använda EU-budgeten 

på ett bättre sätt. 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/40 

Ändringsförslag  40 

Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 26a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  26a. Europaparlamentet understryker 

att unionens anslag inte bör användas för 

att finansiera kontroversiella projekt utan 

något verkligt ekonomiskt, miljömässigt 

och socialt mervärde, såsom den nya 

järnvägsförbindelsen mellan Lyon och 

Turin. 

Or. en 

 

 


