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Marco Valli, Giulia Moi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

2018/2046(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet betonar att 

parlamentets behandling av 2019 års 

budget till fullo återspeglar de politiska 

prioriteringar som antogs av en 

överväldigande majoritet i parlamentets 

ovannämnda resolutioner av den 15 mars 

2018 om de allmänna riktlinjerna och av 

den 5 juli 2018 om mandatet för 

trepartsmötet. Parlamentet påminner om 

att det centrala i dessa prioriteringar är 

följande: hållbar tillväxt, innovation, 

konkurrenskraft, säkerhet, åtgärder för att 

ta itu med de grundläggande orsakerna till 

flykting- och migrationsströmmar, 

hantering av flykting- och 

migrationsströmmar, kampen mot 

klimatförändringar och övergången till 

hållbar energi, och ett särskilt fokus på 

ungdomar. 

1. Europaparlamentet påminner om att 

det centrala i prioriteringarna för EU:s 

budget bör vara följande: hållbar tillväxt, 

innovation, konkurrenskraft, säkerhet, 

åtgärder för att ta itu med de 

grundläggande orsakerna till flykting- och 

migrationsströmmar, hantering av flykting- 

och migrationsströmmar, kampen mot 

klimatförändringar och övergången till 

hållbar energi, och ett särskilt fokus på 

ungdomar och kampen mot fattigdom. 

Or. en 
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Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

2018/2046(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet efterlyser en 

verklig utgiftsöversyn för att åstadkomma 

så stora besparingar som möjligt i fråga 

om projekt som hittills inte har gett något 

verkligt mervärde. 

Or. en 



 

AM\1166500SV.docx  PE624.170v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

18.10.2018 A8-0313/4 

Ändringsförslag  4 

Marco Valli, Laura Agea, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 
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Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

2018/2046(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet påminner om 

behovet av en kraftfull kamp mot 

fattigdom och betonar vikten av att 

tillhandahålla tillräckliga resurser för 

ESF för att ge medlemsstaterna möjlighet 

att införa minimiinkomstsystem för 

effektiva åtgärder mot fattigdom. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 8a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 8a. Europaparlamentet anser att det 

är nödvändigt att säkerställa solidaritet 

och en rättvis ansvarsfördelning mellan 

alla medlemsstater, särskilt inom ramen 

för översynen av Dublinförordningen. 

Parlamentet beklagar verkligen att det 

fortfarande inte finns något effektivt 

system för omfördelning av flyktingar, 

vilket leder till en ojämlik börda för vissa 

medlemsstater. 

Or. en 
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Marco Valli, Laura Agea, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 
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Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

2018/2046(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 24a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 24a. Europaparlamentet understryker 

behovet av att bygga upp en stark kamp 

mot fattigdomen i alla medlemsstater. 

Parlamentet förstärker därför ESF för att 

ge medlemsstaterna möjlighet att införa 

minimiinkomstsystem. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 61 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

61. Europaparlamentet anser att rådets 

nedskärningar är omotiverade och inte 

avspeglar de verkliga behoven. 

Parlamentet återinför därför beloppen i 

budgetförslaget för 2019 för alla 

kommissionens administrativa utgifter, 

inklusive utgifter för administrativt stöd 

och forskningsstöd i rubrikerna 1–4. 

61. Europaparlamentet välkomnar 

rådets återkommande praxis att föreslå 

nedskärningar av rubrik 5 och betonar att 

alla administrativa utgifter som avser 

unionens institutioner bör minskas så 

mycket som möjligt för att göra 

besparingar och undvika allt slöseri med 

skattebetalarnas pengar. Parlamentet 

begär en omförhandling av de gällande 

hyresavtalen för unionens institutioner i 

syfte att sänka hyran. 

Or. en 



 

AM\1166500SV.docx  PE624.170v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

18.10.2018 A8-0313/8 

Ändringsförslag  8 
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Förslag till resolution 

Punkt 61a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 61a. Europaparlamentet anser att det 

kan göras besparingar när det gäller 

avgångsvederlagen till 

kommissionsledamöterna för att ge 

unionsmedborgarna ett budskap om 

solidaritet, och att dessa ekonomiska 

resurser ska omfördelas till initiativ och 

program som gynnar skattebetalarna. 

Or. en 

 


