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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

EU bør på baggrund af omvæltningerne og 

udviklingen i partnerlandene i det sydlige 

Middelhavsområde Middelhavslandene og 

partnerlandene identificere de politiske 

prioriteter og nå til enighed om de 

finansielle ressourcer i forbindelse med det 

styrkede Euro-Middelhavs-samarbejdet.; 

det er i denne sammenhæng nødvendigt, at 

EU-projektobligationer udvides til at 

omfatte euromed-projekter inden for 

uddannelse, bæredygtig transport og 

energi, således at der skabes en merværdi 

for begge sider af Middelhavet; 

 

EU bør på baggrund af omvæltningerne og 

udviklingen i partnerlandene i det sydlige 

Middelhavsområde identificere de politiske 

prioriteter og nå til enighed om de 

finansielle ressourcer i forbindelse med det 

styrkede Euro-Middelhavs-samarbejde; det 

er i denne sammenhæng nødvendigt, at 

EU-projektobligationer udvides til at 

omfatte euromed-projekter inden for 

bæredygtig transport og energi, den 

digitale dagsorden og uddannelse, således 

at der skabes en merværdi for begge sider 

af Middelhavet; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

99. konkluderer, at det for at udbygge den 

demokratiske politiske union og den 

økonomiske integration, så de kommer til 

at så i et passende forhold til den monetære 

union, er nødvendigt, at alle relevante 

udgifter på EU-budgettet strømlines på en 

effektiv måde med det formål at øge 

konkurrenceevnen såvel i EU som helhed 

som i de mindre konkurrencedygtige 

regioner, således at EU's økonomiske 

styrke maksimeres til gavn for dets 

borgere, samtidig med man bevarer eller 

genopretter en retfærdig social balance; 

finder derfor, at EU's budget skal forøges 

til et niveau på mellem 5 % og 10 % af 

Unionens BNP; anmoder om, at de 

nationale budgetter sideløbende med en 

sådan forøgelse af EU's budget på basis 

af egne indtægter - for at finansiere 

politikker og foranstaltninger inden for 

udenrigs- og sikkerhedspolitikken, energi- 

og transportsektoren, udviklingsbistand og 

F&U - bør nedskæres for at sikre 

skattemæssig neutralitet for borgerne; 

99. konkluderer, at det for at udbygge den 

demokratiske politiske union og den 

økonomiske integration, så de kommer til 

at stå i et passende forhold til den 

monetære union, er nødvendigt, at alle 

relevante udgifter på EU-budgettet 

strømlines på en effektiv måde med det 

formål at øge konkurrenceevnen såvel i EU 

som helhed som i de mindre 

konkurrencedygtige regioner, således at 

EU's økonomiske styrke maksimeres til 

gavn for dets borgere, samtidig med man 

bevarer eller genopretter en retfærdig 

social balance; finder derfor, at EU's 

budget skal forøges til et fyldestgørende 

niveau, og at det er nødvendigt at 

finansiere budgettet i tilstrækkelig grad 

via egne indtægter - for at finansiere 

politikker og foranstaltninger inden for 

udenrigs- og sikkerhedspolitikken, energi- 

og transportsektoren, udviklingsbistand og 

F&U - samt at de nationale budgetter i 

tilsvarende grad bør nedskæres for at sikre 

skattemæssig neutralitet for borgerne; 

Or. en 

 

 


