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Betänkande A7-0228/2011 
Pervenche Berès 
Finansiell, ekonomisk och social kris: åtgärder och initiativ 

2010/2242(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 36 – strecksats 3 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– EU måste fastställa politiska 

prioriteringar och finansiella medel för ett 

förstärkt Europa-Medelhavssamarbete till 

följd av omvandlingarna och utvecklingen i 

partnerländerna i södra Medelhavet. 

Parlamentet anser att det är nödvändigt att 

de europeiska projektobligationerna 

utvidgas till Europa-Medelhavsprojekt, till 

exempel när det gäller utbildning, hållbara 

transporter och energi och att man därmed 

skapar mervärde för båda sidorna av 

Medelhavet. 

– EU måste fastställa politiska 

prioriteringar och finansiella medel för ett 

förstärkt Europa-Medelhavssamarbete till 

följd av omvandlingarna och utvecklingen i 

partnerländerna i södra Medelhavet. 

Parlamentet anser att det är nödvändigt att 

de europeiska projektobligationerna 

utvidgas till Europa-Medelhavsprojekt, till 

exempel när det gäller hållbara transporter 

och energi, den digitala agendan och 

utbildning, och att man därmed skapar 

mervärde för båda sidorna av Medelhavet. 

Or. en 
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Förslag till resolution 
Punkt 99 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

99. Europaparlamentet drar slutsatsen att 

alla relevanta utgifter i EU:s budget måste 

rationaliseras effektivt, med det dubbla 

syftet att stärka konkurrenskraften för de 

mindre konkurrenskraftiga regionerna och 

för EU som helhet, samtidigt som en rättvis 

social balans bevaras eller återerövras, för 

att den demokratiska politiska unionen och 

den ekonomiska integrationen ska kunna 

fördjupas så att de matchar den monetära 

unionen. Parlamentet anser därför att 

EU:s allmänna budget behöver utökas till 

en nivå på mellan 5 och 10 procent av 

EU:s BNP, för att maximera unionens 

ekonomiska styrka i medborgarnas 

intresse. Parlamentet anser att vid sidan 

av ökningen av EU:s budgetar på 

grundval av egna resurser – för att 

finansiera politik och åtgärder inom 

utrikes- och säkerhetspolitiken, energi- och 

transportsektorn, utvecklingssamarbete och 

forskning och utveckling – bör de 

nationella budgetarna minskas för att 

garantera medborgarna skatteneutralitet. 

99. Europaparlamentet drar slutsatsen att 

alla relevanta utgifter i EU:s budget måste 

rationaliseras effektivt, med det dubbla 

syftet att stärka konkurrenskraften för de 

mindre konkurrenskraftiga regionerna och 

för EU som helhet, samtidigt som en rättvis 

social balans bevaras eller återerövras, för 

att den demokratiska politiska unionen och 

den ekonomiska integrationen ska kunna 

fördjupas så att de matchar den monetära 

unionen. Parlamentet anser därför att 

EU:s allmänna budget behöver utökas till 

en tillräcklig nivå för att maximera 

unionens ekonomiska styrka i 

medborgarnas intresse, och att 

EU-budgeten måste finansieras i 

tillräcklig omfattning genom egna resurser 

– för att finansiera politik och åtgärder 

inom utrikes- och säkerhetspolitiken, 

energi- och transportsektorn, 

utvecklingssamarbete och forskning och 

utveckling – och att de nationella 

budgetarna minskas i motsvarande 

omfattning för att garantera medborgarna 

skatteneutralitet. 

Or. en 

 

 


