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Betænkning A7-0228/2011 

Pervenche Berès 

Den finansielle, økonomiske og sociale krise: foranstaltninger og initiativer, der bør træffes 

(2010/2242(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 99 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 99a. henleder opmærksomheden på, at de 

undersøgelser, der gik forud for 

gennemførelsen af den monetære union - 

især MacDougall Rapporten, som 

analyserede forudsætningerne for 

gennemførelsen af Werner-planen - slog 

fast, at et sådant budget skulle råde over 

bevillinger svarende til mellem 2,5 og 

10 % af Unionens BNI, afhængigt af 

hvilke omfordelingsfunktioner Unionens 

budget eventuelt ville overtage, at 

budgettet skulle finansieres på basis af 

egne indtægter, og at det skulle anvendes 

til at finansiere udenrigs-, sikkerheds- og 

forsvarspolitik, energi- og 

transportsektorer, udviklingssamarbejde 

og F&U, samt dertil knyttede 

foranstaltninger, og at nationale 

budgetter ville blive reduceret tilsvarende 

for at sikre skattemæssig neutralitet for 

borgere og virksomheder;  

Or. en 
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Betænkning A7-0228/2011 

Pervenche Berès 

Den finansielle, økonomiske og sociale krise: foranstaltninger og initiativer, der bør træffes 

(2010/2242(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 98 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

98. understreger, at det med henblik på at 

tackle statsgældskrisen og sikre øget 

konkurrenceevne, konvergens og 

solidaritet i EU er nødvendigt at flytte flere 

kompetencer og økonomiske ressourcer 

over på EU; 

98. understreger, at det med henblik på at 

tackle statsgældskrisen og sikre øget 

konkurrenceevne, konvergens og 

solidaritet i EU er nødvendigt at flytte flere 

kompetencer og økonomiske ressourcer 

over på EU, hvorved belastningen for de 

nationale budgetter ville blive væsentligt 

reduceret, og understreger 

nødvendigheden af at skabe et markant 

samspil mellem nationale budgetter og 

EU-budgettet, hvilket giver mulighed for 

optimal udnyttelse og fordeling af de 

eksisterende finanspolitiske ressourcer på 

alle niveauer; samtidig bør 

subsidiaritetsprincippet håndhæves for at 

støtte stærke regioner og stater; 

Or. en 
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Betænkning A7-0228/2011 

Pervenche Berès 

Den finansielle, økonomiske og sociale krise: foranstaltninger og initiativer, der bør træffes 

(2010/2242(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt J b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Jb. der henviser til, at Europa-

Parlamentet i samme beslutning anfører, 

at loftet over egne indtægter har været 

uændret siden 1993;  påpeger, at dette loft 

måske burde undergå en vis tilpasning i 

takt med, at medlemsstaterne overfører 

flere kompetencer til og fastlægger flere 

målsætninger for Unionen; påpeger, at 

selv om det nuværende loft over de egne 

indtægter, som Rådet har fastlagt med 

enstemmighed, giver tilstrækkeligt 

budgetmæssigt spillerum til at løfte de 

mest presserende udfordringer for 

Unionen, er det stadig ikke tilstrækkeligt 

til at gøre EU-budgettet til et autentisk 

værktøj til europæisk økonomisk styring 

eller til at yde noget betydeligt 

investeringsbidrag til Europa 2020-

strategien på EU-niveau; 

Or. en 
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(2010/2242(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt J a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ja. der henviser til, at Europa-

Parlamentet i sin beslutning af 8. juni 

2011 om investering i fremtiden: en ny 

flerårig finansiel ramme for et 

konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 

inklusivt Europa klart har udtalt, at 

uanset hvor store besparelser, der kan 

opnås, er EU-budgettet med sin 

nuværende samlede størrelse på 1 % af 

BNI ikke i stand til at lukke det 

finansieringshul, der er skabt af de 

supplerende finansieringsbehov, som 

udspringer af traktaten, og af eksisterende 

politiske prioriteter og forpligtelser;  der 

endvidere henviser til, at Europa-

Parlamentet endvidere er overbevist om, 

at en forøgelse af midlerne til den næste 

FFR på mindst 5 % i forhold til 2013-

niveauet er påkrævet; 

Or. en 

 

 


