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29.6.2011 A7-0228/18 

Ändringsförslag  18 
Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 
för S&D-gruppen 

 

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

2010/2242(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 99a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  99a. Europaparlamentet påminner om att 

studier som gjordes innan den monetära 

unionen förverkligades – särskilt 

McDougall-rapporten som analyserade 

vilka förutsättningar som krävdes för att 

genomföra Wernerplanen – bekräftade att 

en sådan budget skulle behöva uppgå till 

mellan 2,5 och10 procent av unionens 

BNI, beroende på huruvida och vilka 

omfördelningsfunktioner som skulle vara 

inbyggda i unionsbudgeten, att budgetens 

finansiering måste utgå från egna medel, 

och att den borde användas för att 

finansiera politik och åtgärder inom 

utrikes- säkerhets- och försvarspolitiken, 

energi- och transportsektorerna, 

utveckling och samarbete samt FoU, och 

att de nationella budgetarna skulle 

minskas i motsvarande utsträckning för 

att åstadkomma skatteneutralitet för 

medborgare och näringsliv. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/19 

Ändringsförslag  19 
Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 
för S&D-gruppen 

 

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

2010/2242(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 98 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

98. Europaparlamentet betonar att för att 

lösa statsskuldskrisen och öka 

EU:s konkurrenskraft, konvergens och 

solidaritet krävs det att befogenheter och 

anslag överförs till EU. 

98. Europaparlamentet betonar att för att 

lösa statsskuldskrisen och öka 

EU:s konkurrenskraft, konvergens och 

solidaritet krävs det att befogenheter och 

anslag överförs till EU, vilket skulle 

innebära en betydande lättnad för de 

nationella budgetarna, och betonar 

behovet att skapa avsevärda synergier 

mellan de nationella budgetarna och 

EU-budgeten vilket skulle möjliggöra en 

optimal användning och fördelning av 

befintliga budgetresurser på alla nivåer, 

samtidigt som hänsyn tas till 

subsidiaritetsprincipen för att främja 

starka regioner och stater. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/20 

Ändringsförslag  20 
Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 
för S&D-gruppen 

 

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

2010/2242(INI) 

Förslag till resolution 
Skäl Jb (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Jb. I samma resolution uppmärksammar 

Europaparlamentet att taket för egna 

medel har varit oförändrat sedan 1993. 

Parlamentet anser att taket för egna 

medel kan kräva en viss stegvis 

anpassning eftersom medlemsstaterna 

överför fler befogenheter till och 

fastställer fler mål för unionen. 

Parlamentet anser att det nuvarande taket 

för egna medel, vilket enhälligt har 

fastställts av rådet, visserligen ger 

tillräckligt budgetutrymme för att möta 

unionens mest överhängande 

utmaningar, men att det fortfarande inte 

skulle vara tillräckligt för att 

EU-budgeten skulle bli ett verksamt 

verktyg för den europeiska ekonomiska 

styrningen eller bidra i betydande grad till 

investeringar i Europa 2020-strategin på 

EU-nivå. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/21 

Ändringsförslag  21 
Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 
för S&D-gruppen 

 

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

2010/2242(INI) 

Förslag till resolution 
Skäl Ja (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ja. Europaparlamentet har i sin 

resolution av den 8 juni 2011 om 

investering i framtiden: en ny flerårig 

budgetram för ett konkurrenskraftigt och 

hållbart Europa för alla, tydligt förklarat 

att EU:s budget med sin nuvarande 

övergripande nivå på 1 procent av BNI 

inte kan eliminera 

finansieringsunderskottet till följd av 

ytterligare finansieringsbehov som 

fördraget och befintliga politiska 

prioriteringar och åtaganden ger upphov 

till. Parlamentet är därför övertygat om 

att det krävs åtminstone en ökning med 

5 procent av anslagen för nästa fleråriga 

budgetram jämfört med 2013 års nivå. 

Or. en 
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