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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 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;  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 
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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 EU 2020-strategien 

på EU-niveau; 

 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. minder om, at USA og Kina er de to 

lande, der i størst omfang bidrager til 

global ubalance, og opfordrer Kina til at 

deltage aktivt i det globale system for 

økonomisk styring; 

minder om, at både en række udviklede 

økonomier og nye vækstøkonomier, som 

f.eks. USA og Kina bidrager til global 

ubalance; hilser aktiv deltagelse og 

yderligere inddragelse af Kina i det 

globale system for økonomisk styring 

velkommen; 

Or. en 
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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 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 lande; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 99 

 

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 få endelig 

etableret en politisk union og opnå 

økonomisk integration, så de kommer til at 

så i et passende forhold til den monetære 

union, i tråd med de prioriteter som Det 

Europæiske Råd er nået til enighed om, 

har EU brug for et budget, der er 

tilstrækkeligt stort til at sikre euroen på en 

bæredygtig måde, således at valutaen får 

et relevant budgetmæssigt råderum i det 

politiske forum, som har skabt denne 

valuta;   

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 99 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 99a. henleder opmærksomheden på, at de 

rapporter, 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 ressourcer, og 

at det skulle anvendes til at finansiere 

udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik, 

energi- og transportsektorer, 

udviklingssamarbejde og F&U, samt 

dertil knyttede foranstaltninger, samt at 

nationale budgetter ville blive reduceret 

tilsvarende for at sikre skattemæssig 

neutralitet for borgere og virksomheder;  

Or. en 
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Punkt 104 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

104. opfordrer til, at Euratom-traktaten 

erstattes af et Europæisk Energifællesskab, 

der skal have ansvar for ny 

elproduktionskapaciteter, som kan gøre det 

muligt at opnå et effektivt energimiks, og 

bl.a. beskæftige sig med vedvarende 

energi, energieffektivitet, 

transmissionsnet, oplagringsfaciliteter og 

forsyningssikkerhed, forhandlinger med 

tredjelande og levering af 

forsyningspligtydelser til overkommelige 

priser; 

104. støtter etableringen af et Europæisk 

Energifællesskab, der skal have ansvar 

for nye el-produktionskapaciteter og 

grænseoverskridende energiinfrastruktur, 

samtidig med at subsidiaritetsprincippet 

håndhæves med hensyn til energimiks;   

 

Or. en 

 

 


