
 

Sassoli: "Parlamentet kommer inte att acceptera
vilket avtal om långtidsbudgeten som helst"
 
Parlamentets talman David Sassoli påminde EU:s ledare om att parlamentets godkände
av EU-budgeten krävs och att ledamöterna inte kommer att acceptera vilket avtal som
helst.
 

Sassoli höll sitt anförande i början av EU-toppmötet vars syfte är att nå en överenskommelse
mellan medlemsstaterna om EU:s nästa långtidsbudget. Budgeten för 2021–2027 är den första
sedan Storbritannien lämnade EU.
 
"Utmaningarna kräver resurser"
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Han berättade för stats- och regeringscheferna om att parlamentet var berett att avvisa alla
avtal som inte gav EU möjlighet att ta itu med de många utmaningar som det står inför.
 
– Vi måste förse unionen med alla de resurser som krävs för att ta itu med de utmaningar som
vi står inför tillsammans”, sade han, och förklarade vidare:
 
– Det första och mest brådskande är klimatförändringarna. "Den gröna given" erbjuder en
ambitiös plan för Europa att bli den första koldioxidneutrala kontinenten senast år 2050. För att
uppnå detta kommer det att krävas en betydande ekonomisk insats.
 
"Europa ska vara ledande inom forskning"
 
 
– Vi behöver resurser för att främja tillväxt och utveckling och för att stödja länder, företag och
människor genom denna övergång. Ett annat skäl för oss att investera i forskning är för att se till
att Europa är ledande och inte behöver förlita sig på import av ny teknik till vars utveckling den
inte har bidragit.
 
Europaparlamentetes talman sade också att ”den konstlade uppdelningen mellan nettobetalare
och förmånstagare” bör brytas. 
 
– Alla medlemsstater, utan undantag, drar nytta av EU, konstaterade han.
 
Parlamentet enades om sin ståndpunkt om den långsiktiga budgeten 2018. Ett avtal kan bara
börja gälla om Europaparlamentet ger sitt godkännande.
 
Mer information
Presskonferens
Pressmeddelande: "Sassoli – Parliament united on the MFF - we will not just accept any
agreement", 2020-02-20 (en)
Multimediacenter: Extraordinary meeting of the European Council, 20 February 2020
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https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/press-conference-by-d-sassolli-president-e-p-from-council_20200220-1630-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-parliament-united-on-the-mff---we-will-not-just-accept-any-agreement
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-parliament-united-on-the-mff---we-will-not-just-accept-any-agreement
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/extraordinary-meeting-of-european-council-20-february-2020_14805_pk?_package_detail_portlet_PackageDetailPortlet_selectedDate=20%2F02%2F2020

