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EU:s budget leder
till en militariserad
superstat

Parlamentet röstade igenom
viktigt energipaket

Den 14 november röstade
EU-parlamentet om EU:s
långtidsbudget för åren 20212027. Malin Björk sa nej till
den överdimensionerade
budgeten.
Enligt EU-kommissionens förslag ska
budgeten vara hela 13 biljoner kronor.
En majoritet av EU-parlamentet tycker
till och med att budgeten ska vara ännu
större.
Malin Björk tycker att både kommissionen och parlamentet är helt
fel ute. Budgetförslagen är inte bara
på tok för stora. De innehåller även
satsningar som leder till att EU utvecklas till en militariserad superstat.
Till exempel vill kommissionen mer
än fördubbla anslagen till Fästning
Europa, som gränskontroller. Samtidigt
ska försvarssatsningarna öka med mer
än 50 procent. Dessutom föreslås att
EU ska öka sin beskattningsrätt. Det
skulle överföra ännu mer makt från
medlemsländerna till Bryssel. n

Den 6 november kom Nooshi Dadgostar,
Jonas Sjöstedt och Hanna Gedin på besök till
Bryssel. Jonas var en av talarna när EU-parlamentets vänstergrupp GUE/NGL bjöd in till
partiledardebatt mellan alla vänsterpartierna
i gruppen.

Den 13 november godkände EU-parlamentet tre nya
energilagar. Malin Björk röstade ja men understryker att
lagförslagen borde ha varit ännu skarpare.
De tre lagförslagen handlar om energieffektivitet, styrningen av EU:s
energimarknad och om främjande
av energi från förnybara energikällor.
I EU-parlamentets ursprungliga
betänkande som energieffektivitet
var målet att energianvändningen
i EU måste minska med 40 procent till 2030. Efter förhandlingar
har dock målet sjunkit ner till 32,5
procent.
- Jag valde ändå att rösta ja eftersom
det är ett steg i rätt riktning och en
bindande målsättning, säger Malin
Björk.
I förslaget om styrningen av
EU:s energimarknad introduceras

för första gången begreppet koldioxidbudget i EU:s lagstiftning.
Vänsterpartiet ser det som ett bra
försök säkra att de årliga utsläppen
minskar i rätt takt och uppmuntrar
ett nära samarbete mellan beslutsfattare och forskare. Tyvärr är koldioxidbudgeten inte bindande.
Parlamentets förslag om förnybar energi krävde ursprungligen
ett bindande mål på 35 procents
andel förnybar energi i EU:s slutliga
bruttoenergianvändning. EU-parlamentets slutomröstning landade
på 30 procent. Malin Björk såg även
detta förslag som ett viktigt om än
inte tillräckligt skarpt ställnings
tagande. n
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