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Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet anser särskilt att 

beslutet om storleken på den årliga EU-

budgeten påverkas av politiska och 

ekonomiska överväganden på nationell 

nivå som hämmar budgetförhandlingarna, 

vilket ofta leder till ett nollsummespel 

mellan nettobetalare och nettomottagare i 

rådet och innebär att unionens åtaganden 

ignoreras, även de som har gjorts av rådet. 

Parlamentet anser att som ett resultat av 

detta föreslås ofta besparingar inom de 

EU-politikområden som uppvisar störst 

europeiskt mervärde och att EU-projektet 

som sådant därmed försvagas. 

12. Europaparlamentet anser särskilt att 

beslutet om storleken på den årliga EU-

budgeten påverkas av politiska och 

ekonomiska överväganden på nationell 

nivå som hämmar budgetförhandlingarna, 

vilket ofta leder till ett nollsummespel 

mellan nettobetalare och nettomottagare i 

rådet och innebär att unionens åtaganden 

ignoreras, även de som har gjorts av rådet. 

Parlamentet uppmanar nettobetalarna att 

vägra att betala en enda euro mer än de 

redan gör inom ramen för den nuvarande 

fleråriga budgetramen, trots brexit, EU:s 

ambitioner och ytterligare oförutsedda 

uppgifter. 

Or. en 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet efterlyser ett 

upphävande av alla rabatter och 

korrigeringar, samtidigt som en rättvis 

behandling mellan medlemsstaterna 

säkerställs. Parlamentet understryker i detta 

sammanhang att brexit kommer att 

innebära att rabatten för Förenade 

kungariket och de därmed 

sammanhängande ”rabatterna på 

rabatter” kommer att bli föråldrade och 

upphöra att existera, medan en reform av 

de statistiska mervärdesskattebaserade 

egna medlen kommer att bli oundviklig. 

23. Europaparlamentet vill se att 

Nederländernas rabatt behålls, samtidigt 

som en rättvis behandling mellan 

medlemsstaterna säkerställs. Parlamentet 

understryker i detta sammanhang att brexit 

kommer att innebära att stora 

nedskärningar i den fleråriga 

budgetramen kommer att bli oundvikliga. 

Or. en 

 

 


