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Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2a. mener dog, at en fastfrysning under de 

nuværende økonomiske forhold vil have 

været mere hensigtsmæssigt, navnlig i 

lyset af den igangværende intelligente 

finanspolitiske konsolidering i 

medlemsstaterne, uanset de 

begrænsninger, som nogle af dem er 

stillet over for, som følge af indsatsen for 

at rette op på afvigelser med hensyn til 

underskud og gæld i de nationale 

budgetter, hvilket er skridt, som kræves i 

henhold til Unionens procedurer i 

forbindelse med uforholdsmæssigt store 

underskud; 

Or. en 
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Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. bekræfter, at den eneste måde, hvorpå 

man kan komme ud af dette dødvande, 

som gør budgetforhandlingerne 

vanskeligere og vanskeligere for hvert år, 

er snarest muligt og på ansvarlig vis at 

løse problemet med Unionens 

finansiering ved hjælp af en egentlig 

ordning for egne indtægter, der skal træde 

i kraft med virkning fra den næste 

flerårige finansielle ramme, hvilket en 

gang for alle vil fjerne opsplitningen i EU 

mellem nettobidragydere og 

nettomodtagere; 

7. bekræfter, at der bør tages særlig 

hensyn til den tekniske og strukturelle 

reform af budgetsystemet, som gør 

budgetforhandlingerne vanskeligere og 

vanskeligere for hvert år; mener, at ideer, 

som bør overvejes, omfatter ligestilling af 

forpligtelsesbevillinger med 

betalingsbevillinger, som kunne 

forhindre, at der opstår mangel på midler 

i forbindelse med budgetprocessen, samt 

dem som bidrager til øget 

gennemsigtighed, forudsigelighed og 

kontinuitet; 

Or. en 

 

 


