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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. beklager, at Unionens budget i de 

seneste år har været et indirekte offer for 

medlemsstaternes tvetydige opførsel, som 

har foranlediget dem til at betragte deres 

bidrag til Unionens budget som en byrde 

og behandle det som en justeringsvariabel; 

opfordrer i denne kontekst til mere 

fleksibilitet med hensyn til 

medlemsstaternes udgifter på specifikke 

områder såsom investeringer inden for 

rammerne af Den Europæiske Fond for 

Strategiske Investeringer (EFSI) og 

bekæmpelse af arbejdsløshed, fattigdom 

og ulighed bl.a. i lyset af behovet for at 

løse de stigende sikkerhedstrusler og 

migrant- og flygtningekrisen; 
understreger, at EU's budget, som et 

investeringsbudget, kan skabe en særlig 

stor EU-merværdi ved at styrke væksten, 

konkurrenceevnen og skabelsen af 

arbejdspladser i medlemsstaterne; henleder 

opmærksomheden på behovet for, at 

medlemsstaternes bidrag til Unionens 

budget ikke behandles som en 

justeringsvariabel, der er underlagt 

makroøkonomiske betingelser; påpeger 

desuden igen merværdien af Unionens 

budget i form af synergier og 

stordriftsfordele; fremhæver den særlige 

situation for de isolerede og perifere 

regioner, og mener, at medlemsstaternes 

bidrag til EU-budgettet ikke bør tages i 
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betragtning ved beregningen af deres 

strukturelle underskud; 

Or. en 


