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Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. betreurt dat de begroting van de Unie in 

recente jaren onbedoeld slachtoffer is 

geworden van het onbetrouwbare gedrag 

van de lidstaten, wat ertoe geleid heeft dat 

zij hun bijdrage aan de begroting van de 

Unie als een last zijn gaan beschouwen, en 

deze zijn gaan zien als variabele die 

aangepast kan worden; dringt in dit 

verband aan op meer flexibiliteit met 

betrekking tot uitgaven van de lidstaten op 

specifieke gebieden, zoals investeringen in 

het kader van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen (EFSI) en de 

bestrijding van werkloosheid, armoede en 

ongelijkheid, mede in het licht van de 

noodzaak om het hoofd te bieden aan 

nieuwe bedreigingen van de veiligheid en 

de migranten- en vluchtelingencrisis; 
benadrukt dat de EU-begroting als 

investeringsbegroting een bijzonder sterke 

meerwaarde kan bieden door het 

stimuleren van groei, 

concurrentievermogen en het scheppen van 

banen in de lidstaten; wijst erop dat de 

bijdrage van de lidstaten aan de EU-

begroting niet beschouwd mag worden als 

variabele die aangepast kan worden aan de 

macro-economische omstandigheden; wijst 

tevens op de toegevoegde waarde van de 

EU-begroting in de vorm van synergieën 

en schaalvoordelen; benadrukt de 

bijzondere situatie van geïsoleerde en 

6. betreurt dat de begroting van de Unie in 

recente jaren onbedoeld slachtoffer is 

geworden van het onbetrouwbare gedrag 

van de lidstaten, wat ertoe geleid heeft dat 

zij hun bijdrage aan de begroting van de 

Unie als een last zijn gaan beschouwen, en 

deze zijn gaan zien als variabele die 

aangepast kan worden; benadrukt dat de 

EU-begroting als investeringsbegroting een 

bijzonder sterke meerwaarde kan bieden 

door het stimuleren van groei, 

concurrentievermogen en het scheppen van 

banen in de lidstaten; wijst erop dat de 

bijdrage van de lidstaten aan de EU-

begroting niet beschouwd mag worden als 

variabele die aangepast kan worden aan de 

macro-economische omstandigheden; wijst 

tevens op de toegevoegde waarde van de 

EU-begroting in de vorm van synergieën 

en schaalvoordelen; benadrukt de 

bijzondere situatie van geïsoleerde en 

perifere regio's; 
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perifere regio's en is van mening dat de 

bijdragen van de lidstaten aan de EU-

begroting niet in aanmerking moeten 

worden genomen bij de berekening van 

hun structurele tekorten; 

Or. en 

 


