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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. mener navnlig, at afgørelsen om 

størrelsen af det årlige EU-budget påvirkes 

af politiske og finansielle overvejelser på 

nationalt niveau, som hæmmer 

budgetforhandlingerne, hvilket ofte 

resulterer i et nulsumsspil mellem 

nettobidragsydere og nettomodtagere i 

Rådet, hvor der ses bort fra EU's 

forpligtelser, herunder dem, Rådet har 

indgået; mener, at der som følge heraf ofte 

foreslås omkostningsbesparelser på 

områder, hvor EU-politikkerne giver den 

største europæiske merværdi, og at EU-

projektet derfor som sådan svækkes; 

12. mener navnlig, at afgørelsen om 

størrelsen af det årlige EU-budget påvirkes 

af politiske og finansielle overvejelser på 

nationalt niveau, som hæmmer 

budgetforhandlingerne, hvilket ofte 

resulterer i et nulsumsspil mellem 

nettobidragsydere og nettomodtagere i 

Rådet, hvor der ses bort fra EU's 

forpligtelser, herunder dem, Rådet har 

indgået; opfordrer nettobidragsydere til at 

nægte at betale en enkelt euro mere, end 

de allerede gør under den nuværende 

FFR, til trods for brexit, EU's ambitioner 

og yderligere, uforudsete opgaver; 

Or. en 
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23. opfordrer til afskaffelse af alle 

rabatter og korrektioner, samtidig med at 

der sikres en retfærdig behandling mellem 

medlemsstaterne; understreger i denne 

forbindelse, at brexit vil betyde, at Det 

Forenede Kongeriges rabatordning og de 

tilhørende "rabatter på rabatten" bliver 

forældede og ophører med at eksistere, 

samtidig med at en reform af de statistiske 

momsbaserede egne indtægter bliver 

uundgåelig; 

23. opfordrer til bevarelsen af rabatten 

for Nederlandene, samtidig med at der 

sikres en retfærdig behandling mellem 

medlemsstaterne; understreger i denne 

forbindelse, at brexit vil betyde, at store 

nedskæringer i FFR-budgettet bliver 

uundgåelige; 

Or. en 

 

 


