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FORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udenrigsudvalget og Udvalget om International Handel, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, de vedtager:

A. der henviser til, at et tredjeland ikke kan have de samme rettigheder eller nyde godt af 
de samme fordele som en medlemsstat; der henviser til, at Unionen bør overveje at lade 
Det Forenede Kongerige deltage i EU-programmer og i den forbindelse tage hensyn til 
sine og unionsborgernes strategiske og finansielle interesser; der henviser til, at enhver 
afgørelse om at lade Det Forenede Kongeriges deltage i sådanne programmer bør tage 
højde for alle relevante aspekter af det påtænkte partnerskab, eftersom dette partnerskab 
bør være en sammenhængende struktur; der henviser til, at Det Forenede Kongerige bør 
opfylde alle de finansielle forpligtelser, der er vedtaget i udtrædelsesaftalen;

B. der henviser til, at deltagelse af Det Forenede Kongerige i EU-programmer forudsætter 
overholdelse af alle relevante bestemmelser, mekanismer og betingelser for deltagelse, 
som det er fastlagt i de tilsvarende retsgrundlag; der henviser til, at der som følge heraf 
bl.a. er behov for at sikre en rimelig balance mellem de britiske bidrag og fordele, og at 
Det Forenede Kongerige som tredjeland ikke må indrømmes beslutningskompetence i 
forbindelse med disse programmer; der henviser til, at der bør være størst mulig klarhed 
over, i hvilket omfang Det Forenede Kongerige deltager i programmerne;

C. der henviser til, at Det Forenede Kongerige, såfremt overgangsperioden forlænges, vil 
blive betragtet som et tredjeland med henblik på gennemførelsen af de EU-programmer 
og -aktiviteter, for hvilke der er indgået forpligtelser under den næste FFR, og at landet 
vil skulle yde et bidrag til EU-budgettet, hvis størrelse vil blive fastlagt af det blandede 
udvalg, som er nedsat i henhold til udtrædelsesaftalen;

D. der henviser til, at det er nødvendigt at beskytte Unionens finansielle interesser, 
herunder ved hjælp af revisioner og undersøgelser, der foretages af Kommissionen, Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), Den Europæiske 
Anklagemyndighed (EPPO) og Den Europæiske Revisionsret samt gennem Europa-
Parlamentets kontrolbeføjelser;

E. der henviser til, at Unionen og Det Forenede Kongerige i den politiske erklæring 
mindede om deres fælles tilsagn om at gennemføre et fremtidigt Peace Plus-program, og 
at de til det formål vil bevare det nuværende niveau af finansiering;

F. der henviser til, at Det Forenede Kongerige i sit mandat erklærer, at det vil undersøge 
muligheden for på tidsbegrænset basis at deltage i dele af Erasmus+-programmet;

1. henstiller, at Kommissionen:

(a) træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de generelle principper, 
vilkår og betingelser, der skal fastsættes som led i det påtænkte partnerskab med 
henblik på deltagelse i EU-programmer, omfatter kravet om, at Det Forenede 
Kongerige skal yde et rimeligt og passende finansielt bidrag til alle de 
programmer, som det deltager i, og det såvel i form af et deltagelsesgebyr som i 
form af et bidrag til de operationelle omkostninger;
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(b) drager omsorg for, at Det Forenede Kongeriges deltagelse i et program generelt 
skal forudsætte deltagelse i hele programmet, bortset fra tilfælde hvor en delvis 
deltagelse kan berettiges af fortrolighedshensyn, og at deltagelsen skal gælde for 
hele varigheden af det pågældende program; henstiller navnlig, at Kommissionen 
hverken accepterer en fragmenteret britisk deltagelse i Erasmus+ eller deltagelse i 
en periode, der er kortere end programmets fulde længde under FFR, og at den 
sikrer såvel forudsigelighed for deltagerne i EU-programmer, der er etableret i 
Unionen, som stabilitet med hensyn til budgetbevillinger;

(c) fremsætter forslag til ordninger for gennemførelsen af samarbejdet mellem de 
britiske myndigheder og EU-agenturerne og i den sammenhæng tager højde for, at 
Det Forenede Kongerige som tredjeland ikke tillægges beslutningskompetence 
over EU’s agenturer;

(d) sikrer, at Det Forenede Kongeriges deltagelse i EU-programmer ikke indebærer 
en samlet nettooverførsel fra EU-budgettet til Det Forenede Kongerige, og at EU 
ensidigt kan suspendere eller bringe Det Forenede Kongeriges deltagelse i et 
program til ophør, hvis betingelserne for deltagelse ikke er opfyldt, eller hvis Det 
Forenede Kongerige ikke betaler sit finansielle bidrag;

(e) sikrer, at traktaten med Det Forenede Kongerige omfatter de foranstaltninger, der 
er nødvendige for at tackle finansielle uregelmæssigheder, svig, hvidvaskning af 
penge og andre strafbare handlinger, som skader Unionens finansielle interesser;

(f) vurderer og forbereder sig på alle tænkelige scenarier – herunder forlængelsen af 
overgangsperioden og de deraf følgende finansielle forpligtelser for Det Forenede 
Kongerige – med henblik på at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning af EU-
budgettet.
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OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG
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