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EU-Budget verdient constructieve behandeling  
Motie voor D66 congres april 2020 
 
Het standpunt, dat de Nederlandse regering heeft ingenomen bij de behandeling van 
het EU-budget 2021-2027 miskent de urgentie en de omvang van de problemen 
waar de Europese Unie voor staat. Het staat haaks op de Europese gezindheid van 
D66. Op het komend congres in april zou ik dit aan de orde willen stellen en bekijken 
op D66 als partij een kritisch signaal wil afgeven zonder daarbij de coalitie in gevaar 
te brengen. 
 
Daarvoor heb ik met hulp van enkele anderen onderstaande motie opgesteld. Om 
deze te kunnen indienen en bespreken zoek ik ten minste 25 D66, die deze motie 
willen ondersteunen. Als u met mij van mening bent, dat D66 als Europese partij bij 
uitstek zich hierover zou moeten uitspreken verzoek ik u twee dingen. 
 
Ondersteun de motie. Dat kan door via “Mijn D66” te gaan naar het onderwerp 
“Ondersteuning moties & amendementen” (rechtsboven).  
Zend deze notitie door. Als u andere D66 leden weet die de motie zouden willen 
ondersteunen, wilt u deze notitie dan naar hen doorzenden, met uiteraard aan hen 
ook weer het dubbele verzoek: ondersteunen en doorzenden. 
 
Als vast mijn dank voor uw ondersteuning en medewerking. Hopelijk kan zo op heel 
korte termijn (laatste mogelijkheid om te reageren is dinsdag 17 maart 2020 voor 
14.00 uur) voldoende steun verkregen worden. 
 
Uiteraard ben ik bereid uw vragen te beantwoorden.  
Met vriendelijke groet,  
    
Frank Backer  
frankbacker@xs4all.nl 
0654706917 
 
Hoofddorp, 4 maart 2020 
 
 
 
Constaterend dat 

o Het door Nederland ingenomen standpunt tijdens de EU- top donderdag en 
vrijdag 20 en 21 februari 2020 volstrekt geen recht doet aan de grote opgaven 
waar de Europese Unie in de komende jaren voor staat.  

o D66 zich in het programma voor de Europese Verkiezingen van 2019 
ondubbelzinnig heeft uitgesproken voor een Europa waarin we samen sterker 
staan. Hervormingen kosten geld. Dit is het moment om te investeren in een 
sterker, progressief Europa. 

 
Overwegende dat 

o Het Europese Parlement zich al heeft uitgesproken (op 10 oktober 2019) voor 
een budget van 1,3% van het BNP van de EU als noodzakelijk om de 
voorgestelde programma’s uit te voeren. 
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o Een budget van 1,0%, dat door Nederland wordt gepropageerd, de ernst van 
de problemen waar de EU voor staat, miskent. 

o D66 zich wel al eerder heeft uitgesproken over de noodzaak delen van het 
EU-budget (bijvoorbeeld het gemeenschappelijk landbouwbeleid) te 
hervormen, maar dat nu een verruiming van het budget en hervormingen 
binnen het budget moeten samengaan. 

o Onderhandelingen geleid moeten worden door een samenhangende visie op 
doel, middelen en het daarvoor benodigde budget. De indruk die Nederland 
en nog een paar landen geven dat Europa niet meer is dan een rekening, die 
met tegenzin betaald moet worden, slaat de bijl aan de wortels van de 
Europese eenheid.   

o Nederland, zo niet alleen een verkeerd voorbeeld geeft, maar ook een kans 
voor de versterking van de Europese Unie voorbij laat gaan. 

 
Verzoekt 

o De Tweede Kamerfractie er bij de regering sterk op aan te dringen bij de 
besprekingen over het EU-budget 2021-2027 een constructieve houding aan 
te nemen die recht doet aan de grote opgaven waar de EU voor staat en 
waarbij het vasthouden aan een arbitraire norm van 1% van het BNP niet als 
zaligmakend wordt beschouwd. 


