
 

AD\1136762DA.docx  PE609.360v02-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Europa-Parlamentet 
2014-2019  

 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
 

2017/2053(INI) 

11.10.2017 

UDTALELSE 

fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 

til Budgetudvalget 

om reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 

(2017/2053(INI)) 

Ordfører for udtalelse: Mercedes Bresso 

  



 

PE609.360v02-00 2/6 AD\1136762DA.docx 

DA 

PA_NonLeg 



 

AD\1136762DA.docx 3/6 PE609.360v02-00 

 DA 

FORSLAG 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. gentager sin stærke støtte til en omfattende reform af Den Europæiske Unions ordning 

for egne indtægter; minder om, at den nuværende ordning for egne indtægter er i 

modstrid med traktaternes ånd i betragtning af, at artikel 310, stk. 4, i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastslår, at Unionen ikke vedtager nogen 

akt, der får betydning for budgettet uden at stille sikkerhed for, at en sådan udgift kan 

finansieres inden for rammerne af EU's egne ressourcer, og at artikel 311 i TEUF 

fastslår, at EU-budgettet skal finansieres fuldt ud af egne indtægter; understreger ikke 

desto mindre, at størstedelen af EU's indtægter i praksis kommer fra nationale bidrag i 

form af en procentdel af BNI (69,1 %) og moms (12,4 %), der ikke opfattes som 

egentlige egne indtægter, da de har ført til et nulsumsspil mellem medlemsstaterne; 

2. understreger, at den nuværende ordning for egne indtægter er kendetegnet ved en 

betydelig grad af kompleksitet og manglende gennemsigtighed; opfordrer derfor EU-

institutionerne og medlemsstaterne til at afhjælpe disse mangler effektivt og 

konstruktivt; 

3. mener, at Parlamentets rolle i proceduren for vedtagelse af egne ressourcer bør styrkes; 

mener, at et skift fra afstemning ved enstemmighed til afstemning ved kvalificeret 

flertal og den almindelige lovgivningsprocedure i forbindelse med vedtagelse af egne 

indtægter vil give Europa-Parlamentet og Rådet samme beslutningskompetence over 

både indtægts- og udgiftssiden af EU's budget; 

4. fremhæver vigtigheden af at udnytte den mulighed, der ligger i brexit, og tilskynder 

medlemsstaterne og Kommissionen til nøje at gennemgå og ændre den nuværende 

ordning med rabatter og korrektioner, som ikke bare strider mod traktaternes ånd, men 

som også har vist sig at ændre fokus for drøftelserne fra EU-budgettets europæiske 

merværdi til "nettosaldo"-indvirkningen på medlemsstaternes bidrag uden hensyntagen 

til EU-budgettets afsmittende virkninger; 

5. understreger, at EU-budgettet bør udstyres med en ordning for egentlige egne indtægter, 

som følger henstillingerne fra Gruppen på Højt Plan vedrørende Egne Indtægter; 

6. opfordrer Kommissionen til at begynde at overveje, hvordan midler, der genereres 

direkte i kraft af EU's politikker, kan blive til indtægter til EU-budgettet; 

7. mener, at enhver reform af ordningen for egne indtægter bør baseres på principperne om 

retfærdighed, stabilitet, enhed, solidaritet, bæredygtighed, nærhed og forståelighed for 

de europæiske borgere; minder om de principper, som er opstillet i Monti-rapporten, og 

som Gruppen på Højt Plan vedrørende Egne Indtægter har anvendt til at vurdere 

eventuelle nye egne indtægter, og er af den opfattelse, at de udgør en nyttig rettesnor for 

overvejelserne om reformerne; fremhæver desuden vigtigheden af at sikre tilstrækkelige 

indtægter til EU-budgettet, så EU's politikker kan finansieres tilstrækkeligt og 

troværdigt, navnlig efter brexit; 

8. mener, at en reform på indtægtssiden bør gå hånd i hånd med en reform på udgiftssiden 
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for at øge den europæiske merværdi af EU's udgifter ved at sikre en synlig 

sammenhæng mellem EU's udgifter og EU's politikker og prioriteter og ved at støtte 

EU's politikker på centrale områder under EU's kompetence med et stort potentiale for 

EU-merværdi, såsom det indre marked, miljøbeskyttelse og klimaindsats, 

energiunionen, fælles forsvarspolitik og mindskelse af den skattemæssige heterogenitet 

på det indre marked, som det anbefales i Monti-rapporten1; 

9. minder i forbindelse med gennemførelsen af de fremtidige reformer om vigtigheden af 

at bevare enheden i EU's budget og begrænse brugen af programmer og instrumenter, 

der kører sideløbende med EU's budget, begrænse disse til nøje begrundede tilfælde og 

gøre dem til genstand for passende kontrol som Gruppen på Højt Plan vedrørende Egne 

Indtægter henstiller; 

10. henleder opmærksomheden på, at der er behov for indgående overvejelser vedrørende 

indvirkningen af den debat om Europas fremtid, som Kommissionen iværksatte i marts 

2017, på reformen af ordningen for egne indtægter; er af den opfattelse, at alle de fem 

scenarier for EU's fremtid, som Kommissionen fremlagde i marts 2017, vil kræve 

yderligere finansiering hidrørende fra egentlige egne indtægter for at forfølge de mål, 

der er fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union, som nu er indbefattet i 

Unionens nye prioriteter; insisterer på vigtigheden af at respektere budgettets enhed og 

af at mindske, og ikke forøge, dets kompleksitet for at sikre sammenhæng mellem EU's 

politikker, både internt og eksternt. 

  

                                                 
1 Endelig rapport og henstillinger fra Gruppen på Højt Plan vedrørende Egne Indtægter "EU's fremtidige 

finansiering", som blev vedtaget i december 2016. 
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OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG 
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