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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de toekomst van de eigen middelen van de Europese Unie
(2006/2205(INI))

Het Europees Parlement,

– onder verwijzing naar zijn resoluties van 22 november 1990 over de toekomstige 
financiering van de Europese Gemeenschap1 en van 21 april 1994 over een nieuw stelsel 
van eigen middelen voor de Europese Unie2,

– gezien het besluit van de Raad 94/728/EG, Euratom van 31 oktober 1994 betreffende het 
stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen3,

– gezien het document van 7 oktober 1998 getiteld "Financiering van de Europese Unie - 
Verslag van de Commissie over de werking van het stelsel van eigen middelen" 
(COM(1998)0560 - C4-0579/1998),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 11 maart 1999 over de noodzaak het stelsel van 
eigen middelen van de Europese Unie te wijzigen en te hervormen4,

– onder verwijzing naar zijn standpunt van 17 november 1999 over het voorstel voor een 
besluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie 
(COM(1999)0333)5,

– gezien het Besluit van de Raad 2000/597/EG, Euratom van 29 september 2000 betreffende 
het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen6,

– gezien het verslag van de Commissie over de werking van het stelsel van eigen middelen7 
en het voorstel van de Commissie voor een nieuw besluit van de Raad betreffende de 
eigen middelen, vergezeld van een voorstel voor een verordening betreffende de 
uitvoeringsmaatregelen voor de correctie van begrotingsonevenwichtigheden8, ingediend 
op 14 juli 2004,

– gezien de studie ten behoeve van het Europees Parlement: Eigen middelen: ontwikkeling 
van het systeem in de EU-25, ingediend op 30 juni 20059,

– gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 15 en 
16 december 2005 te Brussel,

1 PB C 324 van 24.12.1990, blz. 243.
2 PB C 128 van 9.5.1994, blz. 363.
3 PB L 293 van 12.11.1994, blz. 9.
4 PB C 175 van 21.6.1999, blz. 238.
5 PB C 274 E van 28.9.1999, blz. 39. 
6 PB L 253 van 7.10.2000, blz. 42.
7 COM(2004)0505.
8 COM(2004)0501.
9 Studie uitgevoerd door de Studiegroep "Europees beleid" (SEP), zie ook Bijlage: Comments on the revenue 
adequacy of possible own EU-taxes, 30 augustus 2005.
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– gezien het voorstel van de Commissie voor een besluit van de Raad betreffende het stelsel 
van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen en het werkdocument van de 
Commissie inzake de berekening, financiering, betaling en opneming in de begroting van 
de correctie van begrotingsonevenwichtigheden ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk 
("De Britse korting") overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van Besluit 2006/xxx/EG, 
Euratom van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese 
Gemeenschappen1 ,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 4 juli 2006 over het voorstel voor een besluit van 
de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen2 ,

– gezien de studie voor het Europees Parlement: EU Own Resources - Preliminary 
assessment of the scope for Member State taxes supporting an EU-wide tax system, 
ingediend in januari 20073,

– gezien de bijeenkomsten van de Begrotingscommissie met de voorzitters van de 
commissies voor begrotingen van de nationale parlementen, die plaatsvonden op 16 juni 
2005 en 21 juni 2006,

– gezien de antwoorden op de vragenlijst over de eigen middelen die door de 
Begrotingscommissie op 30 november 2005 is toegezonden aan alle 
begrotingscommissies van de parlementen van de lidstaten,

– gezien de formele en de informele gedachtewisselingen tussen de vaste rapporteur voor de 
eigen middelen en de betrokken parlementaire commissies, of vertegenwoordigers 
daarvan, die plaatsvonden op uitnodiging van de nationale parlementen welke er belang in 
stelden deze materie in de loop van 2006 en 2007 te bespreken,

– gezien de resultaten bereikt in de werkgroepen voor de toekomstige financiering van de 
Europese Unie van de Gezamenlijke Parlementaire Bijeenkomsten van 8 en 9 mei 2006 en 
4 en 5 december 2006,

– gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie inzake begrotingsdiscipline en gezond financieel beheer4 en 
met name punt 8 daarvan, en de als bijlage bij dit akkoord gevoegde verklaring nr. 3 over 
de herziening van het financieel kader, 

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie en de adviezen van de Commissie 
constitutionele zaken, de Commissie begrotingscontrole, de Commissie economische en 
monetaire zaken en de Commissie regionale ontwikkeling (A6-0000/2007),

A. overwegende dat de eerste Europese Gemeenschap, de Europese Kolen- en 
Staalgemeenschap, opgericht op 23 juli 1952, werd gefinancierd door een echt systeem 

1  COM(2006)0099.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0292.
3 Studie uitgevoerd door Deloitte and Touche: Phase II Report - Preliminary draft, 12 januari 2007.
4 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
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van eigen middelen, gebaseerd op een heffing op iedere ton geproduceerd staal, die door 
de kolen- en staalproducerende ondernemingen rechtstreeks in de EGKS-begroting moest 
worden gestort,

B. overwegende dat krachtens het Verdrag van Rome van 25 maart 1957 de Europese 
Economische Gemeenschap slechts gedurende een overgangsperiode gefinancierd zou 
worden door nationale bijdragen, waarna een overgang zou moeten plaatsvinden naar een 
stelsel van eigen middelen,

C. overwegende dat deze overgang uiteindelijk plaatsvond op 21/22 april 1970, toen de 
Europese Raad in Luxemburg een besluit nam dat een einde maakte aan de nationale 
bijdragen en een nieuw financieringsstelsel invoerde dat gebaseerd was op twee echte 
eigen middelen - landbouwheffingen en douanerechten - aangevuld met een derde middel 
op basis van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW),

D. overwegende dat alle pogingen van het Parlement1 om de BTW-inkomsten te gebruiken 
om de basis voor de evaluatie van de BTW-inkomsten ("aangiftemethode") te bepalen in 
plaats van de geharmoniseerde basis waarbij een gemiddeld gewogen tarief op de totale  
netto-opbrengsten  wordt toegepast ("opbrengstenmethode"), waren vergeefs, met als 
gevolg dat de BTW-middelen van een daadwerkelijk eigen middel met een sterke directe 
band met de Europese burger veranderde in een statistisch instrument om de bijdrage van 
een lidstaat te berekenen,

E, overwegende dat in het "Akkoord van Fontainebleau", dat op 25/26 juni 1984 is gesloten 
door de staatshoofden en regeringsleiders, duidelijk werd gesteld dat het “uitgavenbeleid 
[...] op termijn het essentiële middel [is] om de kwestie van de budgettaire 
onevenwichtigheden op te lossen”; overwegende dat echter door de Europese Raad 
tegelijkertijd de "Britse korting" is ingevoerd, een correctiemechanisme ten behoeve van 
het Verenigd Koninkrijk, waarbij werd bepaald dat het VK vanaf 1985 66% zou 
ontvangen van het verschil tussen zijn aandeel in de BTW-betalingen en zijn aandeel in de 
voor het jaar in kwestie toegewezen uitgaven; overwegende dat de kosten van deze 
korting gefinancierd moesten worden door alle lidstaten, waarbij een maximum werd 
gesteld aan de bijdrage van Duitsland; overwegende dat dit ertoe heeft geleid dat het 
Verenigd Koninkrijk een korting op zijn jaarlijkse bijdragen aan de EU-begroting geniet 
die tussen 1997 en 2003 gemiddeld 4,6 miljard euro per jaar bedroeg, en in de periode 
2001-2004 5,3 miljard euro bedroeg.

F. overwegende dat de staatshoofden en regeringsleiders op dezelfde top eveneens besloten 
"elke lidstaat die in verhouding tot zijn relatieve welvaart een buitensporige begrotingslast 
draagt" in beginsel en te gepaster tijd in aanmerking te laten komen voor hetzelfde type 
korting, 

G. overwegende dat de Europese Raad op 11-13 februari 1988 te Brussel een plafond 

1 Zie het verslag Cornelissen: Europees Parlement 1985: "Kan het Parlement het over zijn kant laten gaan dat 
ten gevolge van het afstappen van het beginsel van een uniform BTW-tarief, de BTW-inkomsten steeds meer 
verwateren tot een nationale financiële bijdrage en kan het accepteren dat de invoering van een uniforme BTW-
grondslag uiteindelijk tot een statische berekening wordt gedegradeerd?... Of moet m.b.t. de berekening van de 
BTW-grondslag alles in het werk worden gesteld om het systeem van de eigen middelen van de Gemeenschap en 
de daarvan afhankelijke financiële autonomie van de Gemeenschap nieuw leven in te blazen".
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vaststelde voor de communautaire begroting van 1,2% van het BNP voor betalingen en 
van 1,3% voor vastleggingen en bevestigde dat de lidstaten 10% van de inkomsten uit de 
traditionele eigen middelen mochten behouden ter dekking van hun inningskosten,

H. overwegende dat het plafond voor de eigen middelen gedurende de periode 1993-1999 is 
verhoogd naar 1,24% van het EU-BNI voor de betalingskredieten en 1,31% voor de 
vastleggingskredieten voor een EU van 15 lidstaten en dat dit plafond sindsdien ondanks 
de uitbreiding ongewijzigd is gebleven,

I. overwegende dat - zeer belangrijk - de Europese Raad van Brussel van 1988 een vierde 
"aanvullend" middel creëerde op basis van het BNP, waarvan gebruik zou worden 
gemaakt indien en wanneer het bedrag afkomstig van de BTW en de traditionele eigen 
middelen onvoldoende zou zijn om de financiële verplichtingen van de Gemeenschap te 
dekken,

J. overwegende dat in de loop der tijd laatstgenoemd middel de belangrijkste inkomstenbron 
van de begroting van de Europese Unie is geworden, daar het naar schatting 70% uitmaakt 
van de inkomsten voor het boekjaar 2007, terwijl de inkomsten uit de BTW ongeveer 15% 
uitmaken, wat wil zeggen dat het aandeel van de traditionele eigen middelen 
(douanerechten en landbouwheffingen samen) is teruggelopen tot slechts 15%,

K. overwegende dat het thans geldende besluit betreffende de eigen middelen van 
29 september 2000 op 1 maart 2002 in werking is getreden en als voornaamste kenmerken 
heeft: een plafond van de eigen middelen van 1,24% van het BNI van de Unie (wat 
overeenkomt met 1,27% van het BBP) voor de betalingskredieten en 1,31% van het BNI 
(wat overeenkomt met 1,335% van het BBP) voor de vastleggingskredieten,, een 
vergoeding voor de lidstaten van hun kosten voor de inning van de traditionele eigen 
middelen ter hoogte van 25% van de geïnde middelen, een maximum 
afroepingspercentage voor de BTW van 0,50%, beperking van de grondslag voor de 
belasting over de toegevoegde waarde van de lidstaten tot 50% van hun BNP (aftopping 
van de BTW-grondslag) en een korting ten gunste van één lidstaat, met uitzonderingen 
voor bepaalde andere lidstaten betreffende de financiering van deze korting, 

L. overwegende dat het jongste voorstel van de Commissie, ingediend in 20061, gericht is op 
tenuitvoerlegging van de besluiten van de Europese Raad van Brussel van 15 en 
16 december 2005 op het gebied van de eigen middelen, die voornamelijk bestaan in het 
toevoegen van nog meer speciale regelingen voor bepaalde netto betalers, zoals 
gereduceerde afroepingspercentages voor de BTW of forse verminderingen van de 
jaarlijkse BNI-bijdragen, aan de reeds bestaande lijst van uitzonderingen, waardoor de 
complexiteit en de onbegrijpelijkheid van het stelsel verder toenemen en het kortzichtige 
beleid van budgettaire onevenwichtigheden nog meer wordt bevorderd, 

M. overwegende dat de Europese Raad ook het in 2000 genomen besluit om het aandeel van 
de door de lidstaten geïnde traditionele eigen middelen dat deze mogen behouden, te 
verhogen van 10% tot 25%, heeft verlengd, hoewel algemeen erkend wordt dat dit 
percentage niet in verhouding staat tot de werkelijke inningskosten van de lidstaten en dat 
hierdoor lidstaten die een groot deel van de douanerechten innen bevoordeeld worden ten 

1 COM(2006)0099.
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koste van lidstaten voor wie dit niet geldt, zodat deze regeling als extra korting moet 
worden beschouwd, 

N. overwegende dat het voorstel van de Commissie voor een nieuw besluit inzake de eigen 
middelen, hoewel in de tussentijd aanvaard door het Parlement1, nog steeds geblokkeerd 
wordt in de Raad door lidstaten die er eerst vóór waren, maar het nu niet zelf willen 
toepassen,

O. overwegende dat het Parlement de algehele herziening van de inkomsten en uitgaven van 
de EU, die plaats moet vinden in 2008/2009, zoals bepaald in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 17 mei 2006, ziet als een unieke gelegenheid om terug te keren naar een 
echt, maar rechtvaardig stelsel van eigen middelen, in de geest van de 
oprichtingsverdragen van de Europese Gemeenschappen,

P. overwegende dat sinds begin 2006 overleg is gevoerd met de nationale parlementen die 
geïnteresseerd zijn in bespreking van deze materie, ten einde al het mogelijke te doen om 
tot een gemeenschappelijke parlementaire basis te komen voor het aanstaande 
hervormingsproces,

Q. overwegende dat dit overleg tot dusverre alleen heeft bestaan uit gedachtewisselingen 
tussen parlementariërs, vanwege het feit dat de meeste nationale politieke partijen en 
parlementen nog niet in de gelegenheid waren om een officieel standpunt in te nemen over 
de kwestie van de eigen middelen,

R. overwegende echter dat bij deze bijeenkomsten is gebleken dat onder de deelnemers op 
verschillende gebieden een consensus bestaat en dat er brede overeenstemming heerst 
over het doel een weg te vinden om samen te werken aan de toekomst van de financiering 
van de EU,

S. overwegende dat in de tussentijd door de voorzitter van de Portugese Nationale 
Vergadering een voorstel is gedaan om tijdens het Portugese voorzitterschap in het kader 
van de COSAC een conferentie van de voorzitters van de Begrotingscommissies van de 
nationale parlementen en het Europees Parlement te organiseren die uitsluitend gewijd zal 
zijn aan de eigen middelen van de Unie,

Tekortkomingen van het huidige financieringsstelsel

1. wijst erop dat een stelsel waarbij circa 70% van de inkomsten van de Unie niet voortkomt 
uit (schrapping) eigen middelen, maar rechtstreeks uit de nationale begrotingen komt, via 
de BNI-inkomsten en waarbij 15% uit middelen als het percentage van het BTW-tarief 
komt, dat (op grond van de manier waarop dit is bepaald) niet in alle opzichten als eigen 
middel van de EU kan worden beschouwd, afwijkt van de bepalingen en de geest van het 
Verdrag van Rome; wijst erop dat het bestaan van de Europese Unie op zichzelf al tot een 
toename van de handel tussen de lidstaten en de "rijkdom" van de lidstaten heeft geleid en 
dat de Europese Unie daarom het recht heeft op een stelsel van echte eigen middelen, in 
plaats van een stelsel gevoed door nationale bijdragen;

1 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0292.
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2. erkent dat het BNI-middel voor het publiek minder zichtbaar is, maar voor een 
rechtvaardiger verhouding tussen bijdragen en het algemene welvaartsniveau zorgt;

3. wijst erop dat het deze "lidmaatschapscontributies" zijn die geleid hebben tot een 
aanscherping van het kortzichtige debat over netto betalers, dat geen recht doet aan de 
voordelen van de Europese Unie wat betreft vrede, vrijheid, welvaart en veiligheid, in 
weerwil van het feit dat het concept van "netto begrotingssaldo's" in feite mank gaat, ook 
in technisch opzicht, en niet meer dan grove benaderingen mogelijk maakt; onderstreept 
dat noch de ontvangstenzijde ("Rotterdam-effect"), noch de uitgavenzijde ("Luxemburg-
effect") van de netto saldo's volledig de werkelijkheid weergeven;

4. is er diep van overtuigd dat het huidige systeem van eigen middelen, dat gebaseerd is op 
bijdragen van de lidstaten, niet alleen onbillijk ten opzichte van het grote publiek is, maar 
ook als ondemocratisch kan worden bestempeld, en bovendien niet echt bijdraagt aan het 
streven naar een Europese integratie; daarnaast biedt dit systeem de Unie onvoldoende 
middelen voor alle takken van haar beleid omdat de bijdrage aan de Europese Unie als een 
extra last voor de nationale begrotingen wordt beschouwd en vooral de grotere lidstaten 
momenteel met begrotingstekorten te kampen hebben; staat uitermate kritisch tegenover 
de mogelijkheden die zijn gecreëerd voor individuele landen om officieel alleen te 
investeren in takken van beleid waarbij zij belang hebben; vreest dat dit het begin zal zijn 
van een vernietiging van de waarden die het succes van de Europese Unie in de laatste 
vijftig jaar hebben uitgemaakt;

5. wijst erop dat het huidige systeem, met zijn vier verschillende financieringsbronnen en 
zijn diverse kortingsmechanismen, zowel algemene, ten gunste van één lidstaat, zoals de 
Britse korting, als bijzondere, zoals kortingen op de financiering van andere kortingen, te 
gecompliceerd en niet transparant genoeg is, en voor de Europese burgers volstrekt 
onbegrijpelijk; onderstreept dat het geenszins voldoet aan de vereiste een rechtstreeks 
contact tot stand te brengen tussen de Unie en haar burgers;

6. merkt op dat vereiste unanimiteit ten aanzien van "eigen middelen" en "financiële kaders" 
maakt dat ieder onderhandelingsresultaat op deze gebieden afhankelijk is van de mate van 
toeschietelijkheid en de financiële mogelijkheden van de meest terughoudende lidstaten, 
arm of rijk; vindt het dan ook niet verbazingwekkend dat de resultaten vaak teleurstellend 
zijn;

7. wijst erop dat de voor fiscale zaken geldende unanimiteitsregel voor verdere complicaties 
zorgt;

8. schrijft dit mank gaande systeem toe aan de tekortkomingen van de overeenkomst van de 
Europese Raad over het nieuwe financiële kader voor 2007 - 2013, die is besloten op de 
Europese Top van Brussel op 14 en 15 december 2005; is van mening dat het 
overeengekomen financiële pakket, met zijn talrijke uitzonderingen aan de inkomstenzijde 
en zijn compensaties voor bepaalde lidstaten aan de uitgavenzijde, het duidelijkste bewijs 
vormt van de complete mislukking van het huidige systeem; acht het onaanvaardbaar dat 
alle lidstaten hebben toegestemd in belangrijke communautaire projecten, zoals Galileo of 
de Trans-Europese netwerken, dat zij ambitieuze doelstellingen vaststellen m.b.t. 
Göteborg en Lissabon of het Millennium, en dat nu niemand deze wil financieren;
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9. betreurt dat de Europese Raad van Brussel in 2005, in plaats van een eenvoudiger en meer 
transparant systeem te scheppen, de kwestie nog gecompliceerder en duisterder te maken 
door de correctie voor het VK, de "Britse korting", in principe intact te laten en voor 
andere lidstaten extra uitzonderingen en correcties toe te laten;

10. wijst erop dat als het besluit van Edinburgh van 1992, waarbij een plafond voor de eigen 
middelen van 1,24% van het BNI werd vastgesteld, volledig was benut, de communautaire 
begroting in de laatste dertien jaar jaarlijks met 0,2% van het BNI zou zijn gestegen, 
hetgeen overeenkomt met een stijging van circa 240 miljard euro; is van mening dat deze 
middelen, die, op grond van een voorstel van het Brits voorzitterschap, unaniem door de 
lidstaten werden aanvaard, noodzakelijk zijn om de Europese Unie in staat te stellen te 
handelen overeenkomstig haar groeiende bevoegdheden, met name in verband met de 
inspanningen voor de verwezenlijking van de Lissabon-doelstellingen (innovatie, 
infrastructuur en werkgelegenheid) of zoals vastgelegd in de Verdragen van Maastricht, 
Amsterdam en Nice, om nog maar niet te spreken over de ontwerpgrondwet en de Unie 
van 27 lidstaten;

11. onderstreept dat de Europese begroting sinds 1995 in reële termen met slechts 8,2% is 
gestegen en dat haar aandeel van het BNI is afgenomen, terwijl in dezelfde periode de 
nationale begrotingen zijn gestegen met gemiddeld 23%, dat wil zeggen bijna drie maal 
zoveel;

Eerste fase van de hervorming: een verbeterd systeem van nationale bijdragen

12. erkent dat iedere hervorming van het stelsel van eigen middelen een precaire en moeilijke 
onderneming zal zijn waarbij de parlementen van de lidstaten betrokken moeten worden; 
pleit derhalve voor een geleidelijke aanpak in twee fasen die echter deel moeten uitmaken 
van een enkel besluit omdat het op grond van de moeizame Gemeenschapsprocedures 
onmogelijk is in een relatief korte periode twee besluiten te nemen. De eerste voorlopige 
overgangsfase zal leiden tot een verbetering van het huidige systeem van nationale 
bijdragen; daarbij dienen de volgende politieke principes te worden toegepast:

 gelijkheid tussen de lidstaten,
 een begrijpelijke presentatie, zowel voor de gekozen volksvertegenwoordigers als 

voor de burgers,
 solidariteit en gelijke waarde tussen de lidstaten,
 het leggen van een politieke link tussen hervorming van de inkomsten en 

hervorming van de uitgaven, zoals reeds is voorzien in het Interinstitutioneel 
Akkoord,

Gelijkheid tussen de lidstaten

13. definieert "gelijkheid tussen de lidstaten" als afwezigheid van ieder budgettair privilege 
voor welke lidstaat dan ook; erkent dat het voor sommige lidstaten moeilijk zal zijn om de 
lange traditie van speciale regelingen aan de inkomstenzijde en van een bepaalde 
verdeling van de uitgaven op te geven en dat het gerechtvaardigd kan zijn dat een 
hervorming slechts geleidelijk wordt ingevoerd ("phasing out" van het oude stelsel); 
weigert echter om de lange traditie van budgettaire voorrechten te aanvaarden als 
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argument voor het handhaven van een systeem dat niet langer verdedigbaar is zodra de 
noodzakelijke hervormingen in gang zijn gezet; 

Begrijpelijke presentatie

14. onderstreept het belang dat het verbeterde systeem op zo eenvoudig mogelijke wijze 
wordt gepresenteerd, zodat het begrijpelijk en transparant is voor de Europese burgers; 
betreurt dat besluiten die het leven van alle Europese burgers aangaan worden 
gepresenteerd op een wijze die volstrekt onbegrijpelijk is, zoals bijvoorbeeld de 
conclusies betreffende de EU-financiën van de Europese Raad van Brussel in december 
2005;

Solidariteit en gelijke waarde tussen de lidstaten

15. dringt aan op een stelsel waarin de beginselen van solidariteit en gelijke waarde tussen de 
lidstaten gewaarborgd zijn; is van mening dat deze beginselen teniet worden gedaan door 
het handhaven van privileges ten voordele van sommigen, terwijl anderen worden 
gecompenseerd via een vernederende koehandel achter gesloten deuren op bijeenkomsten 
van de Europese Raad; wijst erop dat van de 46 artikelen in de conclusies van de Europese 
Raad van Brussel van december 2005 die de uitgaven vastleggen van het nieuwe 
hoofdstuk 1b - Cohesie voor groei en werkgelegenheid , maar liefst twintig "aanvullende 
voorzieningen" betreffen, waarbij met gulle hand "kerstcadeautjes" werden uitgedeeld aan 
diverse lidstaten en regio's1;

Politieke link tussen hervorming van inkomsten en uitgaven

16. is ervan overtuigd dat een politieke link tussen hervorming van de inkomsten en 
hervorming van de uitgaven onvermijdelijk en volkomen redelijk is, vooral zolang de 
financiering van communautair beleid met middelen afkomstig uit de nationale 
begrotingen nog steeds het leidende principe van de Unie is;

Overgangskarakter van het systeem

17. wijst erop dat iedere verbetering van het huidige systeem, als eerste fase van de 
voorgestelde aanpak in twee fasen, moet worden beschouwd als voorlopig en als een 
overgangsfase, die noodzakelijk is omdat de ernstige gebreken van het huidige systeem 
van bijdragen van de lidstaten het politiek onhoudbaar maken;

Aanbevelingen voor een verbeterd stelsel van nationale bijdragen

De Schreyer-voorstellen

18. herinnert eraan dat reeds eerder voorstellen tot verbetering van het huidige 
financieringsstelsel zijn gedaan, bijvoorbeeld door commissaris Michael Schreyer in juli 
20042; deze hielden in dat:

1 Zie bijlage bij de resolutie.
2 "Schreyer-verslag": COM(2004)505 en COM(2004)501 van 14 juli 2004.
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 iedere lidstaat, ongeacht zijn welvaart, recht heeft op een korting, die in 
werking treedt wanneer zijn bijdrage aan de EU-begroting een trigger van 
0,35% van het BNI bereikt,

 de terugbetaling geschiedt in de vorm van een korting van 66% op de 
nettobijdrage van de lidstaat, en

 het totale voor teruggaven beschikbare bedrag voor alle  kortingen wordt 
afgetopt op 7,5 miljard euro per jaar;

19. erkent dat sommige aspecten van de Schreyer-voorstellen in de goede richting gingen, 
aangezien zij het systeem iets transparanter zouden hebben gemaakt door ten minste het 
"korting op de korting"-principe af te schaffen, en dat zij het aantal compensaties en 
correcties zouden hebben beperkt - met als belangrijkste positief punt dat een en ander 
slechts bedoeld was als overgangssysteem voor de periode tot 2014;

20. is er echter van overtuigd dat het generaliseren van de korting, zelfs wanneer dat gepaard 
gaat met een plafond voor de netto begrotingssaldi, een dubbele vergissing zou zijn, 
aangezien daarmee het anticommunautaire karakter van het systeem alleen maar versterkt 
zou worden en de kortzichtige benadering van een kwantificeerbare "juste retour" zou 
worden geconsolideerd; beklemtoont dat de enig mogelijke oplossing de afschaffing eens 
en voor altijd van het netto saldosysteem is, bij een gelijktijdige hervorming van het 
uitgavenpatroon; benadrukt dat de toegevoegde waarde op basis van het financiële 
solidariteitsbeginsel nu juist datgene is wat het Europese uitgavenpatroon zo apart maakt, 

De kwestie van de structuur- en cohesie-uitgaven

21. verwerpt categorisch het idee, dat is vervat in andere hervormingsvoorstellen, om 
structuur- en cohesie-uitgaven uit te sluiten van alle berekeningen voor het bepalen van de 
bijdragen van de lidstaten of de. kortingen op deze bijdragen, aangezien een dergelijke 
stap ertoe zou leiden dat onderscheid wordt gemaakt tussen "goede" en "verdachte" 
uitgaven, waarmee de deur wordt opengezet voor een Europese Unie à la carte, waarin 
beleidsvormen uiteindelijk alleen gefinancierd worden door de lidstaten die er belang bij 
hebben;

Conclusie

22. neemt kennis van het Finse voorstel van april 2004 ter vervanging van het huidige 
financieringsstelsel van de Europese Unie en met instandhouding van de traditionele eigen 
middelen, door een op het BNI gebaseerd stelsel,1, waarbij de BNI-aandelen als basis 
worden genomen voor de bijdragen van de lidstaten aan de eigen middelen van de Unie, 
de BTW-middelen in hun huidige vorm worden afgeschaft omdat zij alleen nog maar als 
een wiskundig instrument dienen om de nationale bijdragen te bereken en de Britse 
korting geleidelijk wordt teruggebracht tot nul in 2013;

23. ; onderstreept dat dit systeem het voordeel heeft eenvoudig en transparant te zijn, een 
mogelijk stap vormt op weg naar een daadwerkelijk eigen middelensysteem voor de Unie 

1 Non-paper, door de Finse regering in 2005 geactualiseerd.
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en dat alle lidstaten die op het ogenblik bijdragen aan de Britse korting ervan zullen 
profiteren, evenals het VK zelf, namelijk door de afschaffing van de BTW-middelen; 
benadrukt dat dit het gebruik van de BTW voor de financiering van de Europese Unie op 
de lange termijn onverlet laat;

24. is zich bewust van het feit dat een akkoord over een nieuw financieringssysteem dat 
aansluit bij het Finse voorstel alleen politiek aanvaardbaar is binnen het kader van een 
globaal onderhandelingsproces dat ook de uitgaven omvat; spoort de Commissie ertoe aan 
het bovengenoemde op het BNI gebaseerde systeem in aanmerking te nemen wanneer zij 
na het herzieningsproces nieuwe voorstellen uitwerkt voor de EU-inkomsten, zoals 
bepaald in het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006; 

25. benadrukt dat het verband tussen inkomsten en uitgaven deel moet uitmaken van de 
overwegingen met betrekking tot de overgang naar een nieuw systeem; verwerpt elke 
poging het Gemeenschappelijk landbouwbeleid te hernationaliseren; stelt derhalve voor 
dat gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om in de EU-15 geleidelijkaan een 
verplichte financieringsprocedure in te voeren om het niveau van de steun dat in het 
besluit van de Europese Raad van oktober 2002 is neergelegd, te waarborgen;

26. beveelt aan dat de eerste hervormingsfase onmiddellijk na de ratificatie van het te 
bereiken akkoord wordt ingeluid, hoewel het stelsel van nationale bijdragen als zodanig 
gehandhaafd zou blijven, zou het veel eenvoudiger en transparanter worden en volledig in 
overeenstemming zijn met de relatieve welvaart van iedere lidstaat; benadrukt echter dat 
deze fase tijdelijk van aard is omdat het slechts tot doel heeft de weg te bereiden voor de 
invoering van een daadwerkelijk eigen middelenstelsel;

Tweede fase van de hervorming: een nieuw stelsel van eigen middelen

27. bekrachtigt zijn reeds eerder geuite standpunt dat het doel van de hervorming van de 
communautaire inkomsten moet zijn de instelling van een echt eigen middel van de 
Europese Unie ter vervanging van de bestaande mechanismen; wijst erop dat deze 
doelstelling en de voorstellen om haar te bereiken geenszins revolutionair zijn, maar 
alleen beogen de letter en de geest van de oprichtingsverdragen nieuw leven in te blazen;

28. beschouwt de volgende beginselen, die in alle contacten met nationale parlementen naar 
voren zijn gebracht, als de hoekstenen van ieder toekomstig stelsel van eigen middelen:

 volledige eerbiediging van het beginsel van fiscale soevereiniteit van de 
lidstaten

 fiscale neutraliteit
 geen wijziging van de omvang van de EU-begroting
 geleidelijke invoering van het nieuwe stelsel
 invoering van een duidelijke politieke koppeling tussen de hervorming van de 

inkomsten en de hervorming van de uitgaven;

Volledige eerbiediging van de fiscale soevereiniteit van de lidstaten

29. is van oordeel dat, overeenkomstig de Verdragen en de ontwerpgrondwet, de fiscale 
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soevereiniteit blijft (schrapping) voorbehouden aan de lidstaten, die de Unie echter 
toestemming kunnen geven om voor een beperkt tijdsbestek een bepaald gedeelte van een 
belasting zelf te gebruiken, zoals in de meeste lidstaten het geval is met betrekking tot de 
regionale of lokale autoriteiten; deze toestemming kan evenwel op ieder moment weer 
worden ingetrokken;

Fiscale neutraliteit

30. is ervan overtuigd dat, wanneer alle andere factoren gelijk blijven, het nieuwe systeem de 
totale publieke uitgaven en de fiscale last voor de burgers niet zal verhogen; concludeert 
dat indien een nieuw systeem een voor alle burger deels of geheel zichtbare belasting 
rechtstreeks zou toewijzen aan de Europese Unie, een daarmee overeenkomende 
vermindering elders zou moeten plaatsvinden; stelt voor dat de nationale rekenkamers en 
de Europese Rekenkamer worden verzocht de inachtneming van dit beginsel te 
controleren en te waarborgen;

31. is van oordeel dat bij de ontwikkeling van een nieuw eigenmiddelenstelsel rekening moet 
worden gehouden met de inspanningen van de lidstaten om hun beleid op belastinggebied 
te coördineren;

Geen wijziging van de omvang van de EU-begroting

32. ziet thans geen reden om het plafond van 1,24% van het BNI, dat reeds een behoorlijke 
manoeuvreerruimte biedt, te wijzigen; wijst erop dat geen enkele begroting ooit ook maar 
in de buurt is gekomen van dit plafond, dat in 1992 onder Brits voorzitterschap door de 
lidstaten zelf is vastgesteld (het maximumniveau van de betalingskredieten is bereikt in 
1993, met 1,18% van het BNP); onderstreept dat, hoewel het financiële kader voorzien in 
een percentage van 1,045% van het BNI voor de jaren 2007 - 2013, in de eerste begroting 
van deze periode die is aangenomen het BNI-percentage slechts 0,99% bedraagt;

Geleidelijke invoering van het nieuwe stelsel

23. verzoekt om een geleidelijke invoering van het nieuwe stelsel, te beginnen in 2014; is 
voorstander van een overgangsperiode, teneinde een soepele phasing-out van het oude 
financieringsstelsel, met al zijn historische speciale regelingen, mogelijk te maken;

Invoering van een duidelijke politieke koppeling tussen de hervorming van de inkomsten en de 
hervorming van de uitgaven

34. wijst erop dat de hervorming van de structuur van de EU-inkomsten en de hervorming van 
de EU-uitgaven hand in hand moeten gaan, zoals bepaald in Verklaring nr. 3 van het 
bijgevoegde Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006;

35. merkt op dat een eigenmiddelenstelsel dat zorgt voor voldoende automatische groei van 
de jaarlijkse EU-begrotingsontvangsten het politieke klimaat voor de budgettaire 
besluitvorming zal verbeteren, waardoor de beleidsmakers zich op centrale prioriteiten 
met een toegevoegde waarde kunnen concentreren in plaats van over uitgavenniveaus te 
marchanderen; 
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36. is ingenomen met het op de gezamenlijke bijeenkomst van het Europees Parlement en de 
parlementen van de lidstaten geopperde voorstel om een speciale werkgroep “Eigen 
middelen” samen te stellen; acht een dialoog met de parlementen van de lidstaten van 
essentieel belang om vooruitgang te kunnen boeken bij de hervorming van de eigen 
middelen;

Mogelijke opties voor de toekomst

37. herhaalt dat uit de contacten met de nationale parlementen van de lidstaten gebleken is dat 
velen van oordeel zijn dat de tijd voor een echte nieuwe Europese belasting nog niet 
meteen rijp is; benadrukt echter dat dit niet de mogelijkheid uitsluit dat de lidstaten - 
indien en wanneer zij besluiten nieuwe belastingen te heffen - tegelijkertijd of in een later 
stadium besluiten de Unie van deze belastingen te laten profiteren;

38. benadrukt echter dat het in een tweede fase van vitaal belang is na te denken over de 
instelling van een nieuw stelsel van eigen middelen, gebaseerd op een reeds in de lidstaten 
geheven belasting, waarbij het idee is dat deze belasting deels of geheel rechtstreeks in de 
EU-begroting zal vloeien, als echte eigen middelen, waarmee een rechtstreekse link zou 
worden gelegd tussen de Unie en de Europese belastingbetaler; wijst erop dat dit ook 
nuttig is om de nationale belastingwetten nader op elkaar af te stemmen; onderstreept dat 
een dergelijke oplossing alleen maar een terugkeer zou betekenen naar een beginsel dat is 
neergelegd in het Verdrag van Rome, namelijk dat de Europese uitgaven gefinancierd 
moeten worden door Europese eigen middelen;

39. wijst erop dat de belastingen - deels of in hun geheel - die tijdens de gedachtewisselingen 
met de nationale parlementen of in de verslagen van de Commissie over de hervorming 
van het eigen middelensysteem voor dit doel in overweging werden genomen, o.a. de 
volgende zijn:

 accijnzen op de brandstof voor het wegverkeer en andere energiebelastingen
 accijnzen op tabak en alcohol
 belastingen op de winsten van ondernemingen;

40.  constateert dat tijdens de debatten in het Europees Parlement ook andere alternatieven aan 
bod zijn gekomen, zoals:

● belastingen op aandelenhandel
● belastingen op vervoers- en telecommunicatiediensten
● inkomstenbelasting
● belasting op renteopbrengsten
● ECB-winsten ("seigniorage")
● ecotax
● belasting op valutatransacties
● belasting op spaargelden
● belasting op financiële transacties (Tobin-belasting);

41. is van mening dat de geschiktheid van een nieuw eigenmiddelensysteem moet worden 
beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
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 Toereikendheid: zullen de inkomsten toereikend zijn om de uitgaven van de EU op 
de lange duur te dekken?

 Stabiliteit: leidt het systeem tot stabiele inkomsten van de EU-begroting?
 Zichtbaarheid en eenvoud: zal het systeem zichtbaar zijn voor de burgers van de 

EU en voor hen begrijpelijk zijn?
 Lage operationele kosten: zal het eenvoudig te beheren en met geringe 

operationele kosten verbonden zijn?
 Efficiënte toewijzing van middelen: zal het tot een efficiënte toewijzing van 

middelen in de EU leiden?
 Verticale billijkheid: zal het een herverdeling van de inkomsten omvatten?
 Horizontale billijkheid: zal het een identiek effect hebben voor vergelijkbare 

belastingbetalers in de hele EU?
 Eerlijke bijdragen: zullen de door de lidstaten afgedragen middelen overeenkomen 

met hun economische kracht?

42. wenst de bestudering van deze opties in nauwe samenwerking met de nationale 
parlementen voort te zetten, alvorens zijn uiteindelijke standpunt te bepalen; geeft hoge 
prioriteit aan de totstandkoming, zo mogelijk gedurende het Portugese voorzitterschap, 
van een gemeenschappelijke discussiebasis voor de komende herziening van de EU-
inkomsten; zal al het mogelijke doen om tot een standpunt over de toekomst van de eigen 
middelen van de Unie te komen dat door de meerderheid van de parlementen van de 
lidstaten kan worden onderschreven;

43. is van mening dat deze resolutie een eerste maar solide stap vormt om een eerlijker en 
transparanter nieuw systeem te vinden teneinde de Europese Unie te financieren; is van 
plan om zijn definitieve standpunt over een nieuw systeem voor de eigen middelen van de 
EU op een zodanig tijdstip te bespreken en vast te stellen dat het nog kan worden 
meegenomen bij de beraadslagingen over de algehele herziening van de EU-inkomsten en 
-uitgaven, zoals is neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006;

°

°     °

44. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie en haar bijlage te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie en aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.



PE 382.623v02-00 16/60 RR\658286NL.doc

NL

ANNEX
Exceptions introduced by the European Council in December 2005 on the expenditure 

and income side of the budget, namely:

Earmarked for Projects:
 EUR 865 Mio. for the nuclear power plant Ignalina (LIT) and 375 Mio. for the nuclear 

power plant Bohunice (SLK)
 200 Mio. for the peace process in Northern Ireland (UK)

Earmarked for Regions
 879 Mio. for five Polish Objective 2 regions (EUR 107 per citizen)
 140 Mio. for a Hungarian region (Közép-Magyarország)
 200 Mio. for Prague
 "phasing-out" support for a Finnish Region and Madeira, which were originally "phasing-

in" regions
 100 Mio. for the Canary Islands
 150 Mio. for Austrian border regions
 75 Mio. for Bavaria
 50 Mio. for Ceuta and Melilla (ES)
 225 Mio. for eastern German Länder
 136 Mio. for the most remote regions (EUR 35 per citizen)
 150 Mio. for the Swedish regions in Objective "Competitiveness and Employment"

Special Funds for Member States
 absorption rate for Poland raised by 4% 
 "phasing-in" support for Cyprus, despite never being Objective 1 region
 2 000 Mio. for Spain, to be distributed freely among Structural Fund Objectives
 1 400 Mio. for Italy (predefined distribution)
 100 Mio. for France (Objective: "Regional Competitiveness and Employment")
 47 Mio. for Estonia (EUR 35 per citizen)
 81 Mio. for Lithuania (EUR 35 per citizen)
 additional payments from rural development: 
o 1 350 Mio. for 

Austria
o 20 Mio. for 

Luxemburg
o 460 Mio. for Finland o 100 Mio. for France
o 500 Mio. for Ireland o 820 Mio. for Sweden
o 500 Mio. for Italy o 320 Mio. 

for Portugal

Special Conditions
 50% increased support for the former exterior borders to ROM and BLG, compared to 

regular support for border regions
 private Co-Financing can be counted in for Structural Fund supported projects in new 

Member States (per capita GDP <85% of EU average) and eastern German Länder 
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 in the new Member States (<85%), VAT can be considered eligible cost for Structural 
Fund projects

Special Conditions in Legal Bases
 departing from "n+2" rule for new Member States (<85%) in 2007-2010
 building projects are eligible for support in the new Member States (EU10 + ROM, BLG) 
 20% of funds from the first pillar (Agriculture) can be used by each country for rural 

development, disregarding general rules such as co-financing 
 special funds for rural development in Portugal (320 Mio.), without co-financing

Special Conditions for Financing the Budget
 rate-of-call for VAT own resources contribution is reduced by 25% for Austria
 rate-of-call for VAT own resources contribution is reduced by 50% for Germany
 rate-of-call for VAT own resources contribution is reduced by 66% for Sweden and the 

Netherlands 
 Netherlands gets 4 230 Mio. (GNI 'own-resources') 
 Sweden gets 1 050 Mio. (GNI 'own resources') 
 the rebate for the UK is kept, reduced by certain phased-in payments for the new Member 

States.
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TOELICHTING

Het huidige initiatiefverslag over de toekomst van de eigen middelen van de Europese Unie 
moet worden gezien in de context van de voorbereiding van de "volledige en brede herziening 
van alle gebieden van de uitgaven en inkomsten van de EU, met inbegrip van de Britse 
korting", die de Europese Raad van Brussel van december jongstleden de Commissie heeft 
opgedragen te ondernemen, met het verzoek verslag uit te brengen in 2008/2009.

Uw rapporteur heeft reeds verklaard, in zijn verslag over het jongste voorstel inzake eigen 
middelen, dat begin 2006 door de Commissie is voorgelegd met het doel de desbetreffende 
besluiten van de Europese Raad van Brussel ten uitvoer te leggen, dat de tekortkomingen van 
het huidige stelsel van eigen middelen van fundamentele aard zijn. Dat is de reden dat uw 
rapporteur in 2006 zelfs niet begonnen is het Commissievoorstel te amenderen, aangezien dat 
voorstel het huidige systeem nog ondoorzichtiger, gecompliceerder, oneerlijker en meer anti-
Europees maakt.

De inhoud van dit initiatiefverslag is voor een zeer groot deel gebaseerd op de besprekingen 
die uw rapporteur vanaf begin 1996 heeft gevoerd met de nationale parlementen. Terwijl 
sommige nationale parlementen ervoor hebben gekozen schriftelijk te antwoorden op de 
vragenlijst over eigen middelen die hen in november 2005 is toegezonden, prefereerden 
andere een meer persoonlijke gedachtewisseling. Tot dusverre werd uw rapporteur 
uitgenodigd door de nationale parlementen van negen lidstaten. Ongeacht of deze 
bijeenkomsten een meer formeel karakter droegen (commissievergaderingen) of een meer 
informeel karakter (werklunches), moeten de bij die gelegenheden naar voren gebrachte 
opinies van de nationale parlementariërs worden beschouwd als de persoonlijke standpunten 
van de sprekers. Tot dusverre heeft geen enkel nationaal parlement of politieke partij reeds 
een formeel standpunt over de kwestie van de toekomst van de eigen middelen van de Unie 
ingenomen!

Niettemin hebben deze persoonlijke ontmoetingen en de levendige discussies die hebben 
plaatsgevonden op de multilaterale vergaderingen (twee gezamenlijke parlementaire 
vergaderingen in 2006 en de twee COBU-vergaderingen met de voorzitters van de 
begrotingscommissies van de nationale parlementen in 2005 en 2006) uw rapporteur in staat 
gesteld eerste conclusies te trekken over de "do's", de "don'ts" en de "maybe's" in verband met 
welke toekomstige hervorming van de EU-inkomsten dan ook.

Enkele mogelijke punten van overeenstemming zijn langzaam maar zeker naar boven 
gekomen, zoals bijvoorbeeld de algemene verwerping van het idee van een echte nieuwe 
Europese belasting of van een overdracht van enigerlei bevoegdheid tot belastingheffing naar 
Europees niveau. Van de andere kant was een grote meerderheid van de nationale collega's 
die hun mening hebben gegeven, zeker bereid de mogelijkheid te bespreken een gedeelte van 
een bestaande belasting te gebruiken voor de financiering van de Europese Unie, waarbij zelfs 
openlijk werd gespeculeerd over "geschikte" kandidaat-belastingen ...

Er moet nog heel veel gedaan worden om tot een definitief besluit te komen welke optie het 
beste zou beantwoorden aan de behoefte aan een nieuw, echt Europees stelsel van eigen 
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middelen, dat billijk, eenvoudig en doorzichtig is. Uw rapporteur hoopt dat in de loop van 
2007 een gemeenschappelijk dossier kan worden opgesteld, in nauwe samenwerking met de 
nationale parlementen, dat de basis zou kunnen vormen voor de toekomstige besluiten die 
genomen moeten worden teneinde de kansen van het aanstaande herzieningsproces aan te 
grijpen.
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BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING

WERKDOCUMENT NR. 1 OVER DE EIGEN MIDDELEN VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN:

27.1.2005

Geschiedenis van de ontvangsten van de Europese Gemeenschap

In het huidige systeem zijn er vier hoofdbronnen1 van ontvangsten voor de Europese 
Gemeenschap:

Douanerechten worden geheven aan de buitengrenzen over de importen in het kader van het 
gemeenschappelijk douanetarief. In het Verdrag van Rome waren douanerechten aangewezen 
als de belangrijkste bron van inkomsten voor de financiering van haar uitgaven. In 1988 zijn 
daar de EGKS-douanerechten bijgekomen.

Landbouwheffingen werden in 1962 geïntroduceerd in het kader van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, en worden geheven over de handel in landbouwproducten met derde landen; 
zij zijn afhankelijk van het prijsniveau op de wereld- en Europese markten. Naast de 
landbouwheffingen zijn er ook heffingen over de productie en de opslag van suiker en 
isoglucose (in tegenstelling tot de heffingen over de landbouwimporten gaat het dan om 
heffingen die een intracommunautair karakter hebben).

Douanerechten en landbouwheffingen waren de eerste eigen middelen en werden algauw 
traditionele eigen middelen (TEM) genoemd, omdat het daarbij gaat om ontvangsten die 
worden geïnd op grond van communautair beleid en niet om ontvangsten die worden 
verkregen uit nationale bijdragen van de lidstaten.

BTW-middelen werden ingevoerd, omdat de traditionele eigen middelen niet toereikend waren 
voor de financiering van de communautaire begroting. Omdat de BTW-grondslag moest 
worden geharmoniseerd, werd deze gecompliceerde bron van eigen middelen pas in 1980 in 
gebruik genomen. Zij worden verkregen door de toepassing van een bepaald percentage op 
een uniform vastgestelde grondslag.2 Het is derhalve geen echte bron van eigen middelen die 
is gebaseerd op een belasting die nationaal wordt geheven, maar slechts een methode voor de 
berekening van de bijdrage van een lidstaat.

1 Daarnaast zijn er nog een aantal "specifieke bronnen" (resultaat van maatregelen van de Commissie), zoals 
heffingen en bijdragen die worden betaald door het personeel, inkomsten uit rente en garanties, en andere diverse 
heffingen.
2 Van 1988 tot 1994 mocht de grondslag niet hoger zijn dan 55% van het BNP van de lidstaten. Na 1995 werd 
deze grens verlaagd tot 50% van het BNP voor lidstaten met een BNP per hoofd dat minder dan 90% van het 
communautaire gemiddelde bedroeg. Tussen 1995 en 1999 werd de nieuwe grens geleidelijk uitgebreid tot alle 
lidstaten. Het maximumafroepingspercentage voor de BTW werd oorspronkelijk beperkt tot 1% van die 
grondslag. Vanaf 1986 werd dit plafond verhoogd tot 1,4% met het oog op de kosten van de uitbreiding met 
Spanje en Portugal. Het besluit inzake de eigen middelen van 1994 voorzag echter om redenen van billijkheid 
weer in een geleidelijke terugkeer naar het plafond van 1% tussen 1995 en 1999. In 2002 en 2003 werd het 
maximumpercentage verlaagd tot 0,75%, en met ingang van 2004 tot 0,50%.
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De op het BNI gebaseerde eigen middelen worden verkregen door de toepassing van een 
jaarlijks in het kader van de begrotingsprocedure vastgesteld percentage op een grondslag die 
wordt gevormd door de som van de verschillende BNP's tegen marktprijzen. Het wordt 
berekend op basis van het verschil tussen de uitgaven en de opbrengsten van de overige eigen 
middelen. Het is de "sleutel"-bron van eigen middelen, omdat het tevens bepalend is voor de 
bovengrens van de BTW-grondslag, voor de vraag hoe de kosten van de correctie voor het 
VK worden verdeeld, en voor het plafond dat in het kader van de financiële vooruitzichten 
wordt vastgesteld voor het totaal van de middelen. Bij de Overeenkomst van Edinburgh van 
december 1992, dat begin 1995 in werking trad, werd dit algehele plafond verhoogd van 
oorspronkelijk 1,14% tot 1,27% van het Europese BNP.

De oorsprong van de eigen middelen

1958-1970:  Bijdragen van de lidstaten

Overeenkomstig het Verdrag van Rome van 25 maart 1957 zou de Europese Economische 
Gemeenschap gedurende een overgangsperiode worden gefinancierd uit nationale bijdragen, 
alvorens zou worden overgestapt op een stelsel van eigen middelen.1 Het beginsel werd 
vastgelegd in artikel 201 van het Verdrag, dat als volgt luidt: "De begroting wordt, 
onverminderd andere ontvangsten, volledig uit eigen middelen gefinancierd."

In 1965 stuitte een eerste poging om douanerechten en landbouwheffingen - de "natuurlijke" 
eigen middelen die voortvloeien uit communautair beleid (de douane-unie en het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid) - op verzet van Frankrijk. De daaropvolgende "crisis" 
werd een jaar later opgelost door het vermaarde compromis van Luxemburg, maar de 
streefdatum voor het overschakelen op een systeem van financiering waarmee de 
Gemeenschap een zekere mate van onafhankelijkheid zou worden gewaarborgd, kon niet 
worden gehaald. Pas op de Top van Den Haag van 1969 namen de staatshoofden en 
regeringsleiders, in een poging om de Gemeenschap na een aantal moeilijke jaren weer nieuw 
leven in te blazen, uiteindelijk het besluit om verder te gaan met de verandering.

1970:  Eerste besluit eigen middelen

Op 21 april 1970 nam de Raad een besluit tot toewijzing aan de Gemeenschappen van eigen 
middelen ter dekking van al hun uitgaven. Dit besluit betekende het einde van de nationale 
bijdragen, waarmee de lidstaten tot op zekere hoogte greep konden houden op het beleid van 
de Gemeenschappen, en het begin van een onafhankelijk financieringssysteem met 
"traditionele" eigen middelen (landbouwheffingen en douanerechten) en een op de belasting 
over de toegevoegde waarde (BTW) gebaseerde bron van eigen middelen.

Door het besluit over de eigen middelen van 1970 onderscheidden de Gemeenschappen zich 
voortaan van andere internationale organisaties, die voor de financiering allemaal afhankelijk 
zijn van bijdragen van hun leden.

1 De eigen middelen kunnen worden gezien als een financieringsbron die losstaat en onafhankelijk is van de 
lidstaten, een soort belastinginkomsten die voor eens en altijd aan de Gemeenschap worden toegewezen voor de 
financiering van haar begroting en die rechtens ook aan haar verschuldigd is zonder dat daarvoor een besluit van 
de nationale autoriteiten nodig is. De lidstaten zijn dus verplicht om de betrokken bedragen aan de Gemeenschap 
af te dragen ten behoeve van haar begroting.
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1985:  Tweede besluit eigen middelen - correctie Britse bijdrage

In 1984 werd op de Europese Raad van Fontainebleau besloten om voor het Verenigd 
Koninkrijk een correctie in te voeren. Door middel van dit mechanisme kreeg het Verenigd 
Koninkrijk een compensatie die neerkwam op 0,66% van zijn nettosaldo. De kosten van de 
financiering van deze compensatie voor het VK werd over de andere lidstaten verdeeld op 
basis van hun aandeel in het BNP (behalve in het geval van Duitsland, waarvan het aandeel 
met een derde werd verminderd).

1988:  Derde besluit eigen middelen - invoering van BNP-middelen en een algeheel plafond

Omdat er geen verandering kwam in de uitgaven van het GLB en de ontvangsten uit de TEM 
bleven dalen, introduceerde de Europese Raad van Brussel in 1988 een nieuwe bron van eigen 
middelen op basis van het BNP van de lidstaten. Ook werd een algeheel plafond vastgesteld 
van 1,14% van het BNP voor het totaalbedrag van de eigen middelen dat kon worden 
"afgeroepen" voor de financiering van de uitgaven van de Gemeenschap.

1994:  Vierde besluit eigen middelen - aftrek van kosten van inning voor de traditionele eigen 
middelen

De eigen middelen worden door de lidstaten namens de Gemeenschap geïnd. Daarom werd 
het de lidstaten bij het besluit van 1994 toegestaan om 10% van de door hen geïnde 
traditionele eigen middelen in te houden ter dekking van de kosten die zij maakten voor de 
inning.

2000:  Vijfde besluit eigen middelen1 - "Billijk, doorzichtig, kosteneffectief en eenvoudig"

In 1999 verzocht de Europese Raad de Commissie een nieuw besluit inzake de eigen 
middelen uit te werken, op basis waarvan de Unie voor de periode 2000-2006 de beschikking 
zou krijgen over voldoende middelen, terwijl tegelijkertijd een strikte begrotingsdiscipline in 
acht zou worden genomen. Het nieuwe stelsel moest "billijk, doorzichtig, kosteneffectief en 
eenvoudig" zijn en worden gebaseerd op criteria die het bijdragevermogen van de lidstaten 
het beste zouden weerspiegelen.

Dit meest recente besluit inzake de eigen middelen van 29 september 2000 is op 1 maart 2002 
in werking getreden. In de herzieningsclausule die erin is opgenomen, wordt de Commissie 
verzocht voor 2006 in het licht van de gevolgen van de uitbreiding een algemeen onderzoek te 
verrichten betreffende het stelsel van de eigen middelen. Daarbij moest ook onderzoek 
worden gedaan naar de mogelijkheid om de structuur van het stelsel van de eigen middelen te 
wijzigen door het creëren van nieuwe autonome bronnen, en naar de aan het VK toegekende 
correctie voor budgettaire onevenwichtigheden.

De belangrijkste kenmerken van het thans toegepaste stelsel op zijn:
 het plafond voor de eigen middelen blijft 1,27% van het BNP van de Unie (=1,24% van 

het BNI)2;

1 Besluit 2000/597/EG, Euratom van 29 september 2000 betreffende het stelsel van eigen middelen van de 
Europese Gemeenschappen, PB L 253, 07.10.2000.
2 Met ingang van 2002 is voor wat betreft de begroting en de eigen middelen van de EU het begrip bruto 
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 de vergoeding voor de kosten van de inning van de eigen middelen is opgetrokken van 
10% tot 25%;

 het maximumafroepingspercentage voor de BTW werd verlaagd tot 0,75% in 2002 en 
2003, en tot 0,50% vanaf 2004;

 de grondslag voor de belasting over de toegevoegde waarde van de lidstaten blijft beperkt 
tot 50% van hun BNP (aftopping van de BTW-grondslag);

 Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zweden betalen slechts 1/4 van hun normale aandeel 
in de kosten van de VK-correctie. De resterende 3/4 wordt gefinancierd door de overige 
tien lidstaten;

 in de VK-correctie werden twee technische wijzigingen aangebracht als compensatie voor 
de voordelige effecten van de verhoging van de inningskosten en de pre-
toetredingsuitgaven.

Correctie voor het Verenigd Koninkrijk

De zogenaamde Britse correctie werd door de Europese Raad van Fontainebleau in 1984 
vastgesteld; in de conclusies werd het volgende verklaard:

Het uitgavenbeleid is op termijn het essentiële middel om de kwestie van de budgettaire 
onevenwichtigheden op te lossen. Er is evenwel besloten dat elke lidstaat die een buitensporige 
begrotingslast draagt naar de maatstaf van zijn relatieve welvaart, te zijner tijd voor een correctie in 
aanmerking kan komen.

Het probleem vond zijn oorsprong in de speciale situatie van het Verenigd Koninkrijk, die 
werd gekenmerkt door twee factoren:

 een kleine landbouwsector, hetgeen resulteerde in zeer lage landbouwuitgaven van de 
Gemeenschap in het VK

 een aanzienlijke bijdrage in de financiering van de communautaire begroting als gevolg 
van het grote aandeel van de BTW-grondslag in het BNP van het land.

In het kader van het huidige compensatiemechanisme wordt tweederde (66%) van het verschil 
tussen het procentsgewijze aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de BTW-betalingen en 
zijn procentsgewijze aandeel in de toegerekende communautaire uitgaven, toegepast op de 
totale toegerekende uitgaven, aan het Verenigd Koninkrijk terugbetaald in de vorm van een 
verlaging van zijn BTW-grondslag.

Sinds 1985 ontvangt het Verenigd Koninkrijk derhalve een korting op zijn jaarlijks bijdrage 
aan de begroting, die in de periode 1997-2003 jaarlijks gemiddeld 4,6 miljard euro bedroeg.

Deze korting wordt gezamenlijk door alle andere lidstaten gefinancierd op basis van hun 
respectieve aandeel in de BTW-betalingen, waarbij Duitsland, Nederland, Oostenrijk en 

nationaal product (BNP) vervangen door het begrip bruto nationaal inkomen (BNI). Derhalve hebben de 
percentages voor de jaren voor 2002 betrekking op het BNP, voor de jaren daarna op het BNI. Bijvoorbeeld: het 
plafond voor de EU-uitgaven van 1,27% van het BNP correspondeert op basis van de nieuwe statistische 
methode met 1,24% van het BNI.



PE 382.623v02-00 24/60 RR\658286NL.doc

NL

Zweden slechts een kwart betalen van wat hun aandeel eigenlijk zou moeten zijn.

Ondanks de algehele benadering van de Europese Raad van Fontainebleau ("elke lidstaat die 
een buitensporige begrotingslast draagt") is dit correctiemechanisme sindsdien alleen op het 
VK toegepast. Geleidelijk is in de loop der jaren echter duidelijk geworden dat het gegeven 
van de VK-correctie een negatieve invloed had op de wenselijke correlatie tussen het 
vermogen van elke lidstaat om aan de EU-begroting bij te dragen en zijn stortingen in de 
eigen middelen. Bovendien is de transparantie van het gehele stelsel van de eigen middelen in 
belangrijke mate aangetast door de complexiteit van het correctiemechanisme. 

Aandelen belangrijkste componenten van de eigen middelen

Vanaf de introductie van de BNP-middelen in 1988 tot aan de dag van vandaag is het aandeel 
van elke individuele component van de ontvangsten van de Gemeenschap dramatisch 
veranderd:

Soort 
ontvangsten 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04


05
 

Landbouw- en 
suikerheffinge
n

6,2 5,2 4,0 4,4 3,3 2,9 3,1 2,6 2,2 2,4 2,3 2,5 2,3 2,1 1,5 1,5 1,2 1,5

Douanerechte
n 22,3 22,5 22,1 20,4 18,9 16,8 16,9 16,7 14,5 15,2 14,4 13,5 13,0 14,5 10,7 10,2 10,2 9,8

BTW-
middelen 57,2 57,3 59,1 55,8 58,0 52,5 50,4 52,2 41,8 42,5 39,2 35,9 38,1 32,7 23,6 23,5 14,4 14,0

Eigen 
middelen op 
basis van BNI

10,6 9,8 0,2 13,3 13,9 25,2 26,8 18,9 29,0 33,4 41,4 43,2 42,3 37,5 48,7 55,5 73,4 73,8

Diversen - 
Overschot 
vorig jaar

3,7 5,2 14,6 6,1 5,8 2,6 2,7 9,7 12,5 6,5 2,7 5,0 4,3 13,1 17,6 9,2 0,8 0,9

TOTAAL % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* op basis van begroting 2004
** op basis van VOB 2005

Het is duidelijk dat de op het BNI gebaseerde bron van eigen middelen enorm belangrijk is 
geworden, terwijl het aandeel van de traditionele eigen middelen een dramatisch dalende 
tendens vertoont (nog bespoedigd door het feit dat het percentage dat de lidstaten mogen 
inhouden als compensatie voor de kosten van inning met ingang van 1 januari 2001 werd 
verhoogd van 10% tot 25%). Ook de BTW-bijdragen zijn gedaald als gevolg van de 
hervormingen waardoor de BTW-grondslag van de lidstaten werd beperkt tot 50 procent van 
hun BNI.

Door de invoering van de op het BNP gebaseerde bron van eigen middelen en de verlaging 
van het afroepingspercentage voor de BTW correleren de bijdragen van de lidstaten nu beter 
met de nationale BNP-cijfers; dat resulteert in meer billijkheid1 van de brutobijdragen aan de 

1 In dit verband wordt onder billijkheid verstaan "dat de bruto bijdragen evenredig zijn met het inkomen van de 
lidstaten"; er zij echter op gewezen dat volstrekte billijkheid in het kader van het huidige stelsel niet mag worden 
verwacht, omdat de op de BTW gebaseerde bron van eigen middelen ontvangsten zal blijven opleveren die niet 
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begroting. Hoewel deze ontwikkeling zou kunnen leiden tot een betere correlatie van het 
bijdragevermogen van de lidstaten met hun feitelijke bijdrageniveaus, heeft de daling van de 
traditionele eigen middelen tegelijkertijd geleid tot een verlies aan financiële autonomie voor 
de Europese Unie.

correleren met het nationaal inkomen.
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WERKDOCUMENT NR. 2 OVER DE EIGEN MIDDELEN VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAP

27 januari 2005

Het huidige systeem van eigen middelen - Problemen en tekortkomingen

De discussie over nettobetalers

De traditionele eigen middelen zijn de enige echte eigen middelen van de Unie (hoewel de 
lidstaten ertoe neigen deze ook als nationale bijdragen te beschouwen). Hoe kleiner hun 
aandeel wordt, hoe meer de EU afhankelijk zal worden van wat als klassieke 
intergouvernementele transfers wordt beschouwd. Dit zal er dan weer vrijwel automatisch toe 
leiden dat lidstaten gaan proberen zoveel mogelijk nationaal profijt uit de EU-begroting te 
trekken. Hoe meer het gevoel heerst dat het de middelen van de lidstaten zijn die naar Brussel 
worden overgeheveld , en dat het niet om echte eigen middelen van de EU gaat, hoe meer de 
lidstaten zich zullen concentreren op wat zij ervoor terugkrijgen. Dit is de reden dat zaken als 
"budgettair evenwicht" en de rol van "nettobetalers" en "netto-ontvangers" zo belangrijk zijn 
geworden.

Budgettair evenwicht

Er dient op te worden gewezen dat hoewel er een vast systeem bestaat voor het berekenen van 
het budgettair evenwicht voor de lidstaten1, dit slechts een rekenoefening is voor de zuiver 
financiële kosten en baten die de Unie voor elke lidstaat meebrengt. Hierbij wordt geen 
rekening gehouden met de vele voordelen van EU-beleid, zoals de voordelen van de interne 
markt en economische integratie, om nog maar te zwijgen van politieke stabiliteit en 
veiligheid.

Deze beperkingen in aanmerking genomen, wat laat het budgettair evenwicht nu eigenlijk 
zien? Het laat zien hoe de verhouding is tussen het aandeel van een lidstaat in de totale 
overdracht van op de BTW en het BNI/BNP gebaseerde eigen middelen en het aandeel in de 
totale operationele (dus met uitzondering van administratieve uitgaven) EU-middelen die aan 
de lidstaten worden toegekend.

Onderstaande tabel geeft een indruk van dit "operationele" budgettair evenwicht (na aftrek 
van de vermindering voor het Verenigd Koninkrijk) tussen 1997 en 2003:

1 De methode die de Commissie gebruikt berust op dezelfde beginselen als de methode die wordt toegepast voor 
de berekening van de correctie van budgettaire verschillen ten voordele van het Verenigd Koninkrijk. Dit is de 
enige methode die een zekere formele erkenning geniet, gebaseerd op de overeenkomst van Fontainebleau van 
juni 1989. De methode gaat ervan uit dat traditionele eigen middelen zuivere inkomsten van de Gemeenschap 
zijn, en dus niet worden meegeteld in de berekening van het budgettair evenwicht. Het is de verdeelsleutel voor 
de op de BTW en het BNI/BNP gebaseerde overdracht van de lidstaten die wordt gebruikt voor de berekeningen.
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Brief van de Zes

Zoals duidelijk blijkt is de scheidslijn tussen de nettobetalers en de netto-ontvangers onder de 
lidstaten, hoe weinig aanwijzingen deze ook geeft wat betreft de voordelen van het EU-
lidmaatschap in het algemeen, de laatste jaren vrij constant gebleven. In deze context moet 
dan ook de beroemde brief worden gezien die werd ondertekend door zes regeringsleiders - 
allen uit nettobetalende lidstaten - na de Europese Raad van Brussel over het toekomstige 
niveau van de EU-uitgaven:

In deze context zien wij geen ruimte voor een EU-begroting in de buurt van het 
huidige plafond voor eigen middelen. De gemiddelde uitgaven gedurende de looptijd 
van de volgende financiële vooruitzichten zouden naar onze mening rond het huidige 
uitgavenniveau moeten worden gestabiliseerd, en zouden de 1,0% van het BNP niet 
mogen overstijgen, met inbegrip van de landbouwuitgaven binnen het plafond dat 
door de Europese Raad in oktober 2002 is vastgesteld. Dit biedt nog steeds ruimte 
voor jaarlijkse verhogingen die duidelijk boven de groeipercentages van de nationale 
begrotingen in de meeste lidstaten liggen, en een voldoende marge voor de uitvoering 
van beleidsmaatregelen in de uitgebreide Unie.

Met deze brief hebben de belangrijkste nettobijdragers tot de EU-begroting een krachtig 
signaal gegeven, dat min of meer tot uitgangspunt is geworden van de onderhandelingen over 
de nieuwe financiële vooruitzichten 2007-2013. Inmiddels is de discussie zelfs zover 
gekomen dat wordt beweerd dat het cijfer van 1,0% van het BNP, zoals in de brief genoemd, 
verwijst naar vastleggingskredieten en niet naar betalingen, zoals aanvankelijk werd 
aangenomen.

Vergelijking EU-begroting en nationale begrotingen

Afgaand op de brief van de Zes lijkt het of de EU-begroting in het recente verleden volledig 
op hol is geslagen. Een nadere blik op de ontwikkeling van de EU-begroting in de afgelopen 
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jaren laat evenwel zien dat de begroting in de periode 19961-2002 slechts met 8,2% toenam, 
terwijl de nationale begrotingen gemiddeld met 22,9% stegen:

Marktprijzen, mln  €  
1996 2002 Toename

B 112.371 131.281 16,8 %
DK 86.187 101.989 18,3 %
D 944.279 1,023.870 8,4 %
GR 48.170 66.266 37,6 %
E 210.036 276.507 31,6 %
F 678.048 812.935 19,9 %
IRL 22.802 43.070 88,9 %
I 516.521 599.804 16,1 %
L 6.515 9.909 52,1 %
NL 161.044 211.162 31,1 %
A 103.542 112.094 8,3 %
P 40.459 59.573 47,2 %
FIN 60.051 69.795 16,2 %
S 139.206 149.420 7,3 %
VK 403.057 675.191 67,5 %

TOTAAL 3.532.288 4.342.866 22,9 %

1996 2002 Toename
EU-begroting 77.032 83.371 8,2%

Deze zeer bescheiden toename is des te opmerkelijker als in aanmerking wordt genomen dat 
de Unie in deze periode de verantwoordelijkheid voor steeds meer beleidsterreinen heeft 
gekregen. Zij heeft dus duidelijk meer bevoegdheden gekregen, terwijl haar financiële 
middelen zeer beperkt zijn gebleven.

Discrepantie tussen uitgavenplafonds en werkelijke uitgaven

Niet alleen is de EU-begroting veel langzamer gegroeid dan de begrotingen van de lidstaten: 
wat betreft betalingen2 zijn de jaarlijkse EU-begrotingen de afgelopen jaren niet alleen 
aanzienlijk onder het plafond van 1,27% van het BNP/1,24% van het BNI gebleven dat door 
de lidstaten was vastgesteld, maar ook onder de betalingenplafonds van de huidige financiële 
vooruitzichten die variëren van een minimum van 1,07% van het BNI in 2000 tot een 
maximum van 1,11% van het BNI voor 2003 en 2004:

1 1996 was het eerste jaar waarin de gehele EU-begroting alle 15 lidstaten betrof.
2 Uiteraard geldt hetzelfde voor vastleggingen, waar de huidige begrotingscijfers nooit ook maar in de buurt zijn 
gekomen van het plafond dat is vastgesteld bij het besluit over het stelsel van eigen middelen van 1,31% van het 
BNI en 1,24% aan betalingskredieten van het BNI.
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Betalingen in % van het 
BNP/BNI1

Betalingen in % van het 
BNP/BNI

1986 0.99 1996 1.14
1987 0.96 1997 1.12
1988 1.03 1998 1.08
1989 0.94 1999 1.03
1990 0.94 2000 0.99
1991 1.03 2001 0.92
1992 1.09 2002 0.93
1993 1.18 2003 0.96
1994 1.04 2004 0.98
1995 1.04 2005 1.00

Dit betekent dat de EU miljoenen euro's minder heeft uitgegeven dan zij volgens het besluit 
van de lidstaten had kunnen doen. Met name na de begrotingsprocedure 2005, waarin de 
drempel van 1% die bij de brief van de Zes werd ingevoerd voor het eerst zo'n grote rol 
speelde, blijft de vraag hoe de kloof tussen het eigenmiddelenplafond van 1,24% en de 
huidige uitgaven voor betalingen kan worden gerechtvaardigd. Waarom wordt deze marge 
aangehouden?

Op kritiek op de instemming van het Parlement met de financiële vooruitzichten, met hun 
rigide classificatie van uitgaven en hun nogal onflexibele plafonds per hoofdstuk, is altijd 
gereageerd met de opmerking dat de financiële vooruitzichten tegelijkertijd wel zorgen voor 
een geleidelijke groei van de uitgaven, nodig om nieuwe beleidsmaatregelen te financieren die 
de Europese burgers belangrijk achten. De werkelijke cijfers (zie tabel hierboven) laten echter 
zien dat dit niet het geval is geweest.

Beperkte manoeuvreerruimte

Over het geheel gezien is de structuur van de EU-uitgaven de afgelopen jaren min of meer 
hetzelfde gebleven. Ondanks alle inspanningen om hierin verandering te brengen beslaan de 
landbouwuitgaven nog steeds ca. 50% van de EU-begroting2:

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005*
Aandeel 
landbouwuitgaven op 
totaal EU-uitgaven

50,63% 48,08% 49,53% 48,61% 51,93% 51,11% 49,01% 46,91% 46,20%

* Begrotingen EU 25

Het landbouwaandeel in de uitgaven in combinatie met de structuurfondsbetalingen laat 
weinig ruimte over voor flexibiliteit ten aanzien van de financiering van nieuwe 
beleidsmaatregelen of prioriteiten.

Zullen de beschikbare middelen bijvoorbeeld werkelijk volstaan om inspanningen te 

1 1986-2002 gebaseerd op de uitgevoerde betalingen. 2003-2005 gebaseerd op de begroting.
2 1997-2002 gebaseerd op de uitgevoerde betalingen. 2003-2005 gebaseerd op de begroting.
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financieren waarmee de Lissabondoelstellingen groei, werkgelegenheid en 
concurrentievermogen kunnen worden bereikt? Of nog algemener gezien, zal het überhaupt 
mogelijk blijken de behoeften van 25 (of 27) lidstaten te financieren en daarbij het acquis 
communautaire te handhaven, de samenhang te verbeteren en het nieuwe nabuurschapsbeleid 
te versterken?

Kan de Unie, op basis van dit financiële raamwerk, voldoen aan de bepalingen van artikel 6, 
par. 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, waarin wordt gezegd "De Unie voorziet 
zich van de middelen die nodig zijn om haar doelstellingen te verwezenlijken en haar beleid 
ten uitvoer te leggen."?

Een en ander heeft tot gevolg dat de Commissie in haar voorstellen voor de nieuwe financiële 
vooruitzichten tussen twee opties laveert: enerzijds de Unie de middelen geven om haar 
doelstellingen te bereiken (Lissabonproces) en anderzijds rekening houden met de 
dreigementen aangaande bezuinigingen op de begroting die na de Europese Raad van Brussel 
in de brief van de Zes zijn uitgesproken.

RAL

Terwijl de discussie over de 1% -bijdrage steeds heftiger wordt, zijn de RAL (uitstaande 
betalingen als gevolg van het feit dat het niveau van de gedane betalingen achterblijft bij het 
niveau van de vastleggingen)1 gestadig toegenomen, en wel veel sneller dan de begrotingen.

Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van de totale RAL ten opzichte van de begroting zien 
(Afdeling III, 1996-2005, in mln €):

1 RAL zijn dus allereerst een rechtstreeks en "normaal" gevolg van gedifferentieerde vastleggingen. Naast deze 
normale RAL omvatten de totale RAL als het totaal van de uitstaande vastleggingen die nog moeten worden 
uitbetaald zodra aan de voorwaarden voor uitbetaling is voldaan, ook potentieel abnormale RAL en feitelijk 
abnormale RAL. Per definitie zijn potentieel abnormale RAL "slapende" vastleggingen met betrekking waartoe 
de afgelopen twee begrotingsjaren geen betalingen zijn gedaan, of oude vastleggingen die al sinds minstens vijf 
begrotingsjaren op de rekeningen vermeld staan. Daarentegen bestaan de feitelijk abnormale RAL  uit de som 
van de in de rekeningen opgenomen vastleggingen met betrekking waartoe een wettelijke of feitelijke grond voor 
uitbetaling ontbreekt.
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In 1996 vertegenwoordigden de totale RAL slechts 56% van de begroting, terwijl zij in 2003 
reeds waren toegenomen tot 107% van de begroting. Aangezien de rubrieken 1 en 5, die 
samen ca. 50% van de begroting uitmaken, hoofdzakelijk bestaan uit niet-gedifferentieerde 
kredieten, en dus geen RAL hebben, zijn de uitstaande vastleggingen te vinden in de 
rubrieken 2, 3, 4 en 7.

Zelfs al wordt in aanmerking genomen dat er altijd een zekere controverse heerst over de 
vraag welk bedrag/percentage RAL "normaal" en welk "abnormaal" is, vormt de algemene 
visie dat RAL "onuitgegeven middelen" zijn ongetwijfeld een punt dat in de komende 
discussie over de toekomst van de eigen middelen aan de orde zal worden gesteld.

Politieke verantwoordelijkheid

De huidige situatie van de financiën van de Europese Unie wordt tevens gekenmerkt door het 
feit dat politieke verantwoordelijkheid voor de inkomsten en uitgaven van de EU is verdeeld 
over een aantal los van elkaar staande sleutelactoren.

Terwijl de nationale parlementen, naast hun betrokkenheid bij de besluiten over eigen 
middelen op zich, via het fiscaal beleid van hun land de inkomsten van de Unie bepalen, zijn 
het het Europees Parlement en de Raad die over de uitgaven van de Unie beslissen.

Ook daar is de verantwoordelijkheid weer verdeeld - op een verre van transparante manier - 
naar gelang van de vraag of de EU-uitgaven verplicht of niet-verplicht zijn. Het verschil 
tussen verplichte uitgaven, waarover de Raad het laatste woord heeft, en niet-verplichte 
uitgaven, waarover het Parlement de uiteindelijke beslissing treft, heeft wellicht een 
historische achtergrond, maar is niet langer logisch en maakt het systeem alleen maar 
ondoorzichtiger.
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De Europese Raad neemt op zijn beurt steeds vaker beslissingen over nieuwe 
beleidsmaatregelen of nieuwe prioriteiten, met verreikende consequenties, maar kennelijk 
zonder zich al te zeer te verdiepen in de vraag hoe de begrotingsautoriteit het zal klaarspelen 
om binnen het krappe kader van de rubrieken van de financiële vooruitzichten de nodige 
middelen beschikbaar te stellen.
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WERKDOCUMENT NR. 3 OVER DE EIGEN MIDDELEN VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN

27 januari 2005

Scenario's voor de toekomst van de eigen middelen van de Europese Gemeenschappen

In artikel 9 van het momenteel geldende besluit van de Raad van 29 september 2000 
betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen1 is de volgende 
evaluatieclausule vastgelegd:

De Commissie stelt vóór 1 januari 2006 een algemeen onderzoek in betreffende het 
stelsel van eigen middelen, zonodig vergezeld van passende voorstellen, zulks in het 
licht van alle relevante elementen, waaronder, onder andere, de gevolgen van de 
uitbreiding voor de financiering van de begroting, de mogelĳkheid tot wĳziging van de 
samenstelling van de eigen middelen — door het creëren van nieuwe autonome eigen 
middelen — en de aan het Verenigd Koninkrĳk toegestane correctie voor 
begrotingsonevenwichtigheden, alsook de in artikel 5, lid 1 ,bedoelde verlaging voor 
Duitsland, Nederland, Oostenrĳk en Zweden2.

In antwoord op een verzoek van het Europees Parlement en met goedkeuring van de Raad 
zegde de Commissie toe het verslag over de werking van het financieringsstelsel op een veel 
vroeger tijdstip in te dienen.

op 14 juli 2004 diende de Commissie haar verslag in over de werking van het stelsel van 
eigen middelen3 tezamen met een voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het stelsel 
van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen met een voorstel voor een verordening 
betreffende de uitvoeringsmaatregelen voor de correctie van begrotingsonevenwichtigheden4.

Het Parlement had reeds in zijn amendementen op het voorstel van 1999 omschreven wat hij 
verwachtte van een nieuw stelsel van eigen middelen, erop wijzend dat de Europese Unie

 een stelsel moest invoeren dat "eenvoudig en verstaanbaar voor de burgers" was,

 het stelsel moest baseren "op criteria die het bijdragevermogen van de verschillende 
Europese burgers het best tot uitdrukking brengen", maar dat "compensatiemechanismen 
aan de ontvangstenzijde in beginsel moeten worden vermeden" en in plaats daarvan 
"onevenwichtigheden door een hervorming van de uitgavenstructuur moeten worden 
gecompenseerd",

 "geleidelijk aan minder afhankelijk moet worden van de overdrachten van de lidstaten",

1 PB L 253 van 7.10.2000, blz. 42.
2 Artikel 5, lid 1, beperkt het aandeel in de financiering van de kosten van de Britse korting door Oostenrijk, 
Duitsland, Nederland en Zweden tot een vierde van hun normale aandeel als resultaat van de 
berekeningsmethode.
3 COM(2004) 0505.
4 COM(2004) 0501.
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 "de kenmerken van de huidige eigen middelen die verwarring veroorzaken door de 
afwijkingen waarin voor nationale bijdragen is voorzien, dient te corrigeren".

Algemeen correctiemechanisme

Het voorstel van de Commissie betreffende het stelsel van eigen middelen omvat niet de 
invoering van nieuwe bronnen van financiering voor de volgende financiële vooruitzichten. 
De belangrijkste verandering in het voorstel betreft het correctiemechanisme voor 
buitensporige begrotingslasten, zoals in beginsel vastgesteld in Fontainebleau in 1984.

De Commissie pleit voor vervanging van het huidige stelstel met een algemeen 
correctiemechanisme (ACM). Dit voorstel voor een ACM is gebaseerd op het feit dat ondanks 
de uiterst positieve ontwikkeling van zijn relatieve welvaart het Verenigd Koninkrijk de enige 
lidstaat is die een gedeeltelijke terugbetaling ontvangt van zijn bijdrage, terwijl andere 
nettobetalers met een vergelijkbare of mindere welvaart dit niet ontvangen.

In onderstaande tabel worden de wijzigingen in het welvaartsniveau van de nettobetalers sinds 
1984 weergegeven:

BNP per hoofd van de bevolking van nettobetalers
(EU-15 gemiddelde = 100)

2003 1984
Verenigd Koninkrijk 111,2 90,6
Denemarken 111,1 104,0
Oostenrijk 109,8 --
Nederland 106,6 95,0
Zweden 104,6 --
Frankrijk 104,2 104,0
Duitsland 98,6 109,6
Italië 97,3 92,9

De belangrijkste kenmerken van het algemeen correctiemechanisme dat op elke lidstaat 
toegepast kan worden zijn:

 inwerkingtreding indien de nettobijdragen hoger zijn dan 0,35% van het BNI van een 
lidstaat (deze grenswaarde drukt het aanvaarde maximumniveau van financiële solidariteit 
tussen lidstaten uit),

 bijdragen boven deze grenswaarde worden terugbetaald met een percentage van 66% (het 
terugbetalingspercentage wordt voor alle lidstaten behalve het VK als volgt geleidelijk 
opgevoerd: 33%, 50%, 50% en 66%),

 beperking van het totale terugbetaalde bedrag tot maximaal € 7,5 miljard per jaar, 
gefinancierd door alle lidstaten op basis van het relatieve aandeel van hun BNI.

Om de gevolgen van de invoering van het stelsel te verlichten, zou het VK, komend bij de 
normale correctie, afnemende aanvullende betalingen ontvangen ter hoogte van in totaal € 5 
miljard gedurende een periode van vier jaar die afloopt in 2011.

De kosten van de financiële correcties die de invoering van de grenswaarde van 35% voor 
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inwerkingtreding met zich meebrengt worden geraamd op maximaal € 7,5 miljard in de 
periode 2008-2013, vergelijkbaar met de totale kosten die het huidige 
terugbetalingsmechanisme in het kader van de huidige financiële vooruitzichten met zich mee 
zou brengen.

De gevolgen van het stelsel zouden zijn dat de nettobegrotingssaldi van de grootste 
nettobetalers een vergelijkbaar niveau zouden vertonen, zoals hieronder aangegeven:

Geraamde nettobegrotingssaldi (gemiddelde 2008-2013)
in % van BNI

Nieuw correctie-
mechanisme

Huidig 
mechanisme

Geen correctie

Verenigd Koninkrijk -0,51% -0,25% -0,62%
Nederland -0,48% -0,56% -0,55%
Duitsland -0,48% -0,54% -0,52%
Zweden -0,45% -0,50% -0,47%
Oostenrijk -0,41% -0,38% -0,37%
Italië -0,35% -0,41% -0,29%
Frankrijk -0,33% -0,37% -0,27%
Cyprus -0,33% -0,37% -0,28%
Denemarken -0,25% -0,31% -0,20%
Finland -0,19% -0,25% -0,14%
Spanje 0,26% 0,23% 0,32%
Ierland 0,51% 0,47% 0,56%
Malta 1,10% 1,06% 1,16%
België 1,27% 1,21% 1,32%
Slovenië 1,34% 1,31% 1,40%
Portugal 1,54% 1,50% 1,60%
Griekenland 2,20% 2,16% 2,25%
Hongarije 3,09% 3,06% 3,15%
De Tsjechische 
Republiek

3,21% 3,17% 3,26%

Slowakije 3,31% 3,27% 3,36%
Estland 3,79% 3,76% 3,85%
Polen 3,80% 3,76% 3,85%
Litouwen 4,44% 4,41% 4,50%
Letland 4,45% 4,40% 4,51%
Luxemburg 5,84% 5,80% 5,89%

Puur fiscale bron van eigen middelen met ingang van 2014

Zoals hierboven getoond omvat het nieuwe voorstel van de Commissie niet de invoering van 
een nieuwe financieringsbron voor de volgende financiële vooruitzichten, maar wordt 
gepoogd het niveau van de nationale bijdragen te actualiseren door middel van het algemeen 
correctiemechanisme. Toch pleit de Commissie in haar verslag over de werking van het 
stelsel van eigen middelen voor de invoering van een puur fiscale bron van eigen middelen 
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met ingang van 20141

Met deze nieuwe fiscale bron van eigen middelen wenst de Commissie een verband tot stand 
te brengen tussen de burgers en de begroting van de EU. Het zou zorgen voor een groter 
begrip bij de burgers van de middelen die naar de Europese begroting vloeien en zou de 
verantwoording van besluitvormende instanties vergroten. De fiscale bron zou geleidelijk 
worden ingevoerd ter vervanging van de huidige BTW-bron, samen met een beperktere BNI-
bron. Aangezien het daarmee de bestaande bronnen zou vervangen zou het effect in termen 
van het niveau van de financiering van de EU neutraal zijn.

In dit stadium van de Europese integratie acht de Commissie het nog realistisch een puur 
fiscaal stelsel in te voeren. Ze stelt het dan ook niet voor.

De drie opties van de Commissie

De drie belangrijkste kandidaten van de Commissie voor fiscale eigen middelen zijn:

 een deel van het belastingtarief op energieverbruik, beperkt tot brandstof voor wegvervoer 
("ecotax"), mogelijkerwijs uit te breiden met vliegtuigbrandstof en bijbehorende emissies 
als mogelijke toekomstige ontwikkeling, om een einde te maken aan de huidige 
belastingvrijstelling voor vliegtuigbrandstof;

 een deel van het nationale BTW-tarief, om zo de financiering van de EU inzichtelijker te 
maken voor de burgers (de EU- en de nationale BTW moeten als afzonderlijke heffingen 
op facturen of kwitanties vermeld worden);

 een deel van de vennootschapsbelasting als optie op de langere termijn.

Door een van deze drie opties te kiezen zou het idee van een Europese Unie van lidstaten en 
burgers worden vertaald naar de financiering van de EU-begroting. Versterking van het 
rechtstreekse verband van burgers met de begroting zou ertoe kunnen bijdragen dat de 
uitgavenbesprekingen worden toegespitst op de inhoud in plaats van op zuivere nationale 
budgettaire nettoposities.

Haalbaarheid van de opties van de Commissie

Met betrekking tot de haalbaarheid van de opties van de Commissie kan het volgende worden 
gezegd:

Optie 1: Een eigenmiddelenstelstel met fiscale middelen die betrekking hebben op 
energieverbruik

De invoering van een fiscale bron op basis van brandstof voor wegvervoer zou technisch 
mogelijk binnen een termijn van 3-6 jaar. Het zou vanuit administratief oogpunt vrij 
eenvoudig zijn, aangezien de belastinggrondslag op communautair niveau reeds is 

1 Dit vindt zijn weerslag in een artikel (artikel 9) van het voorliggende voorstel voor een stelsel van eigen 
middelen, dat als volgt luidt: "De Commissie dient bij de Raad een voorstel in tot wijziging van de 
eigenmiddelenstructuur door middel van de invoering, met ingang van 1 januari 2014, van een puur fiscale bron 
van eigen middelen."
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geharmoniseerd door de nieuwe richtlijn inzake energiebelasting1.

Op basis van EU-tarieven die lager zijn dan de helft van de minimumtarieven uit de richtlijn 
over energiebelasting zou de helft van de EU-begroting kunnen worden gefinancierd.

Optie 2: Een eigenmiddelenstelsel met fiscale BTW-middelen

Technisch zou de invoering van een EU BTW-tarief mogelijk zijn binnen circa 6 jaar. In 
tegenstelling tot de huidige "statistische" BTW-middelen zou een duidelijk rechtstreeks 
verband tot stand komen tussen de financiering van de EU-begroting en de burgers, waardoor 
de burgers zich beter bewust zouden worden van de kosten van de Unie. Potentiële 
moeilijkheden met dit voorstel hebben betrekking op de onvolledige harmonisatie van de 
BTW-stelsels van de lidstaten, vooral in verband met de van BTW vrijgestelde goederen. 
Indien de effecten van nultarieven zouden kunnen worden geneutraliseerd, zou het EU-tarief 
dezelfde effecten hebben op vergelijkbare consumenten in de hele Unie.

Een EU-tarief van 1% zou voldoende zijn om te voorzien in ongeveer de helft van de 
financieringsbehoeften van de EU-begroting.

Optie 3: Een eigenmiddelenstelsel met fiscale middelen die gebaseerd zijn op 
bedrijfsinkomsten

De invoering van dit alternatief zou de meeste tijd vergen, zowel vanuit politiek als 
administratief standpunt. Hiervoor is een gemeenschappelijke geconsolideerde 
belastinggrondslag met een minimaal belastingtarief nodig, in plaats van de 25 afzonderlijke 
nationale belastingstelsels en de grote hoeveelheid belastingwetten, -verdragen en -praktijken.

Aangezien de inkomsten uit vennootschapsbelasting aanzienlijk zijn (momenteel bedragen de 
totale inkomsten in de EU gemiddeld 2,6 % van het totale BNI van de EU) zou voor de 
behoeften van de EU-begroting minder dan een kwart van deze inkomsten aan de EU moeten 
worden toegewezen.

1 Richtlijn 2003/96/EG van 27.10.2003 van de Raad tot herstructurering van de communautaire regeling voor de 
belasting van energieproducten en elektriciteit (PB L 283 van 31.10.2003, blz. 51).
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WERKDOCUMENT NR. 4 OVER DE TOEKOMST VAN DE EIGEN MIDDELEN VAN 
DE EUROPESE UNIE

8 november 2006

Uitgangspunt

Achtergrond

Eisen van het Parlement ...

In zijn advies1 op het voorstel van de Commissie van 1999 waarop het huidige stelsel van 
eigen middelen is gebaseerd, heeft het Parlement gevraagd om een stelsel voor de inkomsten 
van de EU dat aan de volgende kenmerken moet beantwoorden

● eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen voor het publiek,

● gebaseerd op criteria waarmee het vermogen om een bijdrage te leveren zo goed mogelijk 
wordt uitgedrukt terwijl terzelfder tijd moet worden voorkomen dat wordt teruggegrepen op 
compensatiemechanismen voor bepaalde inkomstendoelen,

● onafhankelijk van transfers van lidstaten en

● afschaffing van die kenmerken van het bestaande stelsel die tot verwarring leiden als 
gevolg van de uitzonderingen die van toepassing zijn op nationale bijdragen.

... en het antwoord van de Raad

Het besluit van de Raad2 dat uiteindelijk op 29 september 2000 werd goedgekeurd en op 
1 maart 2002 van kracht werd, was allesbehalve een vervulling van deze eisen. De Britse 
korting werd gecodificeerd evenals de aanpassingen van de financieringsaandelen voor de 
korting van Oostenrijk, Duitsland, Nederland en Zweden - en in plaats van een geleidelijke 
afschaffing van de Britse korting voor te schrijven werd een soortgelijk mechanisme 
uitgebreid tot andere lidstaten. Door een verhoging van het aandeel van de traditionele eigen 
middelen, die door de lidstaten kunnen worden ingehouden als compensatie voor hun 
inningskosten van 10 tot 25%, werd het gedeelte van de "traditionele eigen middelen" van de 
EU-inkomsten nog verder ingekrompen.

Maar ondanks al deze regelingen waarmee het Parlement niet blij was, behelsde het besluit 
van de Raad ook enkele kansen voor een "betere" toekomst in de vorm van een gedetailleerde 
herzieningsclausule.

De "Schreyer-voorstellen" van 2004

In juli 2005 legde de Commissie, overeenkomstig artikel 9 van het besluit van de Raad, haar 

1 Resolutie van 11 maart 1999 over de noodzaak tot wijziging en herziening van het stelsel van eigen middelen 
van de Europese Unie (verslag-Haug).
2 Besluit 2000/597 van de Raad.
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verslag voor over de werking van het stelsel van eigen middelen1 alsmede voorstellen voor 
een nieuw besluit over het stelsel van eigen middelen en voor een verordening met 
uitvoeringsmaatregelen voor de correctie van budgettaire onevenwichtigheden2.

In haar verslag stelt de Commissie voor dat de Raad gaat nadenken over de invoering in 2014 
van een nieuw stelsel van inkomsten voor de EU, gebaseerd op een belangrijke fiscale 
inkomstenbron, hetzij uit energie, dan wel uit BTW of uit vennootschapsbelasting. Deze 
fiscale eigenmiddelenbron zou in de plaats komen van de bestaande inkomstenbronnen en zou 
derhalve neutraal zijn wat betreft het niveau van de EU-financiering.

Drie belangrijke opties voor de toekomstige, op belastingen gebaseerde eigen middelen 
werden voorgesteld, te weten een aandeel van:

● het belastingpercentage op energieverbruik, beperkt tot de brandstof voor wegvervoer3

● het nationale BTW-tarief, waardoor de financiering van de EU begrijpelijker wordt voor de 
burgers4

● een vennootschapsbelasting5.

Een volledig op belastingen gebaseerd systeem werd in deze fase van de EU-integratie niet als 
realistisch beschouwd en daarom niet door de Commissie vastgesteld. De belastingkomsten 
moeten geleidelijk aan worden ingevoerd als een vervanging van de huidige BTW-bron, 
samen met de meer beperkte BNP-inkomsten. 

Wat betreft de kwestie van de Britse korting heeft de Commissie voorgesteld het bestaande 
correctiemechanisme aan te passen en het op alle belangrijke contribuanten toe te passen, en 
ook de garantie te geven dat diegenen die niet profiteren van zo'n correctie niet voor almaar 
stijgende kosten behoeven op te draaien, door het volume van de correcties tot een 
maximumbedrag te beperken6.

Uw rapporteur vond de ideeën van de Commissie zeer belangwekkend en meende dat daarom 
serieus moet worden nagedacht. Toch lijken de lidstaten niet bereid te zijn hierop door te gaan 
en de nieuwe, in 2005 ingestelde Commissie heeft geen ernstige pogingen ondernomen om 
vooruitgang te boeken. Natuurlijk was deze status quo vooral te wijten aan de lopende 
onderhandelingen over het nieuwe meerjarige financiële kader en aan het feit dat de uitgaven 
en inkomsten van de EU niet los van elkaar kunnen worden gezien.

1 COM(2004)0505.
2 Beide voorstellen staan in COM(2004)0501def/2.
3 Ook gedacht werd aan vliegtuigbrandstof en de bijbehorende emissies als een mogelijke ontwikkeling in de 
toekomst waardoor een einde zou komen aan de bestaande belastingvrijstelling voor vliegtuigbrandstof.
4 Er zou geen sprake zijn van een extra fiscale belasting omdat het EU-percentage wordt goedgemaakt door een 
equivalente vermindering van het nationale BTW-tarief. De EU-BTW en de nationale BTW zouden als 
afzonderlijke belastingen op de rekeningen of facturen worden vermeld.
5 De uitvoering van dit initiatief zou het langst duren omdat daarvoor politieke overeenstemming nodig zou zijn 
over het beginsel van een harmonisatie van de belastinggrondslag, voordat een minimumpercentage zou worden 
vastgesteld.
6 Dit algemene correctiemechanisme zou in werking treden als de nettocontributies hoger zijn dan 0,35% van het 
BNP van elk land. Hogere bijdragen worden voor 66% gecompenseerd. Het totale compensatievolume wordt 
beperkt tot een maximum EUR 7,5 mrd per jaar. De invoering van het mechanisme dient gepaard te gaan met 
overgangsmaatregelen voor het VK om de financiële gevolgen van de omschakeling over een periode van vier 
jaar te verzachten.
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Op de Europese Raad van Brussel van december 2005 slaagden de lidstaten er uiteindelijk in 
om overeenstemming te bereiken over een nieuw financieel perspectief 2007-2013 - een 
overeenkomst over de uitgaven die alleen mogelijk was doordat deze of gene lidstaat 
vergaande concessies deed aan de inkomstenzijde.

De door de Europese Raad van Brussel in 2005 voorgestelde "hervorming"

Het Commissievoorstel van 2006 over de tenuitvoerlegging van de uitkomst van de 
conclusies van de Europese Raad, maakt de financiering van de begroting van de Europese 
Unie dan ook niet transparanter, maar minder transparant, zodat niet eens de naleving van het 
beginsel van billijkheid gemakkelijk kan worden beoordeeld. Aan de vereisten voor een 
nieuw systeem, zoals het Europees Parlement deze in zijn advies van 1999 heeft 
geformuleerd, is natuurlijk op geen enkele wijze voldaan.

Overeenkomstig dit voorstel zouden enkele lidstaten tussen 2007 en 2013 kunnen profiteren 
van beperkte BTW-afdrachten of van brutokortingen op hun jaarlijkse BNP-bijdragen. Deze 
kortingen moeten door alle lidstaten worden gefinancierd, met inbegrip van de twee 
begunstigden zelf.

Het voorstel laat in beginsel de Britse correctie, de "Britse korting", onverlet met uitzondering 
van uitgaven in de nieuwe lidstaten (die worden uitgesloten van het totaal van de toegewezen 
uitgaven voor de berekening van de Britse correctie). De uitgaven voor het landbouwbeleid in 
de nieuwe lidstaten worden echter uitgesloten van deze uitzondering, d.w.z. zij maken deel uit 
van de totale toegewezen uitgaven die gebruikt wordt voor de berekening van de Britse 
korting.

Standpunt van het Parlement - verslag-Lamassoure 2006

Omdat in het jongste Commissievoorstel op geen enkele wijze wordt voldaan aan de criteria 
van het Parlement in zijn resolutie van 1999 en omdat het in strijd is met zijn eigen 
persoonlijke overtuiging over de noodzaak tot een diepgaande hervorming in de richting van 
meer eenvoud, eerlijkheid en transparantie, heeft uw rapporteur zich in zijn op 4 juli 2006 
goedgekeurde verslag1 beperkt tot aanvullingen op de tekst en daarom het gewicht van het 
aanstaande herzieningsproces onderstreept.

In zijn amendementen wordt slechts melding gemaakt van de voorwaarden voor de herziening 
en van de betrokkenheid van het Parlement, zoals neergelegd in het nieuwe Interinstitutioneel 
Akkoord van 17 mei 2006 inzake begrotingsdiscipline en gezond financieel beheer. 
Bijzondere voorzieningen voor bepaalde lidstaten zijn wellicht onvermijdbaar in het huidige 
systeem. Zij zijn echter niet bepaald wenselijk en moeten alleen als noodzakelijk kwaad 
worden beschouwd totdat een nieuw, echt eerlijk systeem is ontwikkeld in het kader van het 
herzieningsproces.

In dit verslag heeft uw rapporteur er ook op gewezen dat de conclusies van de dialoog over de 
eigen middelen die tussen de nationale parlementen en het Europees Parlement al enige tijd 
wordt gevoerd, adequaat terug te vinden moeten zijn in de herziening. Hij concludeert dat hij 
voornemens is de resultaten van de gezamenlijke werkzaamheden van de nationale 

1 T6(2006)0292.
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parlementen en het Europees Parlement - in de komende maanden - in een alomvattend 
initiatiefverslag over de toekomst van de eigen middelen van de EU in te dienen.
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WERKDOCUMENT NR. 5 OVER DE TOEKOMST VAN DE EIGEN MIDDELEN VAN 
DE EUROPESE UNIE

13 november 2006

Naar een herziening

"Als wij als parlementsleden bij de financiën van de Unie zowel over de inkomsten als de 
uitgaven willen meepraten, is het herzieningsproces 2008-2009 voor ons de kans. Wij moeten 
er echter nu al over nadenken hoe deze [onze] bijdrage eruit zal zien."

Lord Grenfell in zijn samenvatting van de werkzaamheden van Werkgroep 4 van de
Gezamenlijke Parlementaire Bijeenkomst over de Toekomst van Europa van 8-9 mei 2005

De noodzaak van hervorming

De onderhandelingen over het nieuwe financiële kader 2007-2013 hebben duidelijk gemaakt, 
dat het huidige systeem van de eigen middelen van de Europese Unie met 25 en spoedig 27 
lidstaten geen solide en coherente financiële basis voor de omzetting van haar politieke 
besluiten vormt. De bijdragen van de lidstaten zijn voor een groot deel afkomstig uit de 
nationale begrotingen. Zij worden volgens een procedure berekend, die steeds ondoorzichtiger 
en onrechtvaardiger en voor de burger steeds moeilijker te begrijpen geworden is. Daar komt 
nog bij dat over de voorwaarden van het huidige stelsel achter gesloten deuren zonder 
parlementaire controle wordt beslist.

Uw rapporteur is er vast van overtuigd dat de inkomsten van de EU grondig herzien moeten 
worden, en dan op een manier, die het de lidstaten moeilijker maakt om geld alleen in die 
sectoren uit te willen geven, waarvan zij zelf het meest profiteren, in plaats van de 
beschikbare middelen te concentreren op beleidsvormen die goed zijn voor heel Europa en 
voor zijn toekomst bijzonder belangrijk zijn.

De Commissie werd door de Europese Raad op zijn bijeenkomst van december 2005 in 
Brussel ook verzocht een "volledige, alomvattende en brede evaluatie te verrichten met 
betrekking tot alle aspecten van de uitgaven en de inkomsten van de EU met inbegrip van de 
korting voor het Verenigd Koninkrijk"1 en daarover in 2008-2009 een verslag uit te brengen. 
Dit onderzoek biedt wellicht binnen afzienbare tijd de laatste kans om een nieuw echt 
Europees systeem in te voeren, dat vervolgens aan het begin van het volgend financieel kader 
met ingang van 2014 zou kunnen worden toegepast. In het verleden zijn alle pogingen 
mislukt, om de Unie een transparanter systeem te geven, dat op zich rechtvaardig is.

Samenwerking met de nationale parlementen 

Bij de behandeling van de voorstellen die de Commissie in 2004 heeft ingediend2, is uw 

1 Herzieningsclausule in het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 - zie BIJLAGE.
2 De "Schreyer-voorstellen", COM(2004)0505 en COM(2004)0501.
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rapporteur tot de conclusie gekomen dat alle pogingen van het Europees Parlement over het 
onderwerp eigen middelen met het doel om een rechtvaardige, eenvoudige en transparante 
oplossing te vinden, in nauwe samenwerking met de parlementen van de lidstaten moeten 
plaatsvinden, die uiteindelijk eventueel met een ingediend voorstel zouden moeten 
instemmen.

Daarom is het onderwerp van de eigen middelen op de agenda van de vergadering van het 
afgelopen jaar van de Begrotingscommissie van het EP en de begrotingscommissies van de 
nationale parlementen gezet. De positieve reactie van de vertegenwoordigers van de nationale 
parlementen op het feit dat de eigen middelen op de agenda werden gezet, en de interessante 
en open discussies die bij deze gelegenheid werden gevoerd, hebben de rapporteur 
aangemoedigd in deze richting door te gaan.

In november 2005 werd een door de rapporteur opgestelde vragenlijst aan alle 
begrotingscommissies van de nationale parlementen verstuurd. Met deze vragenlijst moest 
worden nagegaan of bepaalde centrale basisbeginselen voor een hervorming van het systeem 
van eigen middelen konden worden vastgesteld, die door het Europees Parlement en door een 
representatieve meerderheid van de parlementen van de lidstaten ("oude" en "nieuwe", 
"nettobetalers" en "netto-ontvangers", zuidelijke en noordelijke, enz.) konden worden 
gesteund.

De reacties op deze vragenlijst waren divers: enkele parlementen besloten om de een of 
andere reden helemaal niet te antwoorden en enkele parlementen antwoordden schriftelijk en 
andere nodigden de rapporteur uit voor een persoonlijke gedachtewisseling. Tot dusverre had 
de rapporteur de gelegenheid om met de begrotingscommissies van Luxemburg, Portugal, 
Finland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, België en Hongarije of vertegenwoordigers van deze 
landen gesprekken te voeren.

Bij de analyse van de schriftelijke antwoorden op de vragenlijst alsmede van de resultaten van 
de bilaterale bijeenkomsten tekenden zich langzamerhand enkele algemene punten voor een 
mogelijke overeenstemming af. Deze punten werden door de werkgroep "Eigen middelen" 
van de interparlementaire bijeenkomst van 8 en 9 mei 2006, die door het Europees Parlement 
samen met het Oostenrijks parlement in Brussel werd georganiseerd, verder uitgewerkt. 

Veel deelnemers aan deze bijeenkomst vonden de gedachte om een toekomstige informele 
werkgroep van leden te steunen, die voorstellen voor de voor 2008-2009 geplande herziening 
opstellen, de juiste weg om ervoor te zorgen dat de parlementen volledig betrokken worden 
bij het proces1. Deze positieve beoordeling over de invoering van een werkgroep werd ook 
door de deelnemers aan de jaarlijkse bijeenkomst van de voorzitters van de 
begrotingscommissies van de nationale parlementen en van de Begrotingscommissie van het 
EP gedeeld, die op 21 juni 2006 in Brussel plaatsvond en die een uitstekende kans bood voor 
verdere gesprekken.

Volgens uw rapporteur zal de volgende gezamenlijke parlementaire bijeenkomst van 4 en 5 
december 2006 de kans zijn om de deelname van het Europees Parlement en van de nationale 
parlementen aan het herzieningsproces te bevorderen en de dialoog in meer gestructureerde 

1 Verslag van werkgroep 4 dat op 9 mei 2006 door de gezamenlijke parlementaire bijeenkomst aan de plenaire 
vergadering werd voorgelegd.
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banen te leiden. "De toekomstige financiering van de Unie" zal opnieuw het thema worden 
van een werkgroep. Interessante en productieve discussies op basis van de huidige 
gezamenlijke arbeid zullen daarop zeker volgen.

Wanneer de parlementaire contacten, zij het op multilateraal dan wel bilateraal niveau in een 
geest van wederzijds vertrouwen en openheid, waarin zij begonnen zijn, worden voortgezet, is 
uw rapporteur ervan overtuigd dat een zekere overeenstemming over basisbeginselen, hoe het 
systeem van eigen middelen van de toekomst er zou moeten uitzien, tussen het Europees 
Parlement en de parlementen van de lidstaten zou kunnen worden verwezenlijkt.

Initiatiefverslag over de toekomst van de eigen middelen van de EU

Uw rapporteur is voornemens de resultaten van de gezamenlijke arbeid van de nationale 
parlementen en het Europees Parlement in zijn initiatiefverslag over de toekomst van de eigen 
middelen van de EU op te nemen, waarover in het voorjaar van 2007 in de plenaire 
vergadering van gedachten gewisseld wordt en waarover dan wordt gestemd. In dit verslag 
zouden enkele richtsnoeren voor de herzieningsactiviteiten van de Commissie kunnen worden 
geformuleerd waarmee de staatshoofden en regeringsleiders een duidelijk signaal zouden 
krijgen hoe de concepten van hun parlementen er voor de toekomst zouden kunnen uitzien.

Basisprincipes voor een nieuw systeem

Met de Schreyer-voorstellen van 2004 als uitgangspunt en de door het Parlement in 2005 in 
opdracht gegeven studie over de eigen middelen1 die extra stof tot overdenking oplevert, 
hoopt de rapporteur, dat zich in zijn talrijke gesprekken met vertegenwoordigers van de 
nationale parlementen overeenstemming over de volgende hoekstenen van de hervorming zal 
aftekenen:

● Volledige eerbiediging van de fiscale soevereiniteit van de lidstaten 

Een nieuw systeem mag de Europese Unie onder geen enkele omstandigheid het recht geven 
om belasting te heffen. De fiscale soevereiniteit blijft voorbehouden aan de lidstaten, die de 
Unie toestemming kunnen geven voor een beperkte periode rechtstreeks een bepaald gedeelte 
van de belasting te ontvangen. Dit besluit van de lidstaten kan op elk moment worden 
herroepen.

● Fiscale neutraliteit

Alles bij elkaar mag de overdracht van een beleidsvorm naar het Europees niveau de 
overheidsuitgaven en de fiscale lasten voor de burgers niet verhogen. Mocht de Europese 
Unie bij een nieuw systeem rechtstreeks een deel van de belastingen krijgen, moet op een 
andere plaats een adequate vermindering worden doorgevoerd.

● Geen wijziging van de omvang van de EU-begroting 

Het plafond van 1,24% van het BNP blijft gehandhaafd. De hervorming van de eigen 
middelen van de Unie mag niet leiden tot een verhoging van de omvang van de begroting, wat 

1 Studiegroep "Europees beleid" (SEP), 30 juni 2005: Eigen middelen: ontwikkeling van het systeem in de 
EU-25. Studie voor het Europees Parlement.
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een andere kwestie is.

● Geleidelijke invoering van een nieuw systeem

Er moeten overgangsperiodes komen voor een geleidelijk invoering van het nieuwe systeem. 
Wanneer politieke overeenstemming wordt bereikt, zou de eerste fase van de hervorming in 
2009 van start kunnen gaan. Ook wanneer het systeem van nationale bijdragen als zodanig 
wordt gehandhaafd, zou het gewijzigd kunnen worden om het eenvoudiger en transparanter te 
maken en ervoor te zorgen dat er een relatie is met de relatieve rijkdom van elke lidstaat.

● Invoering van een duidelijke politieke koppeling tussen een hervorming van de 
inkomsten en een hervorming van de uitgaven

Een hervorming van de structuur van de inkomsten van de EU en een hervorming van de 
structuur van de uitgaven van de EU moeten hand in hand gaan, zoals wordt bepaald in 
verklaring 3 van het nieuwe interinstitutionele akkoord. De overgang van een systeem van 
bijdragen van de lidstaten naar een systeem van echte eigen middelen, die de Unie 
rechtstreeks ontvangt, bevrijdt de op het vlak van de uitgaven ook de EU van de verplichting 
om te voldoen aan eisen zoals "ik wil mijn geld terug".

Verdere overwegingen

Het is uw rapporteur weliswaar duidelijk dat de tijd nog niet rijp is voor een echte Europa 
belasting, maar toch moet er op de lange termijn over worden nagedacht terug te keren naar 
een systeem zoals dat oorspronkelijk de bedoeling was in het Verdrag van Rome. De belasting 
van de nationale begrotingen door bijdragen aan de EU-financiën zou kunnen worden 
verminderd, wanneer de Europese Unie rechtstreeks zou kunnen beschikken over een 
belastingbron, waarover op nationaal niveau besluiten worden genomen, die echter in nauw 
verband staan met de activiteiten van de Gemeenschap. Deze tweede fase zou geleidelijk aan 
met ingang van 2014 kunnen worden ingevoerd.

Om te kunnen beschikken over actuele en betrouwbare gegevens om concrete mogelijkheden 
voor toekomstige bestanddelen van EU-inkomsten te onderzoeken, ziet uw rapporteur ook uit 
naar de resultaten van een door het Europees Parlement in oktober 2006 in opdracht gegeven 
studie, waarin het gaat om een reeks belastingen, die in aanmerking zouden kunnen komen 
voor een nieuw systeem van eigen middelen. Om de beschikbare politieke opties duidelijk aan 
te geven, zou de Commissie kunnen worden verzocht een gedetailleerd overzicht van de voor- 
en nadelen van de bestaande nationale belastingen op te stellen, die voor dit doel zouden 
kunnen worden gebruikt, waarbij de boven genoemde basisbeginselen volledig worden 
nageleefd.

Uw rapporteur gaat ervan uit dat hij in zijn initiatiefverslag over de eigen middelen, dat in het 
voorjaar van 2007 aan de plenaire vergadering moet worden voorgelegd, op grond van de in 
het afgelopen jaar uitgevoerde activiteiten, in nauwe samenwerking met de nationale 
parlementen, in staat zal zijn, enkele concrete voorstellen voor te leggen over de wijze waarop 
een toekomstig systeem van eigen middelen, dat eerlijk en voor onze burgers makkelijk te 
begrijpen is en dat zonder compensatiemechanismen en nationale uitzonderingen uitkomt, er 
zou kunnen uitzien. 
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BIJLAGE

Institutioneel akkoord over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer

3. Verklaring over de herziening van het financieel kader

1. Overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad is de Commissie verzocht een 
volledige, verregaande herziening van alle aspecten van de EU-uitgaven, met inbegrip van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en van de inkomsten met inbegrip van de korting voor het 
Verenigd Koninkrijk, uit te voeren en daarover ion 2008/2009 een verslag uit te brengen. Bij 
dit verslag dient een beoordeling van de uitvoering van het geldende interinstitutionele 
akkoord te worden gevoegd. Het Europees Parlement wordt als volgt bij alle fasen van de 
procedure van de herziening betrokken:

- in de fase waarin de door de Commissie ingediende herzieningsresultaten worden 
gecontroleerd, wordt ervoor gezorgd dat in het kader van de gewone politieke dialoog 
tussen de instellingen adequaat overleg met het Europees Parlement plaatsvindt en 
adequaat rekening wordt gehouden met de standpunten van het Europees Parlement;

- overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van december 2005 kan deze 
"over alle punten die daarin [in het verslag] worden behandeld besluiten nemen". Het 
Europees Parlement wordt conform de desbetreffende procedure en met volledige 
eerbiediging van zijn erkende rechten betrokken bij alle officiële vervolgmaatregelen.

2. De Commissie verplicht zich ertoe in het kader van de raadplegingen en overwegingen, die 
voorafgaan aan de rapportage, rekening te houden met een uitgebreide gedachtewisseling, die 
zij met het Europees Parlement zal voeren wanneer zij de situatie beoordeeld. Voorts neemt 
de Commissie ter kennis dat het Europees Parlement een conferentie zal organiseren, waarop 
gezamenlijk met de nationale parlementen het stelsel van eigen middelen zal worden herzien. 
De resultaten van deze conferenties worden door haar als bijdrage tot dit raadplegingsproces 
beschouwd. De Commissie draagt de uitsluitende verantwoordelijkheid voor haar voorstellen.
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20.12.2006

ADVIES VAN DE COMMISSIE BEGROTINGSCONTROLE

aan de Begrotingscommissie

inzake de toekomst van de eigen middelen van de Europese Unie
(2006/2205(INI))

Rapporteur voor advies: Bart Staes

SUGGESTIES

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. stelt vast dat het inkomstenstelsel van de Europese Unie uit de tijd is geraakt en dat 
nationale bijdragen, die oorspronkelijk waren bedoeld als aanvullende ("BTW-middelen") 
of bijzondere middelen ("BNP-middelen"), momenteel 90% van de financiering van de 
Unie dekken; is van mening dat op een dergelijk niveau en rekening houdend met de vele 
technische aanpassingen die door de jaren heen zijn aangebracht, nu onaanvaardbare 
tekortkomingen vertoont, hetgeen ook is erkend door de Commissie en het secretariaat-
generaal van de Raad;

2. onderstreept dat dit stelsel een ernstige verzwakking betekent van de geest van de 
Gemeenschap; is van opvatting dat financiering van gemeenschappelijke uitgaven via 
nationale bijdragen landen ertoe aanzet te redeneren in termen van "just returns". Verzoekt 
de lidstaten en de Commissie om, in afwachting van een nieuw eigenmiddelenstelsel, de 
in het jaarverslag 2005 van de Rekenkamer genoemde tekortkomingen van het bestaande 
systeem van traditionele eigen middelen en eigen middelen uit BTW en BNI te verhelpen; 
verzoekt de Commissie zo spoedig mogelijk een voorstel in te dienen voor indirect 
gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI);

3. deelt de opvatting van de Europese Rekenkamer1 dat het heel moeilijk zal blijken tot een 
grondige hervorming van het eigenmiddelenstelsel van de Gemeenschappen te komen, 
indien de bespreking van een dergelijke hervorming rechtstreeks wordt gekoppeld aan 
onderhandelingen over financiële maxima en de in het kader van een meerjarig financieel 
kader aan communautair beleid te besteden bedragen;

4. is er daarom verheugd over dat het duidelijk is dat de herzieningsclausule waarover op de 
Europese Raad van Brussel van 15 en 16 december overeenstemming werd bereikt de 
voorbereiding en aanvaarding van een gehele hervorming van het eigenmiddelenstelsel 

1 Zie paragraaf 18 van advies nr. 2/2006 (PB C 203, 25.8.2006, blz.50).
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vóór het verstrijken van de termijn van de nieuwe financiële vooruitzichten mogelijk 
maakt;

5. herinnert eraan dat ongeacht welk stelsel wordt gekozen, het dient te gaan om een stelsel 
dat transparant en kosteneffectief is en gebaseerd is op het beginsel dat de gegevens van 
alle ontvangers van Europese begrotingsmiddelen openbaar dienen te worden gemaakt. 
Meent dat het stelsel zodanig dient te zijn opgezet dat fraude en onregelmatigheden 
worden voorkomen, dat het beginsel van een optimale besteding van middelen wordt 
nageleefd en dat de Europese Rekenkamer het nodige toezicht op alle niveaus doeltreffend 
kan uitoefenen;

6. houdt staande dat elke hervorming op dit gebied budgettair neutraal moet zijn om te 
worden aanvaard door het grote publiek en niet mag leiden tot hogere overheidsuitgaven 
en zwaardere lasten voor de belastingbetalers; is van mening dat de nationale audit-
instellingen en de Europese Rekenkamer moeten worden verzocht erop toe te zien dat dit 
beginsel op correcte wijze wordt toegepast.

7. is van mening dat het besluit over een nieuw eigenmiddelenstelsel, in overeenstemming 
met het tweeledige karakter van de EU als unie van burgers en van staten, door het 
Europees Parlement en de Raad gezamenlijk dient te worden genomen;

8. is van oordeel dat de Europese organen meer democratische verantwoordelijkheid moeten 
nemen ten opzichte van de belastingbetaler teneinde het vertrouwen daarin van de kant 
van de burgers te vergroten; financiering door de EU houdt ook in dat de periode van het 
meerjarig financieel kader samenvalt met de zittingsperiode van het Europees Parlement;

9. is van oordeel dat met betrekking tot de jaarlijkse begroting het onderscheid tussen 
verplichte en niet-verplichte uitgaven in lijn met de bepalingen van het Grondwettelijk 
Verdrag zo spoedig mogelijk dient te worden opgeheven teneinde het Europees Parlement 
te verzekeren van volledige medebeslissing voor alle categorieën van de begroting;

10. verzoekt zijn bevoegde commissie een conferentie over de toekomst van de eigen 
middelen van de Unie te organiseren en vertegenwoordigers van de nationale parlementen 
van de lidstaten tot deelname daaraan uit te nodigen.
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1.2.2007

ADVIES VAN DE COMMISSIE ECONOMISCHE EN MONETAIRE ZAKEN

aan de Begrotingscommissie

inzake de toekomst van de eigen middelen van de Europese Unie
(2006/2205(INI))

Rapporteur voor advies: Elisa Ferreira

SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst nogmaals op de noodzaak het huidige stelsel van eigen middelen te herzien om het 
voor de Europese burgers transparanter, eerlijker, eenvoudiger en begrijpelijker te maken 
en in overeenstemming met het beginsel van Europese solidariteit;

2. benadrukt het belang van zijn betrokkenheid bij de diepgaande gedachtewisseling over de 
hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie, zoals verwoord in 
het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006;

3. erkent dat de moeilijke discussie over de financiële vooruitzichten voor 2007-2013 en het 
complexe karakter van het uiteindelijke akkoord de grenzen van het huidige stelsel 
zichtbaar maken en bevestigen dat dit initiatief zinvol is en op het juiste moment komt;

4. is verheugd over de door de rapporteur gevolgde werkmethode, met name over de nauwe 
betrokkenheid van de nationale parlementen bij de verschillende stadia van de procedure, 
hetgeen convergentie mogelijk maakt;

5. is van mening dat de eigen middelen een sleutelelement vormen voor de herziening van de 
financiële vooruitzichten; wenst zich derhalve onverwijld op deze belangrijke gebeurtenis 
voor te bereiden en daarbij een methode te hanteren om de betrokkenheid van alle 
betrokken commissies mogelijk te maken, waarin het ook bij de initiële onderhandelingen 
is geslaagd;

6. kijkt uit naar de resultaten van de technische studies waarvoor het in oktober 2006 
opdracht heeft gegeven, als basis voor de politieke keuze met betrekking tot alternatieve 
financieringsmechanismen voor de begroting, hetgeen echter niet mag leiden tot een 
grotere fiscale last voor de Europese burgers noch tot de voortzetting van de huidige 
compensatieregelingen van afzonderlijke lidstaten; is van mening dat de macro-
economische gevolgen van de verschillende beoogde mechanismen moeten worden 
beoordeeld;
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7. onderstreept dat het beginsel van soevereiniteit van de lidstaten op fiscaal terrein moet 
worden gekoppeld aan de noodzaak van een robuuste gemeenschappelijke begroting die 
beleidsvormen kan ondersteunen die op doeltreffender wijze in EU - verband worden 
ontwikkeld, zoals de versterking van de interne solidariteit en het externe 
concurrentievermogen;

8. is van mening dat sprake dient te zijn van meer helderheid en transparantie voor de 
Europese burgers wat betreft de eigen middelen van de EU ten einde bij de Commissie en 
de begrotingsautoriteit voor de noodzakelijke discipline te zorgen met het oog op hun 
besluiten over de uitgaven;

9. onderstreept dat het nieuwe stelsel gebaseerd moet zijn op het progressiviteitsbeginsel en 
derhalve, indien noodzakelijk, de inkomenniveaus van de lidstaten moet weerspiegelen 
ten einde vast te stellen in hoeverre deze kunnen bijdragen aan de begroting van de EU;

10. benadrukt verder de eventuele gevolgen van de toename van het aantal lidstaten voor de 
integratiecapaciteit van de Europese Unie, in de eerste plaats wat haar cohesiebeleid 
betreft; stelt derhalve voor dat bij de herziening van het huidige stelsel van eigen middelen 
de duurzaamheid van eerdere en toekomstige uitbreidingen moet worden gewaarborgd;

11. dringt erop aan dat het potentieel van bestaande fiscale formules volledig wordt benut 
alvorens nieuwe formules te overwegen ten einde de introductie van nieuwe formules te 
voorkomen die tot een grotere belastingdruk kunnen leiden;

12. benadrukt dat de geest van algehele hervorming overeenkomstig het nieuwe 
Interinstitutioneel Akkoord zowel de inkomsten- als de uitgavenkant van de begroting 
dient te omvatten, met inbegrip van een grondiger herziening van bepaalde 
uitgavencategorieën zoals de uitgaven voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid, zodat 
de Europese Unie qua ontvangsten en uitgaven over een begroting beschikt die bijdraagt 
aan het welslagen van de strategie van Lissabon;

13. steunt de geleidelijke invoering van eventuele nieuwe financieringsmechanismen zoals de 
invoering van echte eigen middelen van de Europese Unie, bijvoorbeeld in de vorm van 
belasting op de toegevoegde waarde, accijns op motorbrandstof voor het wegvervoer, 
accijns op tabak of alcohol, een milieubelasting of een percentage van de 
vennootschapsbelasting die overeenkomstig een gemeenschappelijke geconsolideerde 
belastinggrondslag gedurende een langere overgangsperiode wordt berekend.
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Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard 
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27.2.2007

ADVIES VAN DE COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING

aan de Begrotingscommissie

inzake de toekomst van de eigen middelen van de Europese Unie
(2006/2205(INI))

Rapporteur voor advies: Gerardo Galeote

SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met het besluit van de Europese Raad van 15/16 december 2005 om de 
Commissie te verzoeken een volledig, breed geschakeerd overzicht op te maken van alle 
aspecten van de uitgaven en financiële middelen van de EU en daarover tegen 2008/2009 
verslag uit te brengen; is eveneens ingenomen met de verklaring over de herziening van 
het financieel kader, die als bijlage is toegevoegd aan het Interinstitutioneel Akkoord 
betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer, dat op 17 mei 2006 
tussen het Parlement, de Raad en de Commissie is gesloten1; betreurt het dat de Europese 
Raad heeft ingestemd met de toekenning van nog meer kortingen aan bepaalde 
nettobetalers, waardoor het stelsel van de eigen middelen nog verder wordt gecompliceerd 
en het kortzichtige beginsel van de "juste retour" nog meer gewicht krijgt;

2. brengt in herinnering dat het in artikel 269 van het EG-Verdrag neergelegde en bij 
Raadsbesluit 70/243/EGKS, EEG, Euratom van 21 april 1970 betreffende de vervanging 
van de financiële bijdragen van de lidstaten door eigen middelen van de 
Gemeenschappen2 ten uitvoer gelegde beginsel van financiële zelfstandigheid gebaseerd 
was op de wens ervoor te zorgen dat de Gemeenschap over voldoende middelen kan 
beschikken om onafhankelijk te blijven van nationale invloeden en te kunnen toezien op 
de naleving van het solidariteitsbeginsel, waarop het regionale beleid van de Unie is 
gegrondvest;

3. erkent dat de beginselen van fiscale soevereiniteit, subsidiariteit, fiscale neutraliteit en 
democratische controle moeten worden geëerbiedigd;

4. roept de Commissie op, zich in het kader van het door haar tegen 2008 op te maken 
overzicht diepgaand te beraden over de noodzaak een directe, eenvoudige en transparante 

1 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
2 PB L 94 van 28.4.1970, blz. 19.
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relatie aan te brengen tussen de financiële middelen van de Unie en haar burgers door de 
invoering van een minder complex en democratischer stelsel van middelenfinanciering 
voor de Unie en door erop toe te zien dat er zowel op Europees als op nationaal niveau 
betere informatie wordt verstrekt over de oorsprong van de EU-financieringen, waarbij 
ook rekening moet worden gehouden met de belangen van de regio's; 

5. stelt voor, bij de aldus te leggen relatie metterdaad de mogelijkheid in overweging te 
nemen een deel van een daartoe specifiek te bestemmen belasting af te dragen aan de 
begroting van de Unie, waarbij de speciale eisen van het Verdrag met betrekking tot de 
ultraperifere regio's in acht moeten worden genomen (artikel 299, lid 2 van het EG-
Verdrag); 

6. onderkent dat nationale bijdragen ook in de nabije toekomst en onder inachtneming van de 
toekomstige bevoegdheden van de Europese Unie voor de Unie een belangrijke bron van 
inkomsten zullen blijven; spoort de Commissie er evenwel toe aan een systeem van 
inkomstenvergaring voor te stellen waardoor het relatieve belang van dergelijke nationale 
bijdragen substantieel kan worden teruggebracht, waarbij evenwel moet worden 
vastgehouden aan het principe dat iedere lidstaat een aan zijn relatieve welvaart 
gerelateerde minimumbijdrage moet leveren;

7. onderstreept dat erop moet worden toegezien dat eventueel nieuw in te voeren systemen 
een weerspiegeling vormen van de relatieve welvaart en de financiële draagkracht van de 
respectieve lidstaten; 

8. verzoekt de Europese bewindslieden de discussie niet te beperken tot het uitgavenaspect, 
maar ook de daaraan verbonden voordelen voor het voetlicht te brengen, alsook het 
rendement op de aldus gedane investeringen, met name voor de oudste lidstaten; 

9. dringt erop aan dat het zgn. "beginsel van Fontainebleau" wordt gerespecteerd, zodat de 
territoriale samenhang van de EU niet wordt aangetast, en dat bijdragekortingen die 
duidelijk niet langer verantwoord zijn, derhalve worden afgeschaft;

10. spreekt de hoop uit dat bij de in de nationale parlementen en in het Europees Parlement te 
voeren discussie over de hervorming van het stelsel van de eigen middelen ook rekening 
wordt gehouden met de belangen van de regio's, en dat daarbij ook het Comité van de 
Regio's wordt geraadpleegd.



RR\658286NL.doc 55/60 PE 382.623v02-00

NL

PROCEDURE

Titel De toekomst van de eigen middelen van de Europese Unie
Procedurenummer 2006/2205(INI)
Commissie ten principale BUDG
Advies uitgebracht door
         Datum bekendmaking

REGI
7.9.2006

Nauwere samenwerking – datum 
bekendmaking
Rapporteur voor advies

Datum benoeming
Gerardo Galeote
24.11.2004

Vervangen rapporteur voor advies
Behandeling in de commissie 19.12.2006 1.2.2007
Datum goedkeuring 27.2.2007
Uitslag eindstemming +:

-:
0:

36
5
1

Bij de eindstemming aanwezige leden Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Tiberiu Bărbuleţiu, Jean 
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23.1.2007

ADVIES VAN DE COMMISSIE CONSTITUTIONELE ZAKEN

aan de Begrotingscommissie

inzake de toekomst van de eigen middelen van de Europese Unie
(2006/2205(INI))

Rapporteur voor advies: Carlos Carnero González

SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. stelt vast dat het huidige stelsel van eigen middelen van de Unie noch transparant noch 
begrijpelijk is voor de burger en evenmin voldoet aan de doelstellingen als vastgelegd in 
de Verdragen, met name ten aanzien van de financiële autonomie van de Unie;

2. acht het noodzakelijk dat het stelsel van eigen middelen wordt afgestemd op de 
institutionele hervormingen van de Europese Unie waarmee zowel de burgerrechten als de 
rol van de burgers in de Unie worden versterkt;

3. merkt op dat het huidige stelsel, in plaats van de Unie voldoende eigen middelen te 
verstrekken om haar beleid uit te voeren, de financieringen van de Gemeenschap steeds 
ondoorgrondelijker maakt voor de burger en leidt tot een neerwaartse druk op de 
onderhandelingen tussen de lidstaten - zowel nettobetalers als netto-ontvangers -  volgens 
het beginsel van "juste retour", dat geheel en al voorbij gaat aan de vele verschillende 
voordelen die alle communautaire partners genieten door hun lidmaatschap van de Unie 
en in strijd is met het cohesiebeginsel;

4. steunt daarom de grondige herziening van het financieringsstelsel van de Unie (zowel van 
de uitgaven als van de inkomsten) die de Commissie heeft toegezegd in 2008/2009 te 
zullen uitvoeren overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van 15 en 
16 december 2005 en de Verklaring betreffende de herziening van het meerjarig financieel 
kader die in bijlage is opgenomen bij het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed 
financieel beheer van 17 mei 2006;

5. acht het noodzakelijk een nieuw stelsel van eigen middelen van de Unie te ontwikkelen:

- dat bestaat uit echte eigen middelen van de Gemeenschap en niet uit nationale 
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bijdragen aan de Europese begroting;

- dat werkelijk dient om de samenhang binnen de Europese Unie te verbeteren;

- dat waarborgt dat de Unie over voldoende middelen beschikt om haar beleid op een 
passende wijze te financieren, met name met het oog op toekomstige uitbreidingen, en 
haar uitgaven beter af te stemmen op haar politieke prioriteiten;

- dat transparant en begrijpelijk is;

- dat is onderworpen aan volledig democratische besluitvormings- en controleprocessen;

- dat billijk is;

- dat een directe verbinding tussen de burgers en de Unie creëert;

6. acht het vanuit dit oogpunt zinvol om geleidelijk een echte eigen-middelenbron van de 
Unie in te voeren met een fiscaal karakter, waardoor het mogelijk is zich van de 
afhankelijkheid van transferbetalingen van de lidstaten te bevrijden en die een 
rechtstreekse link legt tussen de burger en de communautaire financieringen, doeltreffend 
en billijk is en niet leidt tot een verzwaring van de totale belastingdruk voor de 
belastingbetaler;

7. ten aanzien van de besluitvormingsmechanismen betreffende eigen middelen:

– bekrachtigt, als een eerste stap, zijn instemming met het in de Europese Grondwet 
voorgestelde dispositief, dat enerzijds bestaat uit fundamentele bepalingen, vastgelegd 
in een na raadpleging van het Europees Parlement vastgestelde en door de lidstaten 
overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen goedgekeurde 
Europese wet van de Raad, en anderzijds uit uitvoeringsmaatregelen, vastgelegd in een 
na goedkeuring van het Europees Parlement met gekwalificeerde meerderheid 
aangenomen Europese wet van de Raad;

– herinnert er evenwel aan dat dergelijke bepalingen een onlosmakelijk onderdeel 
vormen van de globale overeenkomst inzake de financiën van de Unie als vastgelegd 
in de Grondwet, die is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

● ten aanzien van de eigen middelen blijft het laatste woord bij de lidstaten;

● het huidige financieel kader wordt in het verdrag opgenomen krachtens een wet tot 
vaststelling van het meerjarig financieel kader, die de instemming vereist van de 
Raad en het Parlement;

● het onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte uitgaven in de jaarbegroting 
wordt geschrapt;

● het Parlement krijgt een beslissingsbevoegdheid over de gehele jaarbegroting;

8. onderstreept dat de verdere verdieping van de Europese politieke integratie 
noodzakelijkerwijs betekent dat het besluitvormingsproces aangaande de eigen middelen 
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moet worden vereenvoudigd om het doeltreffender te maken, en dat het Europees 
Parlement gezamenlijk met de nationale parlementen van de lidstaten de bevoegdheid 
krijgt om deze middelen goed te keuren en zo te zorgen dat het een volledig 
communautair proces wordt;

9. is van mening dat voor het welslagen van deze herziening parallel aan een hervorming van 
het stelsel van de eigen middelen, een herformulering nodig is van de streefcijfers voor de 
uitgaven van de Unie, om te komen tot een consolidatie van alle beleidstrajecten, rekening 
houdend met het verloop van het Europese eenwordingsproces en op basis van 
gezamenlijke reflectie tussen het Europees Parlement, de Commissie, de Raad en de 
nationale parlementen;

10. is van mening dat de tussentijdse herziening van het financieel kader een gelegenheid 
biedt om de doelen van het communautair beleid opnieuw te formuleren; wenst zich daar 
onverwijld op voor te bereiden en daarbij alle commissies die op dit gebied bevoegd zijn 
te betrekken, zoals dat bij de eerste onderhandelingen is gebeurd;

11. is blij met de door de rapporteur ten principale gekozen methode voor wat betreft de 
dialoog met de nationale parlementen, evenals met de vruchtbare debatten die tot nu toe 
binnen de parlementaire fora over de toekomst van Europa zijn gevoerd. 
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