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Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 1a. mener, at den måde, hvorpå EU's 

ordning med egne indtægter har udviklet 

sig, hvor de efterhånden bliver erstattet af 

nationale bidrag, og som dermed opfattes 

som en uforholdsmæssig stor byrde for de 

nationale offentlige finanser, gør 

reformen af ordningen mere nødvendig 

end nogensinde; noterer sig 

Kommissionens erklæring; understreger 

dog igen betydningen af, at 

Kommissionen inden den 1. juli 2011 

fremsætter reelle forslag til nye egne 

indtægter for EU, baseret på artikel 311 i 

EUF-traktaten, for at vende denne 

udvikling og vende tilbage til den 

oprindelige ordning med finansiering af 

EU udelukkende via egne indtægter, og 

anmoder om, at Rådet forpligter sig til at 

drøfte disse forslag med Parlamentet 

under forhandlingsprocessen for den 

næste flerårige finansielle ramme, i 

overensstemmelse med erklæring 3 i den 

interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006; 

Or. en 
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Punkt 1 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 1b. gentager sin anmodning om en aftale 

med Rådet om en egentlig 

fleksibilitetsmekanisme, der respekterer 

de gældende principper for revision som 

fastlagt i den interinstitutionelle aftale af 

17. maj 2006, der skal vedtages af 

Parlamentet og med kvalificeret flertal i 

Rådet, for at sikre en korrekt fremtidig 

finansiering af politikker for 2011 og de 

kommende år, der er udsprunget af EU's 

nye kompetenceområder i henhold til 

Lissabontraktaten og Europa 2020-

strategien; 

Or. en 

 

 


