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Ændringsforslag  1 

Udkast til afgørelse 

Betragtning 8 a (ny) 

 

Rådets udkast Ændringsforslag 

 (8a) Europa-Parlamentet har gentagne 

gange krævet, at Unionens budget fuldt 

ud skal finansieres med egne indtægter 

som fastsat i traktaten, og har 

regelmæssigt fremhævet manglerne og 

begrænsningerne i den nuværende 

ordning for egne indtægter, der er 

ugennemsigtig, unfair, ikke genstand for 

parlamentarisk kontrol, meget indviklet 

og helt uforståelig for de europæiske 

borgere, der i sidste ende skal bære 

byrderne. Europa-Parlamentet mener, at 

en sådan ordning i det væsentlige er i 

strid med traktatens ånd og bogstav.  
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Ændringsforslag  2 

Udkast til afgørelse 

Betragtning 8 b (ny) 

 

Rådets udkast Ændringsforslag 

 (8b) Europa-Parlamentet mener, at den 

nuværende ordning for Unionens 

finansiering, hvor omtrent 74 % af 

indtægterne kommer fra BNI-baserede 

bidrag og 11 % fra eksisterende statistiske 

momsbaserede bidrag, kun har forstærket 

tankegangen bag "rimelige modydelser", 

der har været fremherskende i alle 

drøftelser i Rådet både om indtægts- og 

udgiftssiden af Unionens budget og har 

ført til indførelsen af indviklede og 

uigennemskuelige rabatter og andre 

korrektionsmekanismer, og at den 

bidrager til det tilbagevendende problem 

med manglende betalinger i den årlige 

budgetprocedure. Europa-Parlamentet 

mener også, at den nuværende ordning 

forhindrer opnåelsen af et tilstrækkeligt 

flertal i Rådet til at vedtage tilstrækkelige 

betalingsbevillinger på de årlige budgetter 

for at opfylde EU's retlige og politiske 

forpligtelser. 

 

Ændringsforslag  3 

Udkast til afgørelse 

Betragtning 8 c (ny) 

 

Rådets udkast Ændringsforslag 

 (8c) Europa-Parlamentet har kraftigt 

været fortaler for en tilbundsgående 

reform af ordningen for egne indtægter 

for at vende tilbage til en ordning med 

egentlige, klare, enkle og retfærdige egne 

indtægter. Europa-Parlamentet mente, at 

Kommissionens lovgivningsmæssige 

forslag om egne indtægter fra juni 2011 

var et skridt i den rigtige retning og blev 

således fra starten støttet af et 

overvældende flertal af Europa-
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Parlamentet. Europa-Parlamentet 

beklager, at Rådet ikke var i stand til at 

gøre fremskridt med reformen af 

ordningen for egne indtægter på grundlag 

af disse lovgivningsforslag. Europa-

Parlamentet beklager, at Det Europæiske 

Råds endelige aftale af 8. februar 2013 

desuden har indført nye rabatter og 

undtagelser. 

 

Ændringsforslag  4 

Udkast til afgørelse 

Betragtning 8 d (ny) 

 

Rådets udkast Ændringsforslag 

 (8d) De tre EU-institutioner opretter efter 

en fælles aftale en gruppe på højt plan 

vedrørende egne indtægter som fastsat i 

den fælles erklæring om egne indtægter, 

der udgør en del af den politiske aftale om 

FFR for 2014-2020. Denne gruppe på 

højt plan skal foretage en generel 

gennemgang af ordningen for egne 

indtægter styret af de overordnede mål om 

forenkling, gennemsigtighed, lighed og 

demokratisk ansvarlighed. Alle aspekter i 

reformen af ordningen for egne indtægter 

bør behandles. En første evaluering vil 

foreligge inden udgangen af 2014.  

 

Ændringsforslag  5 

Udkast til afgørelse 

Betragtning 8 e (ny) 

 

Rådets udkast Ændringsforslag 

 (8e) Resultatet af arbejdet i gruppen på 

højt plan skal vurderes på en 

interinstitutionel konference i løbet af 

2016 med deltagelse af de nationale 

parlamenter. Kommissionen vil på 

grundlag af resultaterne af dette arbejde 

vurdere, hvorvidt det er relevant med 

initiativer til nye egne indtægter. Denne 

vurdering vil blive foretaget parallelt med 
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gennemgangen/revisionen af FFR for 

2014-2020 efter valget, der skal 

iværksættes af Kommissionen senest 

inden udgangen af 2016. Europa-

Parlamentet mener, at arbejdet i denne 

gruppe på højt plan bør bane vejen for, at 

mulige reformer kan vedtages og 

gennemføres i perioden, der dækkes af 

den næste FFR. 

 


