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PR_CNS_art55am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser. 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel
(05602/2014 – C7-0036/2014 – 2011/0183(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets utkast (05602/2014),

– med beaktande av artikel 311.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i 
enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0036/2014),

– med beaktande av sin resolution av den 29 mars 2007 om framtiden för Europeiska 
unionens egna medel1,

– med beaktande av sin resolution av den 8 juni 2011 om investering i framtiden: en ny 
flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla2,

– med beaktande av sin resolution av den 13 juni 2012 om den fleråriga budgetramen och 
egna medel3,

– med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2012 i syfte att uppnå ett positivt 
resultat av förfarandet för godkännande av den fleråriga budgetramen för 2014–20204,

– med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2013 om Europeiska rådets slutsatser 
av den 7–8 februari avseende den fleråriga budgetramen5,

– med beaktande av sin resolution av den 3 juli 2013 om den politiska överenskommelsen 
om den fleråriga budgetramen 2014–20206,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0271/2014).

1. Europaparlamentet godkänner rådets utkast såsom ändrat av parlamentet. 

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

3. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra 
sitt utkast. 

1 EUT C 27 E, 31.1.2008, s. 214.
2 EUT C 380 E, 11.12.2012, s. 89.
3 EUT C 332 E, 15.11.2013, s. 42.
4 Antagna texter, P7_TA(2012)0360.
5 Antagna texter, P7_TA(2013)0078.
6 Antagna texter, P7_TA(2013)0304.
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4. Europaparlamentet uppmanar högnivågruppen om egna medel att lägga fram sin första 
utvärdering om systemet för egna medel före utgången av 2014. Parlamentet förväntar 
sig att denna grupp kommer att lägga fram förslag för att komma till rätta med bristerna 
i det rådande systemet i syfte att bana väg för en reform – vägledd av de övergripande 
målen för enkelhet, öppenhet, rättvisa och demokratisk ansvarighet – som ska 
genomföras i samband med nästa fleråriga budgetram.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Utkast till beslut
Skäl 8a (nytt)

Rådets utkast Ändringsförslag

(8a) Europaparlamentet har fortlöpande 
begärt att EU-budgeten ska finansieras 
helt och hållet med egna medel, i enlighet 
med fördraget, och har regelbundet lyft 
fram det befintliga systemet för egna 
medels brister och begränsningar, vilket 
inte är underkastat parlamentets kontroll 
och dessutom är icke-transparent, 
orättvist, mycket komplicerat och totalt 
obegripligt för EU-medborgarna, vilka får 
ta konsekvenserna i slutändan. 
Parlamentet anser att ett sådant system i 
allt väsentligt är oförenligt med fördragets 
bokstav och anda. 

Ändringsförslag 2

Utkast till beslut
Skäl 8b (nytt)

Rådets utkast Ändringsförslag

(8b) Europaparlamentet anser att det 
rådande systemet för unionens 
finansiering, i vilket ca 74 % av 
intäkterna härrör från BNI-baserade 
bidrag och 11 % från befintliga, 
statistiska mervärdesskattebaserade 
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bidrag, bara har stärkt logiken med 
”skälig avkastning” som har varit 
förhärskande i alla diskussioner i rådet, 
både om intäkts- och utgiftssidan av EU-
budgeten och har lett till införandet av 
komplicerade och oklara rabatter och 
andra justeringsmekanismer, och det 
bidrar till det återkommande problemet 
med brist på betalningar i det årliga 
budgetförfarandet. Parlamentet anser 
också att det rådande systemet förhindrar 
bildandet av en tillräcklig majoritet i rådet 
för att budgetera en tillräcklig nivå av 
betalningsbemyndiganden i 
årsbudgetarna för att för att man ska 
kunna uppfylla EU:s rättsliga 
skyldigheter och politiska åtaganden.

Ändringsförslag 3

Utkast till beslut
Skäl 8c (nytt)

Rådets utkast Ändringsförslag

(8c) Europaparlamentet har kraftfullt 
förespråkat en djupgående reformering av 
systemet för egna medel som skulle 
innebära en återgång till ett system med 
genuina, tydliga, enkla och rättvisa egna 
medel. Parlamentet anser att 
kommissionens lagstiftningsförslag om 
egna medel från juni 2011 var ett steg i 
rätt riktning och de fick stöd från början 
av en överväldigande majoritet i 
Europaparlamentet. Parlamentet beklagar 
att rådet inte hade möjlighet att gå vidare 
med reformeringen av systemet för egna 
medel på grundval av dessa 
lagstiftningsförslag. Parlamentet beklagar 
att Europeiska rådet genom sin slutliga 
politiska överenskommelse den 8 februari 
2013 t.o.m. har infört nya rabatter och 
undantag.
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Ändringsförslag 4

Utkast till beslut
Skäl 8d (nytt)

Rådets utkast Ändringsförslag

(8d) En högnivågrupp om egna medel har 
inrättats på gemensamt initiativ av de tre 
EU-institutionerna, i enlighet med det 
gemensamma uttalandet om egna medel, 
vilken utgör en del av den politiska 
överenskommelsen om den fleråriga 
budgetramen 2014–2020. Gruppen 
kommer att göra en allmän översyn av 
systemet för egna medel, vägledd av de 
övergripande målen om enkelhet, 
öppenhet, rättvisa och demokratisk 
ansvarighet. Alla aspekter av 
reformeringen av systemet för egna medel 
bör undersökas. En första utvärdering 
kommer att läggas fram i slutet av 2014. 

Ändringsförslag 5

Utkast till beslut
Skäl 8e (nytt)

Rådets utkast Ändringsförslag

(8e) Resultatet av högnivågruppens arbete 
ska utvärderas vid en interinstitutionell 
konferens under 2016, med deltagande av 
de nationella parlamenten. Baserat på 
resultatet av arbetet kommer 
kommissionen att bedöma om nya initiativ 
gällande egna medel är lämpliga. Denna 
utvärdering kommer att utföras samtidigt 
som översynen/revisionen av den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020 efter valet, 
vilken ska inledas av kommissionen 
senast under 2016. Parlamentet anser att 
högnivågruppens arbete bör bana väg för 
en överenskommelse om möjliga reformer 
som ska tas i bruk under perioden som 
omfattas av nästa fleråriga budgetram.
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BILAGA

Gemensamt uttalande om egna medel

1. I enlighet med artikel 311 i EUF-fördraget ska unionen se till att den har nödvändiga 
medel för att nå sina mål och genomföra sin politik. Det fastställs även att budgeten utan att 
det inverkar på andra inkomster ska finansieras helt av egna medel. I artikel 311 tredje stycket 
anges att rådet i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, med enhällighet och efter att 
ha hört Europaparlamentet, ska anta ett beslut om systemet för unionens egna medel och att 
rådet, inom ramen för detta, kan inrätta nya kategorier av egna medel eller upphäva en 
befintlig kategori.

2. I juni 2011 lade kommissionen därför fram förslag till reform av unionens system för 
egna medel. Europeiska rådets enades vid mötet den 7–8 februari om att bestämmelserna för 
egna medel bör vägledas av de övergripande målen om enkelhet, öppenhet och rättvisa. 
Europeiska rådet uppmanade även rådet att fortsätta arbetet med kommissionens förslag om 
en ny kategori momsbaserade egna medel. Det uppmanade även de medlemsstater som deltar 
i det fördjupade samarbetet på området för skatt på finansiella transaktioner att undersöka om 
denna kan bli grunden för en ny kategori egna medel i EU:s budget.

3. Frågan om egna medel kräver ytterligare arbete. I detta syfte kommer en högnivågrupp 
att sammankallas vars medlemmar ska utses av de tre institutionerna. Den kommer att beakta 
alla befintliga eller kommande bidrag från de tre EU-institutionerna och de nationella 
parlamenten. Den bör utnyttja lämplig sakkunskap, bland annat hos nationella 
budgetmyndigheter och finanspolitiska myndigheter samt oberoende experter.

4. Gruppen kommer att göra en allmän översyn av systemet för egna medel, vägledd av 
de övergripande målen om enkelhet, öppenhet, rättvisa och demokratisk ansvarighet. En 
första utvärdering kommer att läggas fram i slutet av 2014. Framstegen i arbetet kommer att 
bedömas på politisk nivå genom regelbundna möten, minst en gång var sjätte månad.

5. De nationella parlamenten kommer att inbjudas till en interinstitutionell konferens 
2016 för att utvärdera detta arbete.

6. Baserat på resultatet av arbetet kommer kommissionen att bedöma om nya initiativ 
gällande egna medel är lämpliga. Bedömning kommer att ske parallellt med den översyn som 
avses i artikel 1a i förordningen om den fleråriga budgetramen med tanke på de reformer 
skulle kunna övervägas för den period som omfattas av nästa fleråriga budgetram.
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MOTIVERING

Artikel 311 i EUF-fördraget för med sig två betydande ändringar av de rättsliga bestämmelser 
som har anknytning till EU:s egna medel. För det första ger artikeln utrymme för möjligheten 
att skapa nya eller avskaffa befintliga egna medel. För det andra möjliggör den för rådet att 
fastställa genomförandebestämmelser för EU:s egna medel, under förutsättning att detta anges 
i det antagna beslut som fastställer de bestämmelser som har att göra med systemet för egna 
medel. I artikel 311 i EUF-fördraget anges också det särskilda lagstiftningsförfarandet för 
antagandet av beslutet om egna medel: rådet ska vara enhälligt och man ska samråda med 
Europaparlamentet.

I kommissionens förslag utnyttjade man dessa nya fördragsbestämmelser fullt ut. Man 
föreslog att avskaffa de befintliga mervärdesskattebaserade medlen och att upprätta två 
genuina egna medel, dvs. nya egna medel grundade på respektive mervärdesskatt och den 
finansiella transaktionsskatten, vilket därmed minskade medlemsstaternas andel av deras 
BNI-bidrag till maximalt 40 procent av de totala EU-intäkterna. Kommissionen föreslog 
också att man skulle ersätta alla rabatter och justeringsmekanismer med ett system med 
klumpsummor som ska tillämpas för perioden 2014–2020. Sist, men inte minst, minskade 
kommissionens förslag kostnaderna för uppbörden till en mer realistisk andel på 10 procent, 
vilket ska jämföras med 25 procent under den fleråriga budgetramen som gällde 2007–2013.

Den överväldigande majoriteten i Europaparlamentet har kraftfullt stött kommissionens 
förslag från första början, eftersom man ansåg att det gav en solid grund för en reform av 
EU-budgeten som leder till ett system med genuina, tydliga, enkla och rättvisa egna medel.
 
Rådet beaktade emellertid inte, med den uppmärksamhet de förtjänade, kommissionens 
förslag. När det särskilt gäller förslagen om de två nya egna medlen gjordes inga framsteg: 
den föreslagna reformen av mervärdesskatten godtogs inte på grundval av att den behövde 
omarbetas; den finansiella transaktionsskatten enligt det fördjupade samarbetet har ännu inte 
antagits och det finns inget åtagande om huruvida den kan utgöra grunden för ett nytt eget 
medel för EU-budgeten.

Det föreliggande utkastet till rådets beslut syftar följaktligen till att genomföra Europeiska 
rådets slutsatser av den 7–8 februari 2013 och ändrar det befintliga beslutet om egna medel på 
följande punkter:

• Ändring av taket inom de egna medlen för betalningsbemyndiganden till 1,23 procent 
av EU:s BNI (jämfört med 1,24 procent som har gällt hittills), och för 
åtagandebemyndiganden till 1,29 procent av EU:s BNI (jämfört med 1,31 procent som 
har gällt hittills).

• Ändring av den procentuella andelen av kostnaderna för uppbörden som 
medlemsstaterna behåller från traditionella egna medel till 20 procent (jämfört med 
25 procent som har gällt hittills).

• Eftersom förslaget att reformera mervärdesskatten inte fick stöd i rådet har 
ordalydelserna i bestämmelserna inte ändrats i det aktuella beslutet om egna medel.

• Storbritanniens rabatt behålls, vilket även gäller för rabatterna på rabatterna för 
Österrike, Tyskland, Nederländerna och Sverige samt de sänkta enhetliga 
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procentsatserna för mervärdesskatten för Tyskland, Nederländerna och Sverige. 
Nederländerna, Sverige och Danmark kommer dessutom att få klumpsummerabatter 
för hela nästa fleråriga budgetram, samtidigt som Österrike kommer att få en endast 
för de första tre åren (fram till 2016).

• Införande av en bestämmelse som möjliggör fastställandet av 
genomförandebestämmelser.

Europaparlamentet har redan uttryckt sin besvikelse över att rådet inte har lyckats göra några 
framsteg avseende reformen av systemet för egna medel på grundval av kommissionens 
lagstiftningsförslag och trots Europaparlamentets ständiga påtryckningar. 

Med hänsyn till de begränsade lagstiftningsbefogenheter som Europaparlamentet har enligt 
samrådsförfarandet föreslår föredragandena en rad ändringar av rådets utkast för att man ska 
kunna återinföra parlamentets långvariga politiska ståndpunkt om de egna medlen. Det är 
viktigt att framhålla att dessa ändringsförslag också syftar till att återspegla den stora 
betydelse som parlamentet tillmäter inrättandet av högnivågruppen om egna medel och de 
framtida åtgärder som behöver vidtas för att vi ska få en framgångsrik reform av systemet för 
egna medel för den period som omfattar nästa fleråriga budgetram. Föredragandena vill 
betona de höga förväntningar som parlamentet har på högnivågruppen om egna medel, vilken 
bör samlas utan dröjsmål för att därmed uppfylla de mål och den tidsplan som har fastställts i 
det gemensamma uttalandet om inrättandet av högnivågruppen om egna medel, bilagd 
förordningen om den fleråriga budgetramen (2014–2020).
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