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Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. minder om, at Lissabontraktaten 

indførte nye bestemmelser om 

gennemførelsen af lovgivningen om egne 

indtægter, som giver mulighed for, at 

Rådet vedtager en forordning med 

kvalificeret flertal efter at have opnået 

Europa-Parlamentets godkendelse; 

beklager dog, at en række 

gennemførelsesbestemmelser, navnlig 

bestemmelserne vedrørende beregningen af 

BNI-indtægterne, stadig findes i afgørelsen 

om egne indtægter; opfordrer derfor til en 

mere smidig procedure for vedtagelse af 

afgørelsen om egne indtægter, der bør 

vedtages i henhold til den almindelige 

lovgivningsprocedure, hvilket indebærer 

kvalificeret flertal i Rådet og fælles 

beslutningstagning med Parlamentet; 

minder om, at Det Europæiske Råd i 

henhold til artikel 48, stk. 7, i TEU kan 

vedtage en afgørelse, der gør det muligt at 

behandle retsakter, der ikke falder ind 

under den almindelige 

lovgivningsprocedure, i henhold til denne 

procedure, hvilket stadig er langt mere 

åbent og demokratisk; opfordrer Det 

Europæiske Råd til at iværksætte en 

sådan mekanisme snarest muligt; 

7. minder om, at Lissabontraktaten 

indførte nye bestemmelser om 

gennemførelsen af lovgivningen om egne 

indtægter, som giver mulighed for, at 

Rådet vedtager en forordning med 

kvalificeret flertal efter at have opnået 

Europa-Parlamentets godkendelse; 

beklager dog, at en række 

gennemførelsesbestemmelser, navnlig 

bestemmelserne vedrørende beregningen af 

BNI-indtægterne, stadig findes i afgørelsen 

om egne indtægter; 

Or. en 
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Punkt 43 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

43. er af den opfattelse, at indtægter, 

der følger af Den Europæiske Centralbanks 

fortjeneste (ECB's indtægter fra seddel- og 

møntudstedelser), og som dermed har en 

direkte forbindelse til EU's monetære 

union, bør danne grundlag for en ny egen 

indtægt i stedet for at blive udbetalt til de 

nationale statskasser; 

43. er af den opfattelse, at indtægter, 

der følger af Den Europæiske Centralbanks 

fortjeneste (ECB's indtægter fra seddel- og 

møntudstedelser), og som dermed har en 

direkte forbindelse til EU's monetære 

union, bør danne grundlag for en ny egen 

indtægt i stedet for at blive udbetalt til de 

nationale statskasser; mener, at en sådan 

indtægt bør være direkte knyttet til den 

specifikke budgetpost for euroområdet i 

EU-budgettet; 

Or. en 
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Punkt 65 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

65. opfordrer i denne henseende til, at 

der etableres en særlig reserve på EU-

budgettets indtægtsside, som gradvist vil 

blive fyldt op med alle former for 

uforudsete andre indtægter; mener, at 

denne reserve bør anvendes til dækning af 

yderligere betalingsbehov, især dem der er 

knyttet til anvendelsen af den samlede 

margen for forpligtelser eller FFR's 

særlige instrumenter; 

65. opfordrer i denne henseende til, at 

der etableres en særlig reserve på EU-

budgettet, som gradvist vil blive fyldt op 

med alle former for uforudsete andre 

indtægter, og som behørigt fremføres for 

at give mulighed for yderligere udgifter, 

når behovet opstår; mener, at denne 

reserve bør øremærkes til FFR's særlige 

instrumenter og bør give mulighed for 

supplerende bevillinger, både i 

forpligtelser og betalinger, på grundlag af 

en afgørelse truffet af 

budgetmyndigheden; 

Or. en 

 

 


