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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 3
Betragtning 1

(1) Det Europæiske Råd konkluderede bl.a. 
på sit møde i Bruxelles den 15. og 16. 
december 2005, at ordningerne vedrørende 
egne indtægter bør følge det overordnede 
mål om ligebehandling. De bør derfor i tråd 
med de relevante konklusioner fra Det 
Europæiske Råd i Fontainebleau i 1984 
sikre, at ingen medlemsstat kommer til at 
bære en for stor budgetbyrde i forhold til sin 
relative velstand. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at indføre bestemmelser, 
der omfatter specifikke medlemsstater.

(1) Det Europæiske Råd konkluderede bl.a. 
på sit møde i Bruxelles den 15. og 16. 
december 2005, at ordningerne vedrørende 
egne indtægter bør følge det overordnede 
mål om ligebehandling. De bør derfor i tråd 
med de relevante konklusioner fra Det 
Europæiske Råd i Fontainebleau i 1984 
sikre, at ingen medlemsstat kommer til at 
bære en for stor budgetbyrde i forhold til sin 
relative velstand. Det Europæiske Råd 
konkluderede på mødet den 15. og 16. 
december 2005, at ud over et betydeligt 
antal særlige arrangementer for enkelte 
medlemsstater på budgettets udgiftsside og 
ud over den rabat, som Det Forenede 
Kongerige nyder godt af, bør Østrig, 
Tyskland, Nederlandene og Sverige 
omfattes af reducerede momsbidragssatser i 
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perioden 2007-2013, og at Nederlandene og 
Sverige bør omfattes af bruttoreduktioner i 
deres årlige BNI-bidrag i samme periode. I 
denne forbindelse indføres der indtil videre, 
og kun indtil der er nået enighed om en 
mere retfærdig og gennemsigtig ordning 
for egne indtægter i forbindelse med 
revisionsprocessen i 2008/2009, 
bestemmelser, der omfatter specifikke 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at gøre det mere klart i begyndelsen af afgørelsen, hvilke undtagelser 
medlemsstaterne omfattes af, og hvad disse undtagelser indebærer, og at der også findes 
særlige ordninger på budgettets udgiftsside. Betragtning 8 integreres derfor i betragtning 1. 
Det bør endvidere være fuldstændig klart, at EP kun kan acceptere dette, indtil man når frem 
til en ny ordning i forbindelse med revisionen i 2008/2009.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 4
Betragtning 11

(11) Det Europæiske Råd opfordrede på 
mødet den 15. og 16. december 2005 
Kommissionen til at foretage en fuldstændig 
og vidtspændende revision, der omfatter alle 
aspekter af EU's udgifter og af midlerne og 
aflægge rapport i 2008/2009. Inden for 
denne ramme bør Kommissionen derfor 
iværksætte en generel undersøgelse af, 
hvordan ordningen med egne indtægter 
fungerer, der om nødvendigt skal ledsages af 
passende forslag.

(11) Det Europæiske Råd opfordrede på 
mødet den 15. og 16. december 2005 
Kommissionen til at foretage en fuldstændig 
og vidtspændende revision, der omfatter alle 
aspekter af EU's udgifter og af midlerne og 
aflægge rapport i 2008/2009. Inden for 
denne ramme bør Kommissionen derfor 
iværksætte en generel undersøgelse af, 
hvordan ordningen med egne indtægter 
fungerer, der skal ledsages af passende 
forslag på de betingelser, der er fastlagt i 
erklæringen om gennemgangen af den 
finansielle ramme, som er vedføjet som 
bilag til den interinstitutionelle aftale af 17. 
maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig 
økonomisk forvaltning.

Or. en
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Begrundelse

Formålet er at henlede opmærksomheden på punkt 6 og 8 i EP’s beslutning om den 
interinstitutionelle aftale. Parlamentet forventer, at Kommissionen forelægger konkrete 
forslag til ændringer af afgørelsen om egne indtægter. Derfor skal ordene “om nødvendigt” 
udgå. Parlamentet vil blive inddraget i gennemgangen i alle faser. Der er behov for at 
reformere indtægts- og udgiftssiden, og Parlamentet er rede til at drøfte dette.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 5
Betragtning 11 a (ny)

(11a) Europa-Parlamentet understregede i 
sin afgørelse af 17. maj 20061 om denne 
interinstitutionelle aftale, at formålet med 
denne gennemgang bør være at indgå en 
aftale om et nyt omfattende 
finansieringssystem, der er fair, dynamisk, 
fremtidsorienteret og åbent, og som giver 
EU mulighed for at opfylde sine ambitioner 
med sine egne midler i stedet for 
medlemsstaternes bidrag, og bemærkede, at 
der hurtigst muligt bør gennemføres en 
reform af især ordningen med egne 
indtægter, men også af udgiftssiden, for at 
undgå de samme pinlige forhandlinger om 
nationale interesser i forbindelse med den
næste finansielle ramme.
__________________________
1 Vedtagne tekster af denne dato, P6_TA(2006)0210.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at henlede opmærksomheden på punkt 6 og 8 i EP’s beslutning om den 
interinstitutionelle aftale. Parlamentet forventer, at Kommissionen forelægger konkrete 
forslag til ændringer af afgørelsen om egne indtægter. Derfor skal ordene “om nødvendigt” 
udgå. Parlamentet vil blive inddraget i gennemgangen i alle faser. Der er behov for at 
reformere indtægts- og udgiftssiden, og Parlamentet er rede til at drøfte dette.
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Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 6
Betragtning 11 b (ny)

(11a) Herudover understregerede Europa-
Parlamentet i sin beslutning om 
Kommissionens årlige politikstrategi for 
2007 (APS)1, at kun en omfattende 
revurdering af indtægter, herunder især 
indførelse af et system med ægte egne 
indtægter, og udgifter, herunder indførelse 
af samfinansiering af direkte betalinger i 
landbruget og et politisk skift over mod 
udvikling af landdistrikterne, vil give EU 
mulighed for at "ruske op i systemet" for at 
leve op til udfordringerne i en verden i 
hurtig forandring. 
__________________________
1 Vedtagne tekster af denne dato, P6_TA(2006)0221.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at henlede opmærksomheden på punkt 6 og 8 i EP’s beslutning om den 
interinstitutionelle aftale. Parlamentet forventer, at Kommissionen forelægger konkrete 
forslag til ændringer af afgørelsen om egne indtægter. Derfor skal ordene “om nødvendigt” 
udgå. Parlamentet vil blive inddraget i gennemgangen i alle faser. Der er behov for at 
reformere indtægts- og udgiftssiden, og Parlamentet er rede til at drøfte dette.


