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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 3
Overweging 1

(1) De Europese Raad van 15 en 16 
december 2005 te Brussel concludeerde 
onder andere dat de algemene doelstelling 
van billijkheid als leidraad voor de 
eigenmiddelenregelingen moet dienen. Deze 
regelingen moeten er derhalve voor zorgen, 
overeenkomstig de conclusies van de 
Europese Raad van Fontainebleau in 1984, 
dat geen enkele lidstaat een begrotingslast 
behoeft te dragen die buitensporig is in 
vergelijking met zijn relatieve welvaart. In 
deze regelingen moeten er dus bepalingen 
voor specifieke lidstaten worden 
opgenomen.

(1) De Europese Raad van 15 en 16 
december 2005 te Brussel concludeerde 
onder andere dat de algemene doelstelling 
van billijkheid als leidraad voor de 
eigenmiddelenregelingen moet dienen. Deze 
regelingen moeten er derhalve voor zorgen, 
overeenkomstig de conclusies van de 
Europese Raad van Fontainebleau in 1984, 
dat geen enkele lidstaat een begrotingslast 
behoeft te dragen die buitensporig is in 
vergelijking met zijn relatieve welvaart. De 
Europese Raad van 15 en 16 december 
2005 heeft besloten dat, naast een 
belangrijk aantal bijzondere regelingen 
voor bepaalde lidstaten aan de 
uitgavenzijde van de begroting en de 
korting die het Verenigd Koninkrijk geniet,
Oostenrijk, Duitsland, Nederland en 
Zweden in de periode 2007-2013 een 
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geringer percentage van de BTW-bron 
mogen afdragen en dat de jaarlijkse BNI-
bijdragen van Nederland en Zweden in 
dezelfde periode met een bepaald 
brutobedrag worden verminderd. Het is in 
deze context dat tijdelijk en tot er bij de 
herziening in 2008/2009 overeenstemming 
over een billijker en transparanter nieuw 
stelsel van eigen middelen wordt bereikt,
bepalingen voor specifieke lidstaten worden 
opgenomen.

Or. en

Motivering

Aan het begin van het besluit waarbij in uitzonderingen voor lidstaten wordt voorzien, moet 
duidelijker worden aangegeven wat deze uitzonderingen precies inhouden en dat er ook 
bijzondere regelingen aan de uitgavenzijde van de begroting zijn. Daarom wordt overweging 
8 in overweging 1 verwerkt. Bovendien moet het klaar en duidelijk zijn dat het EP hier enkel 
mee kan instemmen tot er in het kader van de herziening in 2008/2009 overeenstemming over 
een nieuw stelsel wordt bereikt.

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 4
Overweging 11

(11) De Europese Raad van 15 en 16 
december 2005 verzocht de Commissie een 
volledige, alomvattende en brede evaluatie 
te verrichten, waarin alle aspecten van de 
EU-inkomsten en -uitgaven aan bod komen, 
en daarover in 2008/2009 verslag uit te 
brengen. Binnen dit kader moet de 
Commissie derhalve een algemeen 
onderzoek instellen naar de werking van het 
stelsel van eigen middelen, zo nodig
vergezeld van passende voorstellen.

(11) De Europese Raad van 15 en 16 
december 2005 verzocht de Commissie een 
volledige, alomvattende en brede evaluatie 
te verrichten, waarin alle aspecten van de 
EU-inkomsten en -uitgaven aan bod komen, 
en daarover in 2008/2009 verslag uit te 
brengen. Binnen dit kader moet de 
Commissie derhalve een algemeen 
onderzoek instellen naar de werking van het 
stelsel van eigen middelen, vergezeld van 
passende voorstellen onder de voorwaarden
die zijn vastgelegd in de Verklaring 
betreffende de herziening van het 
financiële kader, die is bijgevoegd bij het 
Interinstitutioneel akkoord van 17 mei 
2006 betreffende de begrotingsdiscipline en 
een goed financieel beheer.

Or. en
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Motivering

Zie de paragrafen 6 en 8 van de resolutie van het EP over het IIA. Het Parlement wil dat de 
Commissie concrete voorstellen voor wijzigingen in het besluit over de eigen middelen ter 
tafel legt. Daarom wordt "zo nodig" geschrapt. Het Parlement wordt bij alle fases van de 
herziening betrokken. Zowel aan de uitgaven- als aan de inkomstenzijde zijn hervormingen 
nodig en het Parlement wil hierover meespreken.

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 5
Overweging 11 bis (nieuw)

(11 bis) In zijn resolutie van 17 mei 20061

stelt het Europees Parlement dat de 
herziening gericht moet zijn op het 
bereiken van een akkoord over een nieuw, 
integraal financieel stelsel dat niet alleen 
billijk is, maar ook positief georiënteerd, 
vooruitstrevend en transparant, en dat de 
Unie de mogelijkheid biedt haar ambities te 
verwezenlijken met eigen middelen in 
plaats van met bijdragen van de lidstaten. 
Voorts wijst het Europees Parlement hierin 
op het feit dat met name het systeem van de 
eigen middelen, alsook de uitgavenkant 
grondig moeten worden herzien om te 
voorkomen dat bij het volgende financiële 
kader opnieuw de nationale belangen het 
zwaarst wegen, hetgeen een pijnlijke 
ervaring is geweest.
__________________
1 Aangenomen teksten van die datum, 
P6_TA(2006)0210.

Or. en

Motivering

Zie de paragrafen 6 en 8 van de resolutie van het EP over het IIA. Het Parlement wil dat de 
Commissie concrete voorstellen voor wijzigingen in het besluit over de eigen middelen ter 
tafel legt. Daarom wordt "zo nodig" geschrapt. Het Parlement wordt bij alle fases van de 
herziening betrokken. Zowel aan de uitgaven- als aan de inkomstenzijde zijn hervormingen 
nodig en het Parlement wil hierover meespreken.
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Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 6
Overweging 11 ter (nieuw)

(11 ter) In zijn resolutie van 18 mei 2006 
over de mededeling van de Commissie over 
de jaarlijkse beleidsstrategie (JBS)1

benadrukt het Europees Parlement voorts 
nog dat enkel een alomvattende 
herbeoordeling van de inkomsten, met 
name de invoering van een stelsel van echte 
eigen middelen, en van de uitgaven, met 
name de invoering van medefinanciering 
van directe betalingen in de landbouw en 
een beleidsverschuiving naar 
plattelandsontwikkeling toe, de Europese 
Unie in staat zal stellen het systeem te 
reorganiseren om het hoofd te bieden aan 
onze snel veranderende wereld.
____________
1 Aangenomen teksten van die datum, 
P6_TA(2006)0221.

Or. en

Motivering

Zie de paragrafen 6 en 8 van de resolutie van het EP over het IIA. Het Parlement wil dat de 
Commissie concrete voorstellen voor wijzigingen in het besluit over de eigen middelen ter 
tafel legt. Daarom wordt "zo nodig" geschrapt. Het Parlement wordt bij alle fases van de 
herziening betrokken. Zowel aan de uitgaven- als aan de inkomstenzijde zijn hervormingen 
nodig en het Parlement wil hierover meespreken.


