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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 3
Skäl 1

(1) I slutsatserna från Europeiska rådets 
möte i Bryssel den 15–16 december 2005 
anges bland annat att bestämmelserna om 
egna medel bör vägledas av det 
övergripande målet om rättvisa. Dessa 
bestämmelser bör därför, i enlighet med 
relevanta slutsatser från Europeiska rådets 
möte i Fontainebleau 1984, säkerställa att 
ingen medlemsstat har en budgetbörda som 
är orimlig i förhållande till dess relativa 
välstånd. I detta beslut bör det följaktligen 
införas bestämmelser som gäller särskilda 
medlemsstater.

(1) I slutsatserna från Europeiska rådets 
möte i Bryssel den 15–16 december 2005 
anges bland annat att bestämmelserna om 
egna medel bör vägledas av det 
övergripande målet om rättvisa. Dessa 
bestämmelser bör därför, i enlighet med 
relevanta slutsatser från Europeiska rådets 
möte i Fontainebleau 1984, säkerställa att 
ingen medlemsstat har en budgetbörda som 
är orimlig i förhållande till dess relativa 
välstånd. Vid Europeiska rådets möte den 
15–16 december 2005 beslutades att utöver 
ett stort antal särskilda arrangemang för 
enskilda medlemsstater på budgetens 
utgiftssida och utöver den rabatt som 
Förenade kungariket beviljats, bör
Tyskland, Nederländerna, Österrike och 
Sverige åtnjuta reducerade uttagssatser för 
det mervärdeskattebaserade medlet samt en 
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bruttominskning av sina respektive 
BNI-baserade bidrag till budgeten under 
perioden 2007–2013. Det är för närvarande
inom denna ram, och endast fram tills det 
att ett mer rättvist och öppet nytt system för 
de egna medlen antagits inom ramen för 
den översyn som skall göras 2008/2009,
som bestämmelser som gäller särskilda 
medlemsstater kommer att införas.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att i början av beslutet klargöra för vilka medlemsstater undantag beviljas, 
vad dessa undantag innebär och att det också finns särskiklda arrangemang på budgetens 
utgiftssida. Skäl 8 integreras därför med skäl 1. Det bör dessutopm vara kristallklart att 
Europaparlamentet endast kan acceptera denna situation fram tills ett nytt system antas i 
samband med översynen 2008/2009.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 4
Skäl 11

(11) I Europeiska rådets slutsatser från mötet 
den 15–16 december 2005 uppmanas också 
kommissionen att genomföra en fullständig 
och omfattande översyn som täcker alla 
aspekter på EU:s utgifter och inkomster, och
lägga fram rapport om detta 2008–2009. I 
samband med detta bör kommissionen 
därför genomföra en allmän översyn av hur 
systemet med egna medel fungerar, vid 
behov åtföljd av lämpliga förslag.

(11) I Europeiska rådets slutsatser från mötet 
den 15–16 december 2005 uppmanas också 
kommissionen att genomföra en fullständig 
och omfattande översyn som täcker alla 
aspekter på EU:s utgifter och inkomster, och 
lägga fram rapport om detta 2008–2009. I 
samband med detta bör kommissionen 
därför genomföra en allmän översyn av hur 
systemet med egna medel fungerar åtföljd av 
lämpliga förslag enligt de villkor som 
fastställs i förklaringen om översyn av 
budgetramen, som bifogas det 
interinstitutionella avtalet av den 
17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund 
ekonomisk förvaltning.

Or. en

Motivering

Uppmärksamheten fästs vid punkt 6 och 8 i Europaparlamentets resolution om det 
interinstitutionella avtalet. Parlamentet förväntar sig att kommissionen lägger fram konkreta 
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förslag till ändring av beslutet om gemenskapernas egna medel. Därför har ”vid behov”
strykits. Parlamentet skall delta i översynens alla skeden. Både utgiftssidan och inkomstsidan 
måste ses över och parlamentet är berett att diskutera detta. 

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 5
Skäl 11a (nytt)

(11a) I sin resolution av den 17 maj 20061

om det interinstitutionella avtalet 
förklarade Europaparlamentet att syftet 
med en sådan översyn var att nå en 
överenskommelse om ett nytt och 
omfattande finansieringssystem som är 
rättvist, hållbart, progressivt och öppet för 
insyn och som ger EU möjligheten att 
avpassa sina målsättningar efter egna 
medel snarare än efter bidrag från 
medlemsstaterna. Parlamentet påpekade 
också att särskilt systemet för egna medel 
och utgiftssidan behöver reformeras 
snarast för att undvika samma pinsamma 
upplevelse av nationellt köpslående i 
samband med nästa budgetram.
____________
1 Antagna texter från detta datum, 
P6_TA(2006)0210.

Or. en

Motivering

Uppmärksamheten fästs vid punkt 6 och 8 i Europaparlamentets resolution om det 
interinstitutionella avtalet. Parlamentet förväntar sig att kommissionen lägger fram konkreta 
förslag till ändring av beslutet om gemenskapernas egna medel. Därför har ”vid behov”
strykits. Parlamentet skall delta i översynens alla skeden. Både utgiftssidan och inkomstsidan 
måste ses över och parlamentet är berett att diskutera detta.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 6
Skäl 11b (nytt)

(11b) I sin resolution av den 18 maj 2006 
om kommissionens rapport om den årliga 
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politiska strategin1underströk parlamentet 
dessutom att en fullständig omprövning av 
inkomsterna, genom införande av ett 
system med riktiga egna medel, och 
utgifterna, genom införande av 
medfinansiering av direkta betalningar i 
jordbruket och ett politikskifte mot 
utveckling av landsbygden, är det enda som 
gör det möjligt för Europeiska unionen att 
”skaka om systemet” för att möta 
utmaningarna i vår föränderliga värld. 
____________
1 Antagna texter från detta datum, 
P6_TA(2006)0221.

Or. en

Motivering

Uppmärksamheten fästs vid punkt 40 i Europaparlamentets resolution om det 
interinstitutionella avtalet. Parlamentet förväntar sig att kommissionen lägger fram konkreta 
förslag till ändring av beslutet om gemenskapernas egna medel. Därför har ”vid behov”
strykits. Parlamentet skall delta i översynens alla skeden. Både utgiftssidan och inkomstsidan 
måste ses över och parlamentet är berett att diskutera detta.


