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KORT BEGRUNDELSE

Det Europæiske Råd opfordrede på sit møde den 15. og 16. december 2005 til, at 
Kommissionen forelagde et nyt forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions egne 
indtægter såvel som en ændret version af arbejdsdokumentet om den britiske rabat for at 
gennemføre sine konklusioner vedrørende finansieringen af Den Europæiske Union og sikre, at 
ordningerne for de egne indtægter fulgte princippet om ligebehandling og gradvis indførelse. 
Disse ordninger må derefter bidrage til at sikre i overensstemmelse med konklusionerne fra Det 
Europæiske Råds møde i Fontainebleau i 1984, at ingen medlemsstat bør bære en for stor 
budgetbyrde i forhold til sin relative velstand.

Hovedparten af det ovennævnte forslag fra Kommissionen indeholder en detaljeret oversigt 
over de tekniske foranstaltninger, der er nødvendige for at tilpasse de nuværende bestemmelser 
om egne indtægter, for at indføre de særlige ordninger, som er indført til fordel for Tyskland, 
Østrig, Nederlandene og Sverige såvel som beregningsmetoden for mekanismen for UK-
korrektionen, samtidig med at der tages højde for de nedskæringer, der vedtoges for at sikre, 
at Det Forenede Kongerige deltager fuldt ud i finansieringen af udgifterne til den igangværende 
udvidelse.

Den Europæiske Unions egne indtægter anses for at være en finansieringskilde, som er adskilt 
og uafhængig i forhold til medlemsstaterne. Grundlaget for EU’s egne indtægter har 
traditionelt været told. Landbrugsafgifter, sukkerafgifter og moms har siden 1988 været 
suppleret af en indtægt baseret på BNI. Det nuværende forslag vil bevirke, at dette stadig vil 
være tilfældet.

Globaliseringen og den deraf følgende toldreduktion har medført, at den BNI-baserede indtægt 
nu er budgettets vigtigste finansieringskilde, som finansierer hovedparten af budgettet og 
fastsætter loftet for momsgrundlaget og vigtigst af alt fastsætter loftet for de samlede 
indtægter, som Fællesskabet kan modtage. Denne udvikling har medført, at mekanismen for 
egne indtægter er blevet ret uhensigtsmæssig og utidssvarende. Hvis det ikke lykkedes at 
ændre den, vil det blive endnu vanskeligere at fremskaffe de indtægter, som Unionen har brug 
for at modstå udfordringerne i de kommende år og nå sine ambitioner. Man bør foreslå en ny 
selvfinansieringsordning, som er forståelig, gennemsigtig og i stand til at tilvejebringe 
tilstrækkelige indtægter for EU i de næste mange år.

Det Europæiske Råd opfordrede i erkendelse af dette i december Kommissionen til at foretage 
en fuldstændig og vidtspændende revision, der omfattede alle aspekter af EU's udgifter og af 
midlerne, og at det er af særlig betydning, at der i den erklæring, der er vedføjet den for nylig 
indgåede interinstitutionelle aftale, udtrykkeligt foreskrives, at Europa-Parlamentet nøje skal 
inddrages i udarbejdelsen af denne revision.

Det er klart i denne forbindelse, at der vil blive foreslået nye dynamiske indtægtskilder for Den 
Europæiske Union. Der er endnu ikke truffet beslutning om den type finansielt instrument eller 
samling af finansielle mekanismer, der er mest egnede til at opfylde de fremtidige behov. I disse 
forslag bør man bevare princippet om, at medlemsstaternes betalinger baseres på en procentdel 
af BNI og deres relative velstand som et centralt element. Supplerende indtægter, som består 
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af en kombination af finansielle instrumenter som f.eks. en procentandel af moms, en andel af 
virksomheders overskud, en procentandel af indkomstskatter kan også komme i betragtning.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
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 om nødvendigt skal ledsages af 
passende forslag. Kommissionen bør i 
forbindelse med denne undersøgelse og ved 
udarbejdelse af sine forslag tage hensyn til 
Europa-Parlamentets arbejde og 
henstillinger i overensstemmelse med 
betingelserne i erklæringen, der er vedføjet 
den interinstitutionelle aftale mellem 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin og 
forsvarlig økonomisk forvaltning fra 2006.

Ændringsforslag 2
Artikel 9
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Inden for rammerne af den fuldstændige og 
vidtspændende revision, der omfatter alle 
aspekter af EU's udgifter og af midlerne, som 
Kommissionen skal aflægge rapport om i 
2008/2009, iværksætter den en generel 
undersøgelse af ordningen med egne 
indtægter, om nødvendigt fulgt op af 
passende forslag.

Inden for rammerne af den fuldstændige og 
vidtspændende revision, der omfatter alle 
aspekter af EU's udgifter og af midlerne, som 
Kommissionen skal aflægge rapport om i 
2008/2009, iværksætter den en generel 
undersøgelse af ordningen med egne 
indtægter, om nødvendigt fulgt op af 
passende forslag. Kommissionen tager i 
forbindelse med denne undersøgelse og ved 
udarbejdelse af sine forslag hensyn til 
Europa-Parlamentets arbejde og 
henstillinger i overensstemmelse med 
betingelserne i erklæringen, der er vedføjet 
den interinstitutionelle aftale mellem 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin og 
forsvarlig økonomisk forvaltning fra 2006.


