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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Tanács 2005. december 15–16-i ülésén azt kérte, hogy az Európai Bizottság 
nyújtson be egy új határozatra irányuló javaslatot az Európai Unió saját forrásainak rendszerér
ől, valamint a brit visszatérítésről szóló munkadokumentum módosított változatát az Európai 
Unió finanszírozására vonatkozó következtetései végrehajtása és annak biztosítása érdekében, 
hogy a saját forrásokra vonatkozó megállapodásokat a méltányosság és a haladás elve 
irányítsa. E megállapodásoknak azt kell garantálniuk, hogy – az 1984-es fontainebleau-i 
Európai Tanács következtetéseivel összhangban – egyetlen tagállamra se nehezedjen a 
viszonylagos gazdasági teljesítményéhez képest túlzott költségvetési teher.

Az említett bizottsági javaslat nagy része felsorolja azokat a technikai intézkedéseket, amelyek 
a jelenleg a saját forrásokra vonatkozó jogszabályok kiigazításához szükségesek a 
Németország, Ausztria, Hollandia és Svédország javára tett speciális megállapodások 
végrehajtása érdekében, valamint az Egyesült Királyság korrekciós mechanizmusának számítási 
módszerét, amely figyelembe veszi az annak érdekében megállapított csökkentéseket, hogy 
Nagy-Britannia teljes mértékben hozzájáruljon a jelenlegi bővítés költségeihez.

Az Unió saját forrásai úgy tekintendők, mint „a tagállamoktól független finanszírozási 
források”. Eddig az Unió saját forrásainak alapját hagyományosan a vámok, mezőgazdasági 
lefölözések, cukorpiaci hozzájárulások és a HÉA alkották, amelyeket 1988 óta a GNI alapján 
számolt forrás egészíti ki. Ezen a helyzeten a jelen javaslat nem változtat.

Azonban a globalizáció és a vámok következetes csökkentése azt eredményezték, hogy ma a 
GNI-n alapuló forrás a költségvetés nagy részének legjelentősebb forrása, amely meghatározza 
a korlátozott HÉA-alapokat, és főleg megállapítja a Közösség által beszedhető összes forrás 
felső határát. E fejlődés következtében a saját források mechanizmusa túlterheltté és korszer
űtlenné vált. Változtatásának elmaradása súlyosbítani fogja az unió forrásainak elégtelenségeit, 
és lehetetlenné teszi, hogy az unió szembenézzen az elkövetkező évek kihívásaival és 
megvalósítsa törekvéseit. Egy érthető, átlátható és az uniónak több évre elegendő bevételt 
biztosító, önfinanszírozó modellt kell javasolni.

Ennek elismeréseképpen a decemberi Európai Tanács felkérte az Európai Bizottságot, hogy 
végezze el az uniós kiadások és bevételek minden szempontot figyelembe vevő, teljes és 
széleskörű felülvizsgálatát, és rendkívül fontos, hogy a nemrégiben megkötött intézményközi 
megállapodáshoz csatoljanak egy nyilatkozatot, amely gondoskodik arról, hogy az Európai 
Parlament közvetlenül részt vehessen e felülvizsgálat kidolgozásában.

Ebben az összefüggésben világosan látszik, hogy új, dinamikus bevételi forrásokat lehetne 
javasolni az Unió részére. A jövőbeni igényeknek leginkább megfelelő finanszírozási eszköz 
típusa vagy a finanszírozási mechanizmus kosara még meghatározandó. Bármely ilyen jellegű
javaslat központi elemként fenntartja a tagállamok által tett, a GNI és viszonylagos 
gazdagságuk százalékán alapuló befizetéseiket. Finanszírozási eszközök kombinációjából álló
kiegészítő források, mint a HÉA bizonyos százaléka, a vállalkozási nyereség egy része, a 
nyereségadó százaléka, szintén előirányozhatóak.
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1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot, mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(11) preambulumbekezdés

(11) Az Európai Tanács 2005. december 
15–16-án felkérte a Bizottságot, hogy 
végezze el az uniós kiadások és bevételek 
minden szempontot figyelembe vevő, teljes 
és széles körű felülvizsgálatát és erről 
2008–2009 folyamán tegyen jelentést. E 
teljes felülvizsgálat keretében a Bizottságnak 
ezért el kell végeznie a saját források 
rendszerének általános felülvizsgálatát, 
amelyhez adott esetben megfelelő
javaslatokat kell csatolnia.

(11) Az Európai Tanács 2005. december 
15–16-án felkérte a Bizottságot, hogy 
végezze el az uniós kiadások és bevételek 
minden szempontot figyelembe vevő, teljes 
és széles körű felülvizsgálatát és erről 
2008–2009 folyamán tegyen jelentést. E 
teljes felülvizsgálat keretében a Bizottságnak 
ezért el kell végeznie a saját források 
rendszerének általános felülvizsgálatát, 
amelyhez adott esetben megfelelő
javaslatokat kell csatolnia. E felülvizsgálat 
elvégzése és javaslatainak felvázolása során 
a Bizottságnak figyelembe kell vennie az 
Európai Parlament munkáját és ajánlásait, 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság között a 2006-os költségvetési 
fegyelemről és a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról szóló intézményközi 
megállapodáshoz csatolt nyilatkozat 
szövegével összhangban.

Módosítás: 2
9. cikk
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Az uniós kiadások és bevételek minden 
szempontot figyelembe vevő, teljes és széles 
körű felülvizsgálatának keretében – amelyről 
2008–2009 folyamán tesz jelentést – a 
Bizottság elvégzi a saját források 
rendszerének általános felülvizsgálatát, 
amelyhez adott esetben megfelelő
javaslatokat csatol.

Az uniós kiadások és bevételek minden 
szempontot figyelembe vevő, teljes és széles 
körű felülvizsgálatának keretében – amelyről 
2008–2009 folyamán tesz jelentést – a 
Bizottság elvégzi a saját források 
rendszerének általános felülvizsgálatát, 
amelyhez adott esetben megfelelő
javaslatokat csatol. E felülvizsgálat 
elvégzése és javaslatainak felvázolása során 
a Bizottságnak figyelembe kell vennie az 
Európai Parlament munkáját és ajánlásait, 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság között a 2006-os költségvetési 
fegyelemről és a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról szóló intézményközi 
megállapodáshoz csatolt nyilatkozat 
szövegével összhangban.


