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BEKNOPTE MOTIVERING

Tijdens zijn bijeenkomst op 15 en 16 december 2005 verzocht de Europese Raad de Europese 
Commissie een voorstel voor een nieuw besluit inzake de eigen middelen van de Europese 
Unie op te stellen, alsmede een gewijzigde versie van het werkdocument over de Britse korting
om zijn conclusies inzake de financiering van de Europese Unie ten uitvoer te leggen en ervoor 
te zorgen dat billijkheid en geleidelijkheid als leidraad voor de regelingen inzake de eigen 
middelen dienen. Deze regelingen moeten derhalve ervoor 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 hoofdmoot van bovengenoemd Commissievoorstel behelst een gedetailleerde uiteenzetting 
van de technische maatregelen die nodig zijn om de bestaande wetgeving inzake de eigen 
middelen aan te passen ten einde de speciale regelingen ten behoeve van Duitsland, Oostenrijk, 
Nederland en Zweden uit te voeren, alsmede de methode voor de berekening van het Britse 
correctiemechanisme, met inachtneming van de overeengekomen kortingen, om ervoor zorgen 
dat het Verenigd Koninkrijk de lopende uitbreiding volledig meefinanciert.

De eigen middelen van de Unie worden geacht een bron van inkomsten te zijn los en 
onafhankelijk van de lidstaten. Aldus werd de basis voor de eigen middelen van de Unie van 
oudsher gevormd door de douaneheffingen, de landbouwheffingen, de suikerheffingen en de 
BTW die sedert 1988 worden aangevuld door inkomsten op basis van het BNI. In deze situatie 
komt met het huidige voorstel geen verandering.

De mundialisering en de daaruit voortvloeiende verlaging van de douaneheffingen heeft ertoe 
geleid dat de inkomsten op basis van het BNI thans de voornaamste inkomsten vormen waaruit 
de hoofdmoot van de begroting wordt gefinancierd en die beslissend zijn voor de aftopping van
de BTW-grondslag en, nog belangrijker, die het plafond van de totale inkomsten bepalen, die 
de Gemeenschap kan ontvangen. Ten gevolge van deze ontwikkeling is het mechanisme van de 
eigen middelen grotendeels sleets en verouderd. Komt hierin geen verandering dan spitst zich
de ontoereikendheid toe van de middelen die de Unie nodig heeft om de uitdagingen van de 
komende jaren het hoofd te bieden en haar doelstellingen te verwezenlijken. Er dient een nieuw 
stelsel voor de eigen financiering te worden voorgesteld dat alomvattend, transparant en in 
staat is om gedurende vele jaren voldoende inkomsten voor de Unie te genereren.

De Europese Raad van december, die zich hiervan bewust was, heeft de Commissie verzocht 
een volledige, alomvattende evaluatie van alle aspecten van de communautaire inkomsten en 
uitgaven te verrichten. In dit verband is het vooral van belang dat de verklaring die is gehecht 
aan de onlangs gesloten interinstitutionele overeenkomst bepaalt dat het Europees Parlement 
nauw wordt betrokken bij de uitwerking van deze herziening.

Juist in deze context kunnen nieuwe dynamische bronnen van inkomsten voor de Unie worden 
voorgesteld. Het soort financieel instrument of het pakket van financiële mechanismen dat het 
meest geschikt is om in te spelen op toekomstige behoeften, moet nog worden vastgesteld. In 
elk voorstel dienaangaande dienen de betalingen door de lidstaten op basis van een percentage 
van het BNI en hun relatieve welvaart als centraal onderdeel te worden gehandhaafd. 
Aanvullende bronnen van inkomsten kunnen worden overwogen, bestaande uit een combinatie 
van financiële instrumenten zoals een percentage van de BTW, een aandeel in bedrijfswinsten 
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en een percentage van de inkomstenbelasting.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
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, zo nodig vergezeld van 
passende voorstellen. Bij het verrichten van 
deze evaluatie en het opstellen van haar 
voorstellen dient de Commissie rekening te 
houden met de werkzaamheden en 
aanbevelingen van het Europees 
Parlement, overeenkomstig de 
bewoordingen van de verklaring die is 
gehecht aan het Interinstitutioneel 
Akkoord tussen het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie over de 
begrotingsdiscipline en een goed financieel 
beheer van 2006.

Amendement 2
Artikel 9
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De Commissie stelt binnen het kader van de 
volledige, alomvattende en brede evaluatie 
van alle aspecten van de EU-uitgaven en 
–middelen waarover zij in 2008/2009 verslag 
uitbrengt, een algemeen onderzoek in 
betreffende het stelsel van eigen middelen, 
zonodig vergezeld van passende voorstellen.

De Commissie stelt binnen het kader van de 
volledige, alomvattende en brede evaluatie 
van alle aspecten van de EU-uitgaven en 
–middelen waarover zij in 2008/2009 verslag 
uitbrengt, een algemeen onderzoek in 
betreffende het stelsel van eigen middelen, 
zonodig vergezeld van passende voorstellen.
Bij het verrichten van deze evaluatie en het 
opstellen van haar voorstellen houdt de 
Commissie rekening met de 
werkzaamheden en aanbevelingen van het 
Europees Parlement, overeenkomstig de 
bewoordingen van de verklaring die is 
gehecht aan het Interinstitutioneel 
Akkoord tussen het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie over de 
begrotingsdiscipline en een goed financieel 
beheer van 2006.


