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KORTFATTAD MOTIVERING

Vid toppmötet den 15–16 december 2005 uppmanade Europeiska rådet kommissionen att 
lägga fram ett förslag till ett nytt beslut om Europeiska unionens egna medel och en ändrad 
version av arbetsdokumentet om Förenade kungarikets korrigering för att på så sätt omsätta 
toppmötets slutsatser om finansieringen av unionen och se till att bestämmelserna om egna 
medel styrs av principen om rättvisa och successivitet. Bestämmelserna bör därmed, i enlighet 
med slutsatserna från Europeiska rådet i Fontainebleu 1984, garantera att ingen medlemsstat 
har en budgetbörda som är orimlig i förhållande till dess relativa välstånd.

I det kommissionsförslag som anges ovan går man huvudsakligen i detalj in på de tekniska 
åtgärder som krävs för att anpassa den befintliga lagstiftningen om egna medel. Syftet är att 
genomföra de särskilda bestämmelser som införts för Tyskland, Österrike, Nederländerna och 
Sverige samt metoden för beräkning av den brittiska korrigeringsmekanismen – med hänsyn till 
överenskomna reduceringar – och därmed garantera att Förenade kungariket deltar fullt ut i 
kostnaderna för den pågående utvidgningen.

Unionens egna medel betraktas som en separat källa till finansiering som är oberoende av 
medlemsstaterna. Därför har grunden för unionens egna medel traditionellt bestått av 
tullavgifter, jordbruksavgifter såsom sockeravgifter och moms, som sedan 1988 kompletteras
av en BNI-baserad resurs. Situationen förblir oförändrad enligt det nuvarande förslaget.

Globaliseringen och den sänkning av tullavgifterna som följer i dess kölvatten innebär 
emellertid att den BNI-baserade resursen numera utgör den främsta källan till finansiering av en 
stor del av budgeten, vilket avgör taket för momsbasen och vilket framför allt slår fast taket för 
de sammanlagda medel som gemenskapen kan få in. Till följd av denna utveckling har systemet 
för EU:s egna medel i stort sett blivit uttjänt och föråldrat. Om man inte lyckas ändra det 
skärps bristen på de resurser som unionen behöver för att klara av de kommande årens 
utmaningar och uppnå sina mål. Därför bör det läggas fram förslag om ett nytt system för 
självfinansiering, ett system som är omfattande, öppet och förmår ta fram tillräckliga inkomster 
för unionen under många år.

Vid toppmötet i december erkände Europeiska rådet detta och uppmanade kommissionen att 
genomföra en fullständig och omfattande översyn som täcker alla aspekter av EU:s utgifter och 
medel. Det är särskilt viktigt att det bifogas en förklaring till det avtal som nyligen ingåtts 
mellan institutionerna för att garantera att Europaparlamentet görs nära delaktigt i denna 
översyn.

Det är klart att nya dynamiska intäktskällor för unionen får föreslås i detta sammanhang. Den 
typ av finansiellt instrument eller den korg av finansiella mekanismer som är lämpligast för att 
svara mot de framtida behoven behöver ännu fastställas. Ett sådant förslag bör som en central 
beståndsdel bibehålla medlemsstaternas betalningar på grundval av en procentandel av BNI och 
deras relativa välstånd. Kompletterande källor bestående av en kombination av finansiella 
verktyg såsom en procentandel av momsen, en andel av företagens vinster och en procentandel 
av inkomstskatten skulle även kunna fastställas.
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1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
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, vid 
behov åtföljd av lämpliga förslag. Då
kommissionen genomför denna översyn 
och utarbetar sina förslag bör den ta 
hänsyn till Europaparlamentets verksamhet
och rekommendationer i enlighet med den 
förklaring som bifogats till det 
interinstitutionella avtal om budgetdisciplin 
och sund ekonomisk förvaltning från 2006 
som ingåtts mellan Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen.

Ändringsförslag 2
Artikel 9
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I den fullständiga och omfattande översyn av 
alla aspekter av EU:s utgifter och inkomster 
som kommissionen skall genomföra och 
avlägga rapport om 2008–2009, skall även 
ingå en övergripande översyn av systemet för 
egna medel, vilken vid behov skall åtföljas av 
lämpliga förslag.

I den fullständiga och omfattande översyn av 
alla aspekter av EU:s utgifter och inkomster 
som kommissionen skall genomföra och 
avlägga rapport om 2008–2009, skall även 
ingå en övergripande översyn av systemet för 
egna medel, vilken vid behov skall åtföljas av 
lämpliga förslag. Då kommissionen 
genomför denna översyn och utarbetar sina 
förslag bör den ta hänsyn till 
Europaparlamentets verksamhet och 
rekommendationer i enlighet med den 
förklaring som bifogats till det 
interinstitutionella avtal om budgetdisciplin 
och sund ekonomisk förvaltning från 2006 
som ingåtts mellan Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen.


