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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. konstaterer, at den nuværende ordning for Unionens egne indtægter hverken er 
gennemsigtig for borgerne eller opfylder de mål, der er fastlagt i traktaterne, især hvad 
angår sikring af Unionens økonomiske uafhængighed;

2. gør opmærksom på, at den nuværende ordning ikke giver EU tilstrækkelige indtægter til at 
gennemføre sin politik, men derimod gør Fællesskabets finansiering uforståelig for 
borgerne og fører til forhandlinger mellem medlemsstaterne om størst mulige nedsættelser 
af deres bidrag, uanset om de er nettobidragsydere eller nettomodtagere i henhold til det 
såkaldte princip om en "rimelig modydelse", der fuldstændig ignorerer de mange fordele, 
som medlemsstaterne har ved at tilhøre EU, og som strider mod enhver tanke om 
samhørighed;

3. støtter derfor den omfattende revision af Unionens finansieringsordning (såvel udgifter 
som indtægter), som Kommissionen har besluttet at gennemføre i 2008/2009 i 
overensstemmelse med de aftaler, som blev truffet af Det Europæiske Råd i december 
2005, og i henhold til erklæringen om gennemgangen af den flerårige finansielle ramme, 
der er vedføjet den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og 
forsvarlig økonomisk forvaltning;

4. mener, at det er nødvendigt med en ny ordning for EU's egne indtægter, som

− består af Fællesskabets egentlige egne indtægter og ikke af medlemsstaternes bidrag til 
EU's budget;

− garanterer, at Unionen får de nødvendige indtægter til at finansiere sine politikker, 
samtidig med at der tages hensyn til fremtidige udvidelser;

− er gennemsigtig og forståelig;

− er underlagt demokratiske beslutningsprocesser og kontrolsystemer;

− er rimelig;

5. anser det derfor for hensigtsmæssigt at give Unionen en egentlig egen indtægt i form af en 
beskatning, der skaber en direkte forbindelse mellem borgerne og 
fællesskabsfinansieringen, og som er effektiv, rimelig og ikke øger den samlede 
skattebyrde for skatteyderne;

6. bekræfter i forbindelse med beslutningsmekanismer for egne indtægter

− sin tilslutning til indholdet i den europæiske forfatning, det vil sige på den ene side de 
grundlæggende foranstaltninger, som er indeholdt i en europæisk lov, der er vedtaget af 
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Rådet efter høring af Europa-Parlamentet og godkendt af samtlige medlemsstater i 
overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige regler, og på den anden 
side de gennemførelsesforanstaltninger, der er fastsat ved lov af Rådet og vedtaget ved 
afstemning med kvalificeret flertal efter Europa-Parlamentets godkendelse;

− minder imidlertid om, at sådanne bestemmelser udgør en integreret del af den generelle 
aftale om Unionens finanser, der er anført i den europæiske forfatning, og som omfatter 
følgende punkter:

● medlemsstaterne skal fortsat have det sidste ord, hvad angår egne indtægter,

● de nuværende finansielle perspektiver skal indføjes i traktaten gennem en lov om 
den flerårige finansielle ramme, hvilket kræver Rådets og Parlamentets samtykke,

● der skal ikke længere skelnes mellem obligatoriske udgifter og ikke-obligatoriske 
udgifter i det årlige budget,

● Parlamentet bør have mulighed for at træffe beslutninger, hvad angår hele det 
årlige budget;

7. understreger, at den yderligere udbygning af den europæiske politiske integrationsproces 
gør det nødvendigt at forenkle beslutningsproceduren vedrørende egne indtægter, så den 
bliver mere effektiv og dermed giver Europa-Parlamentet beføjelse til at godkende disse 
indtægter sammen med medlemsstaternes nationale parlamenter, så det sker på 
fællesskabsplan; 

8. mener, at en vellykket revision kræver en omformulering af målene for Unionens udgifter, 
således at alle dens politikker styrkes, samtidig med at Unionens egne indtægter 
reformeres under hensyntagen til den europæiske integrations udvikling og på grundlag af 
fælles drøftelser mellem Parlamentet, Kommission, Rådet og de nationale parlamenter;

9. glæder sig derfor over den samlede metode, som ordføreren har anvendt i forbindelse med 
dialogen med de nationale parlamenter, samt over de frugtbare drøftelser, som hidtil er 
ført i de parlamentariske fora om Europas fremtid.


