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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att det nuvarande systemet för unionens egna medel inte är 
tydligt för medborgarna och att det inte heller uppfyller de mål som anges i fördraget, 
särskilt när det gäller unionens finansiella autonomi.

2. Europaparlamentet påpekar att det nuvarande systemet inte ger EU tillräckligt med egna 
medel för att kunna genomföra sin politik utan i stället gör gemenskapens finansiering 
obegriplig för EU-medborgarna och leder till hårda förhandlingar mellan 
medlemsstaterna, som antingen är nettobidragsgivare eller nettobidragstagare, utifrån
principen om ”rättvis återbäring”. Denna princip tar inte alls hänsyn till de många fördelar 
som alla gemenskapspartner har genom att tillhöra unionen. Dessutom kan sägas att 
principen förhindrar ökad sammanhållning.

3. Europaparlamentet stöder därför den grundliga översyn av unionens finansieringssystem 
(såväl utgifter som intäkter) som kommissionen har utfäst sig att genomföra 2008/2009, i 
enlighet med Europeiska rådets slutsatser i december 2005 och med den förklaring om 
översyn av budgetramen som bifogats till det interinstitutionella avtalet av den
17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning. 

4. Europaparlamentet anser det vara nödvändigt att ta fram ett nytt system för unionens egna 
medel som

– utgörs av medel som verkligen är gemenskapens egna och inte av nationella bidrag till 
EU:s budget,

– garanterar att unionen får de medel som den behöver för att på ett ändamålsenligt sätt 
finansiera sin politik, inte minst med tanke på de kommande utvidgningarna,

– är öppet och begripligt,

– är underställt helt demokratiska besluts- och kontrollförfaranden,

– är rimligt.

5. Europaparlamentet anser att det i detta sammanhang vore ändamålsenligt att successivt 
införa ett system där unionen genom skatteuppbörd får medel som verkligen är dess egna. 
Detta system bör skapa en direkt koppling mellan medborgarna och 
gemenskapsfinanserna. Systemet bör också vara effektivt och rimligt, och det bör inte leda 
till att det generella skattetrycket ökar.

6. När det gäller beslutsmekanismer på området för egna medel

– upprepar Europaparlamentet sitt stöd till de olika rättsakter som föreslås i den 
europeiska konstitutionen, dvs. å ena sidan grundläggande bestämmelser som fastställs 
i en europeisk lag som utfärdas av rådet och antas efter att Europaparlamentet har 
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hörts och efter att den godkänts av alla medlemsstater i enlighet med deras respektive 
konstitutionella bestämmelser och å andra sidan genomförandebestämmelser som 
fastställs genom en lag av rådet som antas med kvalificerad majoritet efter
parlamentets godkännande.

– påpekar Europaparlamentet emellertid att dessa bestämmelser är oskiljaktigt förenade 
med den generella överenskommelse om unionens finanser som bekräftas i den 
europeiska konstitutionen och som grundas på följande inslag:

● Medlemsstaterna skall ha sista ordet när det gäller de egna medlen.

● Den nuvarande budgetplanen skall införlivas i fördraget genom en lag om 
fastställande av den fleråriga finansieringsramen, vilket kräver rådets och 
parlamentets samtycke.

● Åtskillnaden mellan obligatoriska utgifter och icke-obligatoriska utgifter skall
slopas i den årliga budgeten.

● Parlamentet skall ges beslutsmakt i alla frågor som rör den årliga budgeten.

7. Europaparlamentet betonar att om den europeiska politiska integrationen fördjupas 
ytterligare kommer det att bli nödvändigt att förenkla och därmed effektivisera 
beslutsprocessen när det gäller de egna medlen. Det kommer då också att bli nödvändigt 
att ge Europaparlamentet befogenhet att, tillsammans med medlemsstaternas nationella 
parlament, godkänna dessa medel, så att förfarandet blir helt gemenskapsbaserat.

8. Europaparlamentet anser att framgångarna med varje översyn av detta slag kräver, 
parallellt med reformen av systemet för egna medel, att man omformulerar unionens 
utgiftsmål. Syftet bör vara att befästa hela unionens politik med tanke på utvecklingen av 
den europeiska integrationen och på grundval av gemensamma diskussioner mellan 
Europaparlamentet, kommissionen, rådet och de nationella parlamenten.

9. Europaparlamentet gläder sig därför över den metod som föredraganden använder när det 
gäller dialogen med de nationella parlamenten och över de fruktbara parlamentariska 
debatter som hittills har hållits om EU:s framtid.


