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7.3.2018 A8-0041/5 

Ændringsforslag  5 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 

2017/2053(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 37 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

37. opfordrer Kommissionen til i 

afventning af vedtagelsen af den relevante 

momslovgivning at forelægge et forslag til 

en reform af egne indtægter baseret på 

moms som en del af sin kommende 

lovpakke om EU's egne indtægter; mener, 

at et sådant forslag bør tage hensyn til de 

vigtigste resultater af den momsreform, 

som drøftes for øjeblikket; 

37. opfordrer Kommissionen til i 

afventning af vedtagelsen af den relevante 

momslovgivning at forelægge et forslag til 

en reform af egne indtægter, der ikke er 

baseret på moms som en del af sin 

kommende lovpakke om EU's egne 

indtægter; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/6 

Ændringsforslag  6 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 

2017/2053(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 40 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

40. er enig med Gruppen på Højt Plan 

vedrørende Egne Indtægter i, at det fælles 

konsoliderede selskabsskattegrundlag kan 

danne grundlag for en ny egen indtægt, da 

det opfylder alle de kriterier, Gruppen har 

fastsat; understreger, at det fælles 

konsoliderede selskabsskattegrundlag 

også er et centralt element i udviklingen 

af det indre marked, som er et europæisk 

offentligt gode, da det forhindrer både 

uhensigtsmæssig skattekonkurrence 

mellem medlemsstaterne og 

skatteoptimering til skade for de lige 

konkurrencevilkår; 

40. er uenig med Gruppen på Højt Plan 

vedrørende Egne Indtægter i, at det fælles 

konsoliderede selskabsskattegrundlag kan 

danne grundlag for en ny egen indtægt; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/7 

Ændringsforslag  7 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 

2017/2053(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 42 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

42. anmoder Kommissionen om på 

grundlag af konklusionerne af 

gennemgangen af direktivet om et fælles 

konsolideret selskabsskattegrundlag at 

fremsætte et forslag om etablering af en 

ny egen indtægt for Unionens budget, som 

beregnes på grundlag af 

medlemsstaternes indtægter fra det fælles 

konsoliderede selskabsskattegrundlag; 

går ind for at indføre en ensartet 

afgiftssats på indtægterne fra det fælles 

konsoliderede selskabsskattegrundlag, 

som skulle opkræves som en egen 

indtægt; mener, at en sådan ordning kan 

tilvejebringe betydelige og stabile 

indtægter til EU med begrænsede 

administrationsomkostninger; 

udgår 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/8 

Ændringsforslag  8 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 

2017/2053(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 43 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

43. er af den opfattelse, at indtægter, 

der følger af Den Europæiske 

Centralbanks fortjeneste (ECB's 

indtægter fra seddel- og møntudstedelser), 

og som dermed har en direkte forbindelse 

til EU's monetære union, bør danne 

grundlag for en ny egen indtægt i stedet 

for at blive udbetalt til de nationale 

statskasser; 

udgår 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/9 

Ændringsforslag  9 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 

2017/2053(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 45 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

45. deler Gruppen på Højt Plan 

vedrørende Egne Indtægters vurdering af, 

at afgiften på finansielle transaktioner kan 

danne grundlag for en ny egen indtægt for 

EU-budgettet, men samtidig bør det også 

overvejes at udforske andre former for 

beskatning af finansielle aktiviteter; 

45. er uenig med Gruppen på Højt Plan 

vedrørende Egne Indtægters vurdering af, 

at afgiften på finansielle transaktioner kan 

danne grundlag for en ny egen indtægt for 

EU-budgettet; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/10 

Ændringsforslag  10 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 

2017/2053(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 46 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

46. opfordrer derfor til, at der 

etableres en ny egen indtægt for Unionens 

budget, som beregnes på grundlag af en 

valgt metode til beskatning af finansielle 

aktiviteter; 

udgår 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/11 

Ændringsforslag  11 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 

2017/2053(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 50 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

50. opfordrer i princippet til, at der 

etableres en ny egen indtægt for Unionens 

budget, som opkræves på transaktioner i 

den digitale økonomi; mener dog, at det i 

betragtning af de vigtige igangværende 

forhandlinger både på EU- og OECD-

plan er for tidligt at træffe afgørelse om 

de nærmere bestemmelser for 

etableringen af en sådan indtægt; 

udgår 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/12 

Ændringsforslag  12 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 

2017/2053(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 51 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

51. mener ikke desto mindre, at 

eventuelle ordninger, som EU's 

myndigheder etablerer, såsom 

registrerings- eller 

overvågningsordninger eller 

reguleringsmekanismer, omgående bør 

gøre det muligt at opkræve told eller 

afgifter til fordel for Unionens budget på 

grundlag af deres europæiske merværdi; 

mener, at disse er offentlige EU-goder, 

der, som Gruppen på Højt Plan 

vedrørende Egne Indtægter anfører, 

danner grundlag for indførelse af en 

afgift, som udgør "andre indtægter", der 

følger af Unionens politikker; 

udgår 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/13 

Ændringsforslag  13 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 

2017/2053(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 54 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

54. understreger betydningen af 

grønne afgifter som en særligt egnet 

mekanisme til at bidrage til europæiske 

egne indtægter; opfordrer Kommissionen 

til i højere grad at indarbejde de forslag til 

yderligere økologiske egne indtægter som 

skitseret i rapporten fra Gruppen på Højt 

Plan vedrørende Egne Indtægter og af 

kommissæren med ansvar for EU-

budgettet, som er i overensstemmelse med 

visse af Unionens politikker på områder 

som energi (energiafgift), miljø og klima 

(CO2-grænsetilpasningsmekanismen, 

plastafgift og emissionshandelsordningen 

(ETS)) og transport (brændstof til 

vejtransport og afgifter på flybilletter) 

med henblik på at fremme yderligere 

fremtidige egne EU-indtægter; 

udgår 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/14 

Ændringsforslag  14 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 

2017/2053(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 55 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

55. opfordrer til, at en betydelig del af 

auktionsindtægterne fra ETS fra og med 

fase 4 (2021) betragtes som en ny egen 

indtægt for EU; minder om, at denne 

mulighed blev drøftet i Gruppen på Højt 

Plan vedrørende Egne Indtægter og 

udtrykkeligt blev foreslået af 

Kommissionen i dens meddelelse af 14. 

februar 2018 med titlen "En ny, 

moderniseret flerårig finansiel ramme for 

en Europæisk Union, der effektivt lever 

op til de valgte prioriteter for perioden 

efter 2020" (COM(2018)0098); opfordrer 

parallelt hermed til, at der indføres en 

CO2-grænsetilpasningsmekanisme som en 

ny egen indtægt for EU's budget, som 

også bør have den virkning, at den sikrer 

lige konkurrencevilkår i den 

internationale handel og begrænser 

udflytningen af produktionen, samtidig 

med at omkostningerne ved 

klimaændringer internaliseres i priserne 

på importerede varer; 

udgår 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/15 

Ændringsforslag  15 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 

2017/2053(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 56 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

56. opfordrer Kommissionen til at 

overveje at indføre en afgift på EU-plan 

på plast og engangsprodukter med 

henblik på at anspore til anvendelse af 

mere bæredygtige alternativer; 

udgår 

Or. en 

 

 


