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7.3.2018 A8-0041/5 

Ändringsförslag  5 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 37 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

37. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att i väntan på att den 

berörda lagstiftningen antas lägga fram ett 

förslag till en reform av egna medel från 

mervärdesskatt som en del av det 

kommande lagstiftningspaketet om EU:s 

egna medel. Parlamentet anser att ett 

sådant förslag bör ta hänsyn till de 

viktigaste resultaten av 

mervärdesskattereformen som för 

närvarande diskuteras. 

37. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att i väntan på att den 

berörda lagstiftningen antas lägga fram ett 

förslag till en reform av egna medel som 

inte baseras på mervärdesskatt, som en del 

av det kommande lagstiftningspaketet om 

EU:s egna medel. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/6 

Ändringsförslag  6 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 40 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

40. Europaparlamentet instämmer i 

högnivågruppens bedömning av den 

gemensamma konsoliderade 

bolagsskattebasen som en grundval för en 

ny kategori egna medel, som uppfyller alla 

de kriterier som fastställts av gruppen. 

Parlamentet understryker att den 

gemensamma konsoliderade 

bolagsskattebasen också är en viktig del i 

utvecklingen av den inre marknaden, som 

är en europeisk kollektiv nyttighet, 

eftersom den hindrar både olämplig 

skattekonkurrens mellan medlemsstaterna 

och skatteplanering som skadar 

förutsättningarna för lika villkor. 

40. Europaparlamentet avvisar 

högnivågruppens bedömning av den 

gemensamma konsoliderade 

bolagsskattebasen som en grundval för en 

ny kategori egna medel. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/7 

Ändringsförslag  7 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 42 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

42. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen, mot bakgrund av 

resultatet av översynen av direktivet om 

en gemensam konsoliderad 

bolagsskattebas, att föreslå inrättandet av 

en ny kategori egna medel för unionens 

budget, som ska beräknas på grundval av 

medlemsstaternas intäkter från den 

gemensamma konsoliderade 

bolagsskattebasen. Parlamentet ställer sig 

positivt till införandet av en enhetlig 

skattesats för intäkter från den 

gemensamma konsoliderade 

bolagsskattebasen som ska uppbäras som 

egna medel. Parlamentet anser att ett 

sådant system skulle kunna ge betydande 

och stabila inkomster för EU till 

begränsade administrativa kostnader. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/8 

Ändringsförslag  8 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 43 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

43. Europaparlamentet anser att 

inkomst som härrör från Europeiska 

centralbankens vinst (ECB-inkomster till 

följd av utgivning av valuta) och som 

därför är direkt knuten till EU:s monetära 

union bör utgöra grunden för nya egna 

medel i stället för att betalas ut till 

nationella statskassor. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/9 

Ändringsförslag  9 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 45 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

45. Europaparlamentet delar 

högnivågruppens bedömning att skatten på 

finansiella transaktioner bör ses som en 

möjlig grund för nya egna medel för 

unionens budget, samtidigt som det också 

anser att andra sätt att beskatta finansiell 

verksamhet bör undersökas. 

45. Europaparlamentet avvisar 

högnivågruppens bedömning att skatten på 

finansiella transaktioner bör ses som en 

möjlig grund för nya egna medel för 

unionens budget. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/10 

Ändringsförslag  10 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 46 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

46. Europaparlamentet efterlyser 

därför inrättandet av en ny kategori egna 

medel för unionens budget, som ska 

beräknas på grundval av den valda 

metoden för att beskatta finansiell 

verksamhet. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/11 

Ändringsförslag  11 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 50 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

50. Europaparlamentet efterlyser i 

princip inrättandet av en ny kategori egna 

medel för unionens budget, som ska tas ut 

på transaktioner i den digitala ekonomin. 

Parlamentet anser emellertid att det mot 

bakgrund av de viktiga pågående 

förhandlingarna på såväl EU-nivå som 

OECD-nivå är alltför tidigt att besluta om 

de närmare arrangemangen för 

inrättandet av en sådan kategori av egna 

medel. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/12 

Ändringsförslag  12 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 51 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

51. Europaparlamentet anser dock att 

alla arrangemang som gjorts av EU:s 

myndigheter, såsom registrerings- eller 

övervakningssystem eller 

regleringsmekanismer, utan dröjsmål bör 

tillåta uttag av tullar eller avgifter till 

förmån för unionens budget på grundval 

av deras europeiska mervärde. 

Parlamentet anser att dessa är kollektiva 

nyttigheter för EU som, vilket 

högnivågruppen påpekar, utgör en grund 

för att införa en avgift som utgör ”andra 

intäkter” som härrör från unionens 

politik. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/13 

Ändringsförslag  13 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 54 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

54. Europaparlamentet betonar vikten 

av miljöbeskattning som en särskilt 

lämplig mekanism för att bidra till EU:s 

egna medel. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att ytterligare integrera 

förslagen till nya ekologiska egna medel, 

såsom beskrivs i högnivågruppens rapport 

och av kommissionsledamoten med 

ansvar för EU:s budget, som 

överensstämmer med viss EU-politik, t.ex. 

för energi (energiskatt), miljö och klimat 

(koldioxidjusteringsmekanism, plastskatt 

och utsläppshandelssystemet) och 

transport (skatter på drivmedel för 

vägtrafik och flygbiljetter), för att främja 

ytterligare framtida egna medel för 

unionen. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/14 

Ändringsförslag  14 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 55 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

55. Europaparlamentet anser att en 

betydande andel av auktionsinkomsterna 

från utsläppshandelssystemet från fas 4 

(2021) och framåt bör betraktas som nya 

egna medel för unionen. Parlamentet 

påminner om att denna möjlighet har 

diskuterats i högnivågruppen och föreslås 

uttryckligen av kommissionen i dess 

meddelande av den 14 februari 2018 En 

ny, modern flerårig budgetram för ett EU 

som ger ändamålsenliga resultat efter 

2020 (COM(2018)0098). Parallellt med 

detta vill Europaparlamentet se 

införandet av en 

koldioxidjusteringsmekanism, som en ny 

källa till egna medel för EU-budgeten, 

som också bör ha som effekt att 

säkerställa lika villkor i den 

internationella handeln och minska 

utlokaliseringen av produktion och 

samtidigt internalisera kostnaderna för 

klimatförändringarna i priserna på 

importerade varor. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/15 

Ändringsförslag  15 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 56 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

56. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att överväga införandet på 

EU-nivå av en avgift på plast och 

engångsartiklar, i syfte att uppmuntra 

användningen av mer hållbara alternativ. 

utgår 

Or. en 

 

 


