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Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Tania González 

Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 21a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  21a. Europaparlamentet anser att 

skattebördan från det nya skattesystemet 

främst bör belasta dem som drar nytta av 

det nuvarande regelverket, med betoning 

på skatter på kapitalinkomster 

(bolagsvinster), finansiella transaktioner 

och förmögenhetsskatt, och anser att den 

ursprungliga skattesatsen bör ses som ett 

första steg mot att införa ett system med 

faktiska betalningsmottagare och ett 

fastighetsregister. Parlamentet anser 

dessutom att skattesystemet bör gå längre 

än att enbart harmonisera skatteunderlag 

genom införandet av en effektiv 

minimiskattesats i hela EU. 

Or. en 
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Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Tania González 

Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey 
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Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet anser att 

införandet av nya egna medel bör ha ett 

dubbelt syfte, nämligen dels att 

åstadkomma en betydande minskning 

(med ett mål på 40 %) av andelen BNI-

baserade bidrag och därmed skapa 

besparingar för medlemsstaternas 

budgetar, dels att möjliggöra finansiering 

av EU-utgifter på högre nivå under den 

fleråriga budgetramen efter 2020, och även 

täcka det underskott som följer av 

Förenade kungarikets utträde. Parlamentet 

påminner i detta sammanhang om att de 

nya egna medlen inte syftar till att öka den 

samlade skattebördan för EU:s 

skattebetalare, som inte får påverkas 

negativt av införandet av nya egna medel. 

22. Europaparlamentet anser att 

införandet av nya egna medel bör ha ett 

dubbelt syfte, nämligen dels att göra 

systemet för egna medel mer solidariskt 

och progressivt genom att inleda en 

övergångsprocess för att korrigera de 

nuvarande nationella bidragen, bland 

annat genom att införa 

fördelningsmässiga kriterier som 

korrigerar det nationella bidraget på 

grundval av inkomsten per capita, dels att 

möjliggöra finansiering av EU-utgifter på 

högre nivå under den fleråriga 

budgetramen efter 2020, och även täcka det 

underskott som följer av Förenade 

kungarikets utträde. Parlamentet påminner 

i detta sammanhang om att de nya egna 

medlen inte syftar till att öka den samlade 

skattebördan för EU:s skattebetalare från 

medel- och arbetarklassen, som inte får 

påverkas negativt av införandet av nya 

egna medel. 

Or. en 
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Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet anser att 

traditionella egna medel, det vill säga 

tullar, jordbrukstullar och socker- och 

isoglukosavgifter, utgör tillförlitliga och 

genuina källor till EU-inkomster eftersom 

de är en direkt följd av att EU är en 

tullunion och av de rättsliga befogenheter 

och den gemensamma handelspolitik som 

är kopplade till denna. Parlamentet anser 

därför att de traditionella egna medlen bör 

behållas som en inkomstkälla för EU-

budgeten. Parlamentet anser att om 

andelen uppbördskostnader som 

medlemsstaterna behåller minskar kan en 

större andel av dessa inkomster säkras för 

EU-budgeten. 

24. Europaparlamentet anser att 

traditionella egna medel, det vill säga 

tullar, jordbrukstullar och socker- och 

isoglukosavgifter, utgör tillförlitliga och 

genuina källor till EU-inkomster eftersom 

de är en direkt följd av att EU är en 

tullunion och av de rättsliga befogenheter 

och den gemensamma handelspolitik som 

är kopplade till denna. Parlamentet anser 

därför att de traditionella egna medlen bör 

behållas som en inkomstkälla för EU-

budgeten. Parlamentet föreslår att den 

procentandel av tullintäkterna som 

medlemsstaterna behåller för 

uppbördskostnader på nytt fastställs till 

den ursprungliga nivån på 10 %, för att 

kompensera för minskningen av dessa 

traditionella egna medel till följd av de 

betydande tullsänkningar som beslutats 

inom WTO och i centrala bilaterala 

handelsavtal med EU. 

Or. en 

 

 


