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7.3.2018 A8-0041/26 

Ændringsforslag  26 

Helmut Scholz, Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja 

Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Marie-Pierre Vieu 

for GUE/NGL-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 24 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  24a. noterer sig meddelelsen fra 

kommissær Malmström om, at 

Kommissionen sigter mod hurtigt at 

afslutte forhandlingerne om 

frihandelsaftaler mellem Den Europæiske 

Union og dens medlemsstater og Japan, 

Mercosur, Mexico og Chile, og at 

Kommissionen i 2018 ønsker at foreslå en 

ratifikation af frihandelsaftalerne med 

Singapore og Vietnam; påpeger, at dette 

vil indebære en drastisk reduktion af egne 

indtægter til Unionens budget i 2018 og i 

de kommende år; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/27 

Ændringsforslag  27 

Helmut Scholz, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

for GUE/NGL-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 24 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  24b. bemærker, at omfanget af og 

kilden til kompensation for de betragtelige 

tab af indtægter, som følger af hver enkel 

ny frihandelsaftale, endnu ikke er 

nærmere angivet; opfordrer 

Kommissionen til at give et præcist 

overslag over de indtægtstab, der følger af 

hver enkel af de handelsaftaler, der er 

indgået i de seneste år; opfordrer 

Kommissionen og Rådet til at afstå fra at 

underskrive nogen af de frihandelsaftaler, 

der i øjeblikket forhandles, medmindre 

der forelægges et præcist overslag over de 

indtægtstab, der forventes som et resultat 

af hver enkel af disse frihandelsaftaler, og 

gives en klar indikation om, hvilken 

budgetmæssig omstrukturering der skal 

opveje de tabte beløb; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/28 

Ændringsforslag  28 

Helmut Scholz, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-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 24 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  24c. opfordrer Kommissionen til at 

angive de omkostninger, der vil opstå som 

følge af etableringen af 

investeringsdomstolssystemet under 

frihandelsaftalerne med Vietnam og 

Canada, samt af andre aftaler, af hvilke 

det følger, at der skal oprettes en særlig 

investeringsbeskyttelsesdomstol; opfordrer 

Kommissionen til at angive, hvilken 

budgetpost der skal dække disse 

omkostninger; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/29 

Ændringsforslag  29 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

for GUE/NGL-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 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. anerkender, at det BNI-baserede 

bidrag giver en pålidelig, stabil og 

retfærdig indtægtskilde for EU-budgettet 

og nyder meget stor opbakning fra et stort 

flertal af medlemsstater; mener derfor, at 

det bør bevares, men kun som en 

afbalancerende og residual indtægt for 

EU-budgettet, hvilket ville sætte en 

stopper for den budgetmæssige logik bag 

"rimelige modydelser"; understreger i 

denne forbindelse behovet for at sikre, at 

BNI-bidraget klassificeres på samme måde 

i alle de nationale budgetter, nemlig som 

indtægter, der tilskrives EU, og ikke som 

udgifter for de nationale regeringer; 

25. anerkender, at det BNI-baserede 

bidrag giver en pålidelig, stabil og 

retfærdig indtægtskilde for EU-budgettet 

og nyder meget stor opbakning fra et stort 

flertal af medlemsstater; mener derfor, at 

det bør bevares, så der sættes en stopper 

for den budgetmæssige logik bag "rimelige 

modydelser"; understreger i denne 

forbindelse behovet for at sikre, at BNI-

bidraget klassificeres på samme måde i alle 

de nationale budgetter, nemlig som 

indtægter, der tilskrives EU, og ikke som 

udgifter for de nationale regeringer; 

Or. en 
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Ændringsforslag  30 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-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 29 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. bemærker imidlertid, at den 

nuværende ordning har alvorlige mangler: 

indtægten beregnes på et statistisk 

grundlag; den er unødig kompleks og har 

ingen direkte forbindelse til borgerne; der 

er blot tale om en overførsel af en del af de 

indtægter, som medlemsstaterne inkasserer, 

og den medfører derfor ingen merværdi 

sammenlignet med de BNI-baserede 

indtægter; og bidragsgrundlaget er ikke 

gennemsigtigt, og der er ikke sikret 

skattemæssig ligebehandling; 

29. bemærker imidlertid, at den 

nuværende ordning har alvorlige mangler: 

indtægten beregnes på et statistisk 

grundlag; den er unødig kompleks og har 

ingen direkte forbindelse til borgerne; der 

er blot tale om en overførsel af en del af de 

indtægter, som medlemsstaterne inkasserer, 

og den medfører derfor ingen merværdi 

sammenlignet med de BNI-baserede 

indtægter; og bidragsgrundlaget er ikke 

gennemsigtigt, og der er ikke sikret 

skattemæssig ligebehandling; fremhæver 

endnu en gang merværdiafgiftens 

regressive og urimelige karakter og det 

faktum, at det på lang sigt er nødvendigt 

at reducere og eventuelt afskaffe den; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/31 

Ændringsforslag  31 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

for GUE/NGL-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 35 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

35. går ind for at indføre en ensartet 

afgiftssats (1 % til 2 %) på indtægterne fra 

den reformerede merværdiafgift, som 

opkræves fuldt ud af medlemsstaternes 

myndigheder som en af Unionens egne 

indtægter; mener, at en sådan ordning vil 

kunne tilvejebringe betydelige og stabile 

indtægter til EU med begrænsede 

administrationsomkostninger; 

35. går ind for at indføre en ensartet 

afgiftssats (1 % til 2 %) på indtægterne fra 

den reformerede merværdiafgift, som 

opkræves fuldt ud af medlemsstaternes 

myndigheder som en af Unionens egne 

indtægter; mener, at en sådan ordning vil 

kunne tilvejebringe betydelige og stabile 

indtægter til EU med begrænsede 

administrationsomkostninger; opfordrer 

medlemsstaterne til at udvikle særlige 

ordninger til behandling af vigtige 

produkter og tjenesteydelser — f.eks. bør 

der anvendes ordninger med 

afgiftsfritagelse eller nedsat afgiftssats for 

fødevarer, offentlig transport, medicin og 

kultur; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/32 

Ændringsforslag  32 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Helmut Scholz, 

Barbara Spinelli, Marie-Pierre Vieu 

for GUE/NGL-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 41 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

41. minder om, at skatteunddragelse i 

alle dets former bevirker, at EU mister et 

beløb, som af Kommissionen anslås til 1 

billion EUR om året; understreger behovet 

for at inddrive ikkeopkrævede 

skatteindtægter gennem en koordineret 

politik til bekæmpelse af svig og 

skatteunddragelse og en ramme baseret på 

gennemsigtighed, samarbejde og 

koordinering; 

41. minder om, at skatteunddragelse i 

alle dets former bevirker, at EU mister et 

beløb, som af Kommissionen anslås til 1 

billion EUR om året; understreger behovet 

for at inddrive ikkeopkrævede 

skatteindtægter gennem en effektiv strategi 

for bekæmpelse af svig, korruption og 

skatteunddragelse og opadgående 

harmonisering af lovgivningen med 

hensyn til finanspolitik i Europa; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/33 

Ændringsforslag  33 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Marie-Pierre Vieu 

for GUE/NGL-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 41 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  41a. minder om, at den eneste vej til at 

opnå retfærdig beskatning og 

skattemæssig retfærdighed i Unionen er 

at foreslå en egentlig politik og tiltag til 

bekæmpelse af skatteunddragelse; 

foreslår i denne forbindelse 

foranstaltninger såsom styrkelse af den 

menneskelige og tekniske kapacitet hos 

toldmyndighederne og de institutioner, 

der arbejder med skatteunddragelse, 

indførelse af en selskabsskatteordning, 

der er baseret på beskatning i det land, 

hvori de multinationale virksomheder 

optjener deres overskud, og etablering af 

en blokade mod skattely; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/34 

Ændringsforslag  34 

Helmut Scholz, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier 

Couso Permuy, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-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 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  45a. opfordrer Kommissionen til nøje at 

overvåge udviklingen i internationale 

finansstrømme til og fra Den Europæiske 

Union efter gennemførelsen af 

liberaliseringen af finansielle tjenester og 

kapitalstrømme i Unionens handelsaftaler 

og til at rapportere resultaterne til 

Europa-Parlamentet og Rådet i 2018; 

tilskynder Kommissionen til at gøre en 

ekstra indsats for at få beskattet globale 

kapitalstrømme med henblik på at udvikle 

nye egne indtægter til Unionens budget og 

til at forelægge det pågældende forslag i 

2018; 

Or. en 



 

AM\1147889DA.docx  PE616.073v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

7.3.2018 A8-0041/35 
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Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-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 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  45b. mener, at beskatning af 

kapitalstrømme er en effektiv metode til at 

forebygge spekulative angreb på 

medlemsstater, bekæmpe 

skatteunddragelse og mindske volatiliteten 

på de finansielle markeder; 

Or. en 

 

 


