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Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. minder om, at medlemsstaterne er 

ansvarlige for deres finanspolitikker, og 

understreger, at beføjelsen til at opkræve 

skatter er et centralt element i 

medlemsstaternes suverænitet; 

understreger, at reformen af EU's egne 

indtægter ikke indebærer overførsel af 

national suverænitet på dette område, 

men snarere tilpasser den nuværende 

ordning til ånden og ordlyden i EU-

traktaterne; 

8. minder om, at medlemsstaterne er 

ansvarlige for deres finanspolitikker, og 

understreger, at beføjelsen til at opkræve 

skatter er et centralt element i 

medlemsstaternes suverænitet; 

understreger derfor, at ingen EU-

myndighed har ret til at opkræve skatter 

på vegne af de nationale skatteydere; 

Or. en 
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Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. forventer, med forbehold af den 

finansielle afregning, at konsekvenserne af 

Det Forenede Kongeriges udtræden af EU 

vil være en væsentlig udfordring også for 

den næste FFR og alle relaterede 

budgetmæssige afgørelser; er overbevist 

om, at "brexit-hullet" bør lukkes, inden 

der træffes en afgørelse om FFR efter 

2020, samtidig med at det sikres, at EU's 

indtægter ikke reduceres, og at EU-

programmer ikke påvirkes negativt; 

17. forventer, med forbehold af den 

finansielle afregning, at konsekvenserne af 

Det Forenede Kongeriges udtræden af EU 

vil være en væsentlig udfordring også for 

den næste FFR og alle relaterede 

budgetmæssige afgørelser; afviser og 

beklager imidlertid enhver manøvreren i 

forbindelse med Det Forenede Kongeriges 

udtræden af EU (brexit), for at den skal 

foranledige en styrkelse af budgettets 

indtægtsside, da dette vil føre til yderligere 

beskatning af virksomheder og øget 

skattetryk på borgerne; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. glæder sig over forslaget fra 

Kommissionens formand, Jean-Claude 

Juncker, om, at der oprettes en særlig 

budgetpost for euroområdet inden for EU-

budgettet, som indgik i hans tale om 

"Unionens tilstand" til Europa-

Parlamentet og blev videreudviklet i 

Kommissionens meddelelse af 6. 

december 2017 om nye 

budgetinstrumenter, som skal bidrage til 

at sikre et stabilt euroområde inden for 

EU's rammer (COM(2017)0822); 

opfordrer i denne forbindelse til en 

budgetmæssig kapacitet inden for EU-

budgettet ud over de nuværende lofter; 

18. afviser ideen om et særligt budget 

for euroområdet, som ville resultere i en 

betydelig splittelse mellem de lande, der 

har indført den fælles valuta, og dem, der 

har bibeholdt deres nationale valutaer, 

hvilket vil føre til en yderligere mindskelse 

af den nationale demokratiske 

suverænitet over teknokratiske strukturer; 

Or. en 
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Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. opfordrer Kommissionen til på 

dette grundlag at undersøge indførelsen 

af følgende kurv af nye egne indtægter; 

 27. afviser enhver indførelse af mulige 

nye egne indtægter baseret på moms, 

selskabsskat, møntningsgevinst, afgift på 

finansielle transaktioner (AFT) eller 

miljøskatter og -afgifter; 

Or. en 
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  27a. foreslår, at EU i stedet for at øge 

sine indtægter, bør gå i gang med at 

rationalisere sine uforholdsmæssigt store 

administrationsomkostninger, skære ned 

på alle former for spild, såsom EU-

Udenrigstjenesten, og vurdere, hvorvidt 

visse midler kunne forvaltes mere effektivt 

på nationalt plan, med henblik på at sikre 

fuld respekt for nærhedsprincippet; 

Or. en 

 

 


