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Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet beklagar att 

EU:s budget främst finansieras från 

nationella bidrag, som baseras på BNI, i 

stället för genuint egna medel, vilket 

föreskrivs i EU-fördragen. Parlamentet 

upprepar sitt engagemang för en 

övergripande reform av EU:s system för 

egna medel, med enkelhet, rättvisa och 

öppenhet som ledande principer, och i linje 

med rekommendationerna från 

högnivågruppen för egna medel. 

Parlamentet betonar att ett sådant system 

bör innehålla en balanserad korg med nya 

egna EU-medel, som tas fram för att främja 

EU:s politiska mål och som bör införas 

progressivt i syfte att skapa rättvisare och 

stabilare EU-finanser. Parlamentet 

framhåller dessutom att Förenade 

kungarikets utträde ur unionen innebär en 

möjlighet att sätta stopp för alla rabatter. 

Parlamentet förväntar sig att kommissionen 

lägger fram ambitiösa lagstiftningsförslag i 

detta syfte och betonar att både utgifts- och 

inkomstsidan i nästa fleråriga budgetram 

kommer att behandlas som ett enda paket 

under de kommande förhandlingarna. 

5. Europaparlamentet beklagar att 

EU:s budget främst finansieras från 

nationella bidrag, som baseras på BNI, i 

stället för genuint egna medel, vilket 

föreskrivs i EU-fördragen. Parlamentet 

upprepar sitt engagemang för en 

övergripande reform av EU:s system för 

egna medel, med enkelhet, rättvisa och 

öppenhet som ledande principer, och i linje 

med rekommendationerna från 

högnivågruppen för egna medel. 

Parlamentet betonar att ett sådant system 

bör innehålla en balanserad korg med nya 

egna EU-medel, som bör införas 

progressivt i syfte att skapa rättvisare och 

stabilare EU-finanser. Parlamentet 

framhåller dessutom att Förenade 

kungarikets utträde ur unionen innebär en 

möjlighet att sätta stopp för alla rabatter. 

Parlamentet anser också att bidragen till 

EU:s budget, samt nationella och 

regionala bidrag som samfinansierar 

ESI-fonderna undantas från 

underskottsberäkningarna enligt 

stabilitets- och tillväxtpakten för att 

uppmuntra medlemsstaterna att investera 

i det europeiska projektet. Parlamentet 

förväntar sig att kommissionen lägger fram 

ambitiösa lagstiftningsförslag i detta syfte 

och betonar att både utgifts- och 

inkomstsidan i nästa fleråriga budgetram 

kommer att behandlas som ett enda paket 
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under de kommande förhandlingarna. 
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