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ÆNDRINGSFORSLAG 

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til 

at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Ordningen for Unionens egne 

indtægter skal sikre, at der er tilstrækkelige 

midler til rådighed til en velordnet 

udvikling af Unionens politikker, idet der 

tages hensyn til nødvendigheden af streng 

budgetdisciplin. Ordningen for egne 

indtægter kan og bør også i videst muligt 

omfang understøtte udviklingen af 

Unionens politikker. 

(1) Ordningen for Unionens egne 

indtægter skal sikre, at der er tilstrækkelige 

midler til rådighed til en velordnet og 

effektiv udvikling af Unionens politikker 

og til håndtering af de nuværende 

udfordringer, idet der tages hensyn til 

kravet om budgetbalance. Unionens 

budget bør så vidt muligt finansieres 

gennem udviklingen af ordningen for egne 

indtægter, så Unionens politikker kan 

gennemføres. I dag finansieres ca. 80 % 

af Unionens budget gennem nationale 

bidrag. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Der bør i forbindelse med enhver 

reform af ordningen for egne indtægter 

tages hensyn til forpligtelsen til 

budgetneutralitet, således at den planlagte 

reform af egne indtægter ikke pålægger 

EU-borgerne yderligere direkte skatter. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 1 b (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1b) I overensstemmelse med rapporten 

fra Gruppen på Højt Plan vedrørende 

Egne Indtægter fra december 2016 bør 

følgende kriterier tages i betragtning i 

forbindelse med kortlægningen af mulige 

nye egne indtægter: lighed/rimelighed, 

effektivitet, tilstrækkelighed og stabilitet, 

gennemsigtighed og enkelhed, 

demokratisk ansvarlighed og fokus på 

europæisk merværdi. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 1 c (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1c) Gennemførelsen af brexit vil få en 

stor negativ indvirkning på Unionens 

budget. For fortsat at opfylde EU's 

forpligtelser over for Unionens borgere og 

beskytte dem og medlemsstaterne mod de 

eventuelle følgevirkninger, haster det med 

at skaffe nye egne indtægter til Unionen. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 1 d (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1d) BNI-indtægtens dominans har 

styrket den budgetmæssige "noget for 

noget"-logik på både indtægts- og 

udgiftssiden af Unionens budget, hvilket 

har skabt begrænsninger for 

budgetforhandlingerne og ført til 

nulsumsspilsaftaler. En gennemgribende 

reform af Unionens indtægter er derfor 

absolut nødvendig for at tilpasse 

finansieringen af Unionens budget til 

kravene i traktaten om Den Europæiske 
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Union, særlig artikel 3, og Unionens 

behov som helhed. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 1 e (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1e) Det forhold, at euroområdet og 

resten af Unionen på nuværende 

tidspunkt har forskellige grader af 

integration, betyder, at det er muligt at 

finde særlige egne indtægter for de 

medlemsstater, der har indført den fælles 

valuta. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) Det er nødvendigt at indføre andre 

nye egne indtægter som f.eks. dem, der 

fremlægges i rapporten fra Gruppen på 

Højt Plan vedrørende Egne Indtægter fra 

december 2016. Der bør tages hånd om 

spørgsmål vedrørende demokratisk 

ansvarlighed, samhørighed, lighed, 

miljøbeskyttelse, bæredygtig vækst og 

skabelse af synergi, som fremhæves i 

rapporten fra Gruppen på Højt Plan 

vedrørende Egne Indtægter fra december 

2016. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 4 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) De finansielle bestemmelser er 
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fastsat i traktaterne således: den årlige 

budgetprocedure i artikel 313-316 i 

TEUF, den flerårige finansielle ramme i 

artikel 312 i TEUF og ordningen for egne 

indtægter i artikel 311 og 322 i TEUF. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 4 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4b) Denne afgørelse vedtages efter en 

særlig lovgivningsprocedure, i henhold til 

hvilken Europa-Parlamentet blot skal 

høres. Finansieringen af Unionens 

fremtidige politikker bør vedtages med 

kvalificeret flertal i Rådet og med øget 

deltagelse af Europa-Parlamentet for at 

sikre større legitimitet. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) For at opnå større 

overensstemmelse mellem Unionens 

finansieringsinstrumenter og dens politiske 

prioriteter, gøre EU-budgettets betydning 

for det indre marked mere synlig og for 

bedre at kunne understøtte målsætningerne 

for Unionens politikker og reducere 

medlemsstaternes 

bruttonationalindkomstbaserede bidrag til 

Unionens årlige budget bør der indføres 

nye kategorier af egne indtægter baseret på 

det fælles konsoliderede 

selskabsskattegrundlag, på de nationale 

indtægter fra Den Europæiske Unions 

emissionshandelssystem og på et nationalt 

bidrag, som beregnes på grundlag af 

mængden af ikke-genanvendt 

(6) For at opnå større 

overensstemmelse mellem Unionens 

finansieringsinstrumenter og dens politiske 

prioriteter, gøre EU-budgettets betydning 

for det indre marked mere synlig og for 

bedre at kunne understøtte målsætningerne 

for Unionens politikker og reducere 

medlemsstaternes 

bruttonationalindkomstbaserede bidrag til 

Unionens årlige budget bør der indføres 

ambitiøse nye kategorier af egne indtægter, 

herunder, men ikke begrænset til, 

indtægter baseret på det fælles 

konsoliderede selskabsskattegrundlag, på 

de nationale indtægter fra Den Europæiske 

Unions emissionshandelssystem, på en 

EU-afgift på finansielle transaktioner, på 

indtægterne fra en mekanisme for CO2-
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plastemballageaffald. justeringsafgift ved grænsen, på 

provenuet fra bøder, som domme afsagt af 

EU-Domstolen har resulteret i, og på et 

nationalt bidrag, som beregnes på grundlag 

af mængden af ikke-genanvendt 

plastemballageaffald. I tillæg til 

kategorierne af egne indtægter er det også 

nødvendigt at indføre bidrag fra 

medlemsstaterne til Fonden for 

Stabiliseringsstøtte, som navnlig bør 

beregnes på grundlag af de monetære 

indtægter, der tildeles de nationale 

centralbanker i eurosystemet i henhold til 

artikel 32 i protokol nr. 4 om statutten for 

Det Europæiske System af Centralbanker 

og Den Europæiske Centralbank i 

overensstemmelse med den aftale, der 

ledsager forordningen om en europæisk 

investeringsstabiliseringsfunktion. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Virksomheder, der udøver deres 

aktiviteter i mere end én EU-medlemsstat, 

har stor fordel af Den Europæiske Unions 

indre marked. Forskellene mellem 

skattesystemerne i de forskellige 

medlemsstater skaber imidlertid en 

urimelig fordel for virksomheder, som kan 

undgå at betale selskabsskat der, hvor de 

skaber værdi. Kommissionens forslag fra 

201619 til et fælles selskabsskattegrundlag 

og et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag indeholder forslag 

til foranstaltninger, som skal afhjælpe 

denne uretfærdige situation ved at 

genskabe lige vilkår. De dertil knyttede 

egne indtægter bør opkræves på grundlag 

af en ensartet bidragssats, der anvendes på 

den andel af det skattepligtige overskud, 

der tildeles hver enkelt medlemsstat i 

henhold til EU-bestemmelserne om et 

fælles konsolideret selskabsskattegrundlag. 

(7) Virksomheder, der udøver deres 

aktiviteter i mere end én EU-medlemsstat, 

har stor fordel af Den Europæiske Unions 

indre marked. Forskellene mellem 

skattesystemerne i de forskellige 

medlemsstater skaber imidlertid en 

urimelig fordel for virksomheder, som kan 

undgå at betale selskabsskat der, hvor de 

skaber værdi. Kommissionens forslag fra 

201619 til et fælles selskabsskattegrundlag 

(FSSG) og et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag (FKSSG) 

indeholder forslag til foranstaltninger, som 

skal afhjælpe denne uretfærdige situation 

ved at genskabe lige vilkår. 

Medlemsstaterne bør med enstemmighed 

vedtage disse to forslag hurtigst muligt og 

inden valget i 2019, da der ikke kan 

indføres en ensartet EU-bidragssats for 

selskabsskatteindtægter, så længe et 

FSSG og et FKSSG ikke er blevet 
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Disse egne indtægter bør kun gælde for 

enheder, for hvilke Unionens regler om 

det fælles konsoliderede 

selskabsskattegrundlag er obligatoriske. 

vedtaget. De dertil knyttede egne indtægter 

bør opkræves på grundlag af en ensartet 

bidragssats, der anvendes på den andel af 

det skattepligtige overskud, der tildeles 

hver enkelt medlemsstat i henhold til EU-

bestemmelserne om et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag. 

_________________ _________________ 

19 COM(2016) 683 af 25.10.2016). 19 COM(2016) 683 af 25.10.2016). 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Det er nødvendigt at undgå, at 

medlemsstater, der drager fordel af 

korrektioner, konfronteres med en 

pludselig og betydelig forhøjelse af deres 

nationale bidrag. Der bør derfor for en 

overgangsperiode fastsættes midlertidige 

korrektioner til fordel for Østrig, 

Danmark, Tyskland, Nederlandene og 

Sverige i form af faste reduktioner af 

deres bruttonationalindkomstbaserede 

bidrag. Disse korrektioner bør udfases 

gradvist og afvikles helt senest ved 

udgangen af 2025. 

(10) I forlængelse af konklusionerne 

fra Gruppen på Højt Plan vedrørende 

Egne Indtægter bør det bemærkes, at 

korrektionen for Det Forenede Kongerige 

bortfalder, når Det Forenede Kongerige 

træder ud af EU. Derfor bør alle 

korrektioner i tilknytning til 

finansieringen af korrektionen for Det 

Forenede Kongerige øjeblikkeligt afvikles 

efter Det Forenede Kongeriges udtrædelse 

af EU. Brexit er også en anledning til at 

overveje at afskaffe alle andre 

korrektionsmekanismer, som indrømmes 

nogle medlemsstater, og som ikke længere 

er berettigede, når EU's nye flerårige 

finansielle ramme træder i kraft. Dette vil 

gøre det muligt at genoprette en 

fuldstændig ligebehandling af 

medlemsstaterne hvad angår deres bidrag 

til Unionens budget. For at undgå, at 

medlemsstater, der drager fordel af 

korrektioner, konfronteres med en 

pludselig forhøjelse af deres nationale 

bidrag, er det muligt at fastsætte 

midlertidige korrektioner til fordel for 

Østrig, Danmark, Tyskland, 

Nederlandene og Sverige i form af faste 

reduktioner af deres 

bruttonationalindkomstbaserede bidrag. 

Disse korrektioner bør udfases i løbet af 
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den næste flerårige finansielle ramme. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ea) en EU-afgift på finansielle 

transaktioner: anvendelsen af en ensartet 

bidragssats på finansielle transaktioner 

med værdipapirer og derivater for de 

lande, der deltager i den aktuelle 

procedure for forstærket samarbejde. 

Deres bidrag fratrækkes deres BNI-

baserede bidrag til EU-budgettet 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (eb) bøder, der idømmes af EU-

Domstolen: provenu fra bøder, som 

domme afsagt af EU-Domstolen har 

resulteret i. De indtægter, der genereres af 

EU-Domstolen, bør betragtes som 

supplerende egne indtægter og bør ikke 

længere nedbringe de enkelte 

medlemsstaters BNI-baserede bidrag 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ec) en CO2-justeringsmekanisme ved 

grænsen: en forpligtelse for importører af 

energiintensive varer til at købe ETS-

kvoter, således at prisforskellen på CO2 i 
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og uden for EU udlignes. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Med henblik på første afsnit, litra c), 

anvendes den ensartede bidragssats kun 

på overskuddene fra de skatteydere, for 

hvilke Unionens regler om det fælles 

konsoliderede selskabsskattegrundlag er 

obligatoriske. 

udgår 

Begrundelse 

For at sikre sammenhæng med Europa-Parlamentets holdning til Kommissionens forslag om 

et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, hvori der blev tilskyndet til, at foranstaltningen 

skulle finde anvendelse på alle virksomheder, der er etableret i Unionen. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Østrig drager fordel af en bruttoreduktion 

af sit årlige 

bruttonationalindkomstbaserede bidrag 

på 110 mio. EUR i 2021, 88 mio. EUR i 

2022, 66 mio. EUR i 2023, 44 mio. EUR i 

2024 og 22 mio. EUR i 2025. Danmark 

drager fordel af en bruttoreduktion af sit 

årlige bruttonationalindkomstbaserede 

bidrag på 118 mio. EUR i 2021, 94 mio. 

EUR i 2022, 71 mio. EUR i 2023, 47 mio. 

EUR i 2024 og 24 mio. EUR i 2025. 

Tyskland drager fordel af en 

bruttoreduktion af sit årlige 

bruttonationalindkomstbaserede bidrag 

på 2 799 mio. EUR i 2021, 2 239 mio. 

EUR i 2022, 1 679 mio. EUR i 2023, 1 119 

mio. EUR i 2024 og 560 mio. EUR i 2025. 

udgår 
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Nederlandene drager fordel af en 

bruttoreduktion af sit årlige 

bruttonationalindkomstbaserede bidrag 

på 1 259 mio. EUR i 2021, 1 007 mio. 

EUR i 2022, 755 mio. EUR i 2023, 503 

mio. EUR i 2024 og 252 mio. EUR i 2025. 

Sverige drager fordel af en 

bruttoreduktion af sit årlige 

bruttonationalindkomstbaserede bidrag 

på 578 mio. EUR i 2021, 462 mio. EUR i 

2022, 347 mio. EUR i 2023, 231 mio. 

EUR i 2024 og 116 mio. EUR i 2025. 

Beløbene måles i 2018-priser og tilpasses 

til løbende priser ved at anvende den 

seneste BNP-deflator for Unionen udtrykt 

i EUR, der er beregnet af Kommissionen, 

og som foreligger, når forslaget til budget 

udarbejdes. Disse bruttoreduktioner 

finansieres af alle medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 I tillæg til kategorierne af egne indtægter, 

der er nævnt i stk. 1, bidrag fra 

medlemsstaterne til Fonden for 

Stabiliseringsstøtte, som navnlig skal 

beregnes på grundlag af de monetære 

indtægter, der tildeles de nationale 

centralbanker i eurosystemet i henhold til 

artikel 32 i protokol nr. 4 om statutten for 

Det Europæiske System af Centralbanker 

og Den Europæiske Centralbank i 

overensstemmelse med den aftale, der 

ledsager forordningen om en europæisk 

investeringsstabiliseringsfunktion. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til afgørelse 

Artikel 4 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Det i artikel 2 nævnte provenu anvendes 

uden sondring til finansiering af alle 

udgifter, der er opført på Unionens årlige 

budget. 

Det i artikel 2 nævnte provenu anvendes 

uden sondring til finansiering af alle 

udgifter, der er opført på Unionens årlige 

budget, med undtagelse af de i stk. 1a 

nævnte bidrag, som udelukkende skal 

anvendes med henblik på Fonden for 

Stabiliseringsstøtte som fastsat i 

forordningen om en europæisk 

investeringsstabiliseringsfunktion. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til afgørelse 

Artikel 8 – stk. 6 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. I overensstemmelse med artikel 48, 

stk. 7, i TEU kan Det Europæiske Råd 

vedtage en afgørelse, der gør det muligt at 

vedtage retsakter, der skal vedtages efter 

den særlige lovgivningsprocedure, 

herunder retsakter om Den Europæiske 

Unions egne indtægter, efter den 

almindelige lovgivningsprocedure. 
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