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4.7.2016 A8-0224/41 

Ändringsförslag  41 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 

Barbara Spinelli 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 

parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag 

2015/2353(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 27a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 27a. Europaparlamentet begär extra 

budgetstöd till alla medlemsstater som 

omfattas av förfarandet för alltför stora 

underskott. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/42 

Ändringsförslag  42 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 

Merja Kyllönen, Barbara Spinelli 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 

parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag 

2015/2353(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 27b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 27b. Europaparlamentet uppmanar till en 

revidering av investeringsklausulen, så att 

nationella och regionala investeringar 

som har använts för samfinansiering av 

europeiska struktur- och 

investeringsfonder undantas från 

beräkningen av nationella underskott 

inom ramen för stabilitets- och 

tillväxtpakten. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/43 

Ändringsförslag  43 

Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, 

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 

parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag 

2015/2353(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 41a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 41a. Fredsprocessen i Irland 

 Europaparlamentet noterar det viktiga 

bidrag som EU har gett till främjandet av 

fred och försoning i Irland, särskilt 

genom Peace-programmen, som riktar sig 

till norra Irland och gränsområdena i 

söder. Parlamentet konstaterar att 

resultatet av folkomröstningen i 

Storbritannien kan komma att orsaka 

stora problem för fredsprocessen, och 

undergräver fredsprocessens och 

långfredagsavtalets integritet. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

fortsätta stödja fredsprocessen genom 

fortsatt finansiering av Peace-

programmet. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/44 

Ändringsförslag  44 

Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, 

Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 

parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag 

2015/2353(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 42 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

42. Europaparlamentet bekräftar till fullo 

idén om politiskt och ekonomiskt stöd i 

stor omfattning till Efsi, men är samtidigt 

övertygat om att EU:s budget inte ska 

finansiera nya initiativ på bekostnad av 

unionens befintliga program och politik. 

Parlamentet avser att fullgöra sitt 

åtagande att till fullo kompensera för de 

Efsi-relaterade nedskärningar som 
påverkar Horisont 2020 och FSE, så att de 

kan uppnå sina mål enligt beslutet för 

endast två år sedan, och så att EU kan nå 

sina mål i fråga om forskning och 

innovation. Parlamentet betonar i detta 

sammanhang att finansieringsnivån för de 

andra programmen inom underrubrik 1a 

(Konkurrenskraft för tillväxt och 

sysselsättning) inte bör påverkas av denna 

kompensation, med hänvisning till deras 

obestridliga bidrag till tillväxt, 

sysselsättning och konkurrenskraft. 

Parlamentet anser att marginalerna inom 

underrubrik 1a inte är tillräckliga för att 

tillgodose dessa behov, och efterlyser 

därför en höjning av taket inom denna 

underrubrik. 

42. Europaparlamentet är övertygat om att 

EU:s budget inte ska finansiera nya 

initiativ på bekostnad av unionens 

befintliga program och politik. Parlamentet 

beklagar att de Efsi-relaterade 

nedskärningarna i hög grad påverkar 

Horisont 2020 och FSE, och betonar att 

man behöver möjliggöra för dem att 
uppnå sina mål enligt beslutet för endast 

två år sedan och för EU att nå sina mål i 

fråga om forskning och innovation. 

Parlamentet betonar i detta sammanhang 

att finansieringsnivån för de andra 

programmen inom underrubrik 1a 

(Konkurrenskraft för tillväxt och 

sysselsättning) inte bör påverkas av denna 

kompensation, med hänvisning till deras 

obestridliga bidrag till tillväxt, 

sysselsättning och konkurrenskraft. 

Parlamentet anser att marginalerna inom 

underrubrik 1a inte är tillräckliga för att 

tillgodose dessa behov, och efterlyser 

därför en höjning av taket inom denna 

underrubrik. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/45 

Ändringsförslag  45 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 

parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag 

2015/2353(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 42a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 42a. Europaparlamentet anser att 

resultatet av folkomröstningen i 

Storbritannien ger löfte om en verklig 

förändring av Europeiska unionens kort- 

och långsiktiga mål i syfte att leva upp till 

det som invånarna förväntar sig av EU: 

social rättvisa, ekologisk övergång, rätt till 

välfärd, skydd mot negativa effekter av 

globaliseringen och en rättvis 

harmonisering av beskattning. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/46 

Ändringsförslag  46 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Martina Michels, 

Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, 

Matt Carthy, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 

parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag 

2015/2353(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 43 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

43. Europaparlamentet stöder en 

fortsättning av 

ungdomssysselsättningsinitiativet, som ett 

medel för att säkerställa en snabb reaktion 

i kampen mot ungdomsarbetslösheten, 

efter de justeringar som krävs enligt 

pågående utvärdering. Enligt parlamentet 

kan detta endast uppnås genom att 

ungdomssysselsättningsinitiativet fram till 

slutet av innevarande fleråriga budgetram 

ges minst lika stora 

åtagandebemyndiganden som det anslogs 

årligen under de två första åren av denna 

period (6 miljarder euro som tidigarelades 

2014–2015), beroende på resultatet av 

kommissionens kommande bedömning. 

Parlamentet noterar att detta bör inbegripa 

en revidering uppåt av taken inom 

underrubrik 1b (Ekonomisk, social och 

territoriell sammanhållning), eftersom det 

inte finns några marginaler att tillgå. 

43. Europaparlamentet stöder en 

fortsättning av 

ungdomssysselsättningsinitiativet, som en 

snabb reaktion i kampen mot 

ungdomsarbetslösheten med hjälp av de 

justeringar som krävs enligt pågående 

utvärdering. Enligt parlamentet kan detta 

endast uppnås genom att 

ungdomssysselsättningsinitiativet under de 

år som återstår av den innevarande 

fleråriga budgetram ges adekvata 

åtagandebemyndiganden. Om 

användningen av denna fond ska kunna 

ökas i mindre utvecklade regioner – den 

är för tillfället mycket låg –, vilket kräver 

större budgetstöd, påpekar parlamentet att 

man behöver göra det lättare att förutse 

hur stora medel som finns att tillgå i 

början av programmen. Parlamentet 

noterar även att detta ska inbegripa en 

revidering för att höja taken inom 

underrubrik 1b, eftersom det inte finns 

några marginaler. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/47 

Ändringsförslag  47 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Neoklis Sylikiotis 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 

parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag 

2015/2353(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 47 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

47. Europaparlamentet förväntar sig att de 

gemensamma åtgärderna för att effektivt 

hantera den yttre dimensionen av 

migrations- och flyktingkrisen, särskilt den 

politiska stabiliseringen av det europeiska 

grannskapet och Afrika söder om Sahara 

och hanteringen av humanitära och 

ekonomiska orsaker till migration, 

kommer att intensifieras under de närmaste 

åren och åtföljas av ett allt större antal 

ansökningar om finansiering inom rubrik 4 

(Europa i världen). Parlamentet betonar att 

sådana krav på ytterligare finansiering inte 

ska beviljas på bekostnad av EU:s 

befintliga yttre åtgärder, inklusive 

utvecklingspolitiken. Parlamentet begär 

därför att taken inom rubrik 4 ska höjas. 

47. Europaparlamentet förväntar sig att de 

gemensamma åtgärderna för att effektivt 

hantera den yttre dimensionen av 

migrations- och flyktingkrisen kommer att 

intensifieras under de närmaste åren och 

åtföljas av ett allt större antal ansökningar 

om finansiering inom rubrik 4 (Europa i 

världen), vilket kräver lösningar som 

tillämpas på ursprungsplatsen, 

tillgripande av sanktioner mot de metoder 

som direkt eller indirekt främjar Daish 

och mot de som drar fördel av 

människohandel, säkerställande av att 

människor med flyktingstatus kan 

förflytta sig i trygghet samt 

tillhandahållande av de resurser som 

behövs för att dessa människor ska ges en 

värdig social integrering under sin vistelse 

i Europa. Parlamentet betonar att sådana 

krav på ytterligare finansiering inte ska 

beviljas på bekostnad av EU:s befintliga 

yttre åtgärder, inklusive 

utvecklingspolitiken. Parlamentet begär 

därför att taken inom rubrik 4 ska höjas. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/48 

Ändringsförslag  48 

Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck, 

Barbara Spinelli 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 

parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag 

2015/2353(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 52a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 52a. Europaparlamentet är fast övertygat 

om att utbetalningar från ESI-fonderna 

endast bör ske på villkor som avser 

grundläggande rättigheter, så att 

utbetalningar till medlemsstater som inte 

respekterar Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna kan 

stoppas. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/49 

Ändringsförslag  49 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 

parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag 

2015/2353(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 61 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

61. Europaparlamentet anser att 

halvtidsöversynen/halvtidsrevideringen är 

en utmärkt möjlighet att för första gången 

göra en bedömning och utvärdering av hur 

EU-politiken och berörda program 

fungerar och hur den fleråriga 

budgetramens flexibilitetsbestämmelser 

och särskilda instrument genomförs, och 

förväntar sig att kommissionen presenterar 

en analys av bristerna i det nuvarande 

systemet för genomförande. Parlamentet 

uppmärksammar särskilt bedömningen av 

hur de nya delar som införs i den 

nuvarande programplaneringsperioden 

påverkar genomförandeprocessen, såsom 

förhandsvillkor enligt 

sammanhållningspolitiken. Parlamentet 

anser att 

halvtidsöversynen/halvtidsrevideringen av 

den fleråriga budgetramen också bör 

granska hur de medel som anslagits har 

bidragit till uppnåendet av målen. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

komma med konkreta förslag för att 

åtgärda eventuella brister och förbättra och 

rationalisera genomförandemiljön för de år 

som återstår av den nuvarande 

budgetramen, för att säkerställa att de 

knappa finansiella resurserna används på 

bästa möjliga sätt och för att minska den 

61. Europaparlamentet konstaterar att 

eftersom den fleråriga budgetramen 

infördes så sent, så är 

halvtidsöversynen/halvtidsrevideringen en 

utmärkt möjlighet att för första gången 

göra en bedömning och utvärdering av hur 

EU-politiken och berörda program 

fungerar och hur den fleråriga 

budgetramens flexibilitetsbestämmelser 

och särskilda instrument genomförs, samt 

hur EU:s medel förvaltas, i syfte att 

bedöma huruvida programmen i 

budgetramen uppfyller sina fastställda 

mål, har adekvat kapacitet att utnyttja 

medlen och genererar ett europeiskt 

mervärde. Parlamentet förväntar sig att 

kommissionen presenterar en analys av 

bristerna i det nuvarande systemet för 

genomförande. Parlamentet 

uppmärksammar särskilt bedömningen av 

hur de nya delar som införs i den 

nuvarande programplaneringsperioden 

påverkar genomförandeprocessen, såsom 

förhandsvillkor enligt 

sammanhållningspolitiken. Parlamentet 

anser att 

halvtidsöversynen/halvtidsrevideringen av 

den fleråriga budgetramen också bör 

granska hur de medel som anslagits har 

bidragit till uppnåendet av målen. 
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administrativa bördan för mottagarna. Parlamentet uppmanar kommissionen att 

komma med konkreta förslag för att 

åtgärda eventuella brister och förbättra och 

rationalisera genomförandemiljön genom 

en omfattande förenkling som inbegriper 

reformer av förvaltning, övervakning 

rapportering och kontroll av medlen, för 

att säkerställa att de knappa finansiella 

resurserna används på bästa möjliga sätt 

och för att minska den administrativa 

bördan för mottagarna under de år som 

återstår i den nuvarande budgetramen. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/50 

Ändringsförslag  50 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 

parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag 

2015/2353(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 62 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

62. Europaparlamentet betonar att det är 

viktigt att visa det mervärde som 

genomförandet av EU-budgeten ger, och 

ser positivt på att EU:s utgifter görs mer 

resultatorienterade. Parlamentet betonar 

att resultat- och utfallsbaserade 

bedömningar bör vara en vägledande 

princip när så är möjligt, och betonar att 

denna princip skulle vara särskilt lämpad 

för innovationsinriktade program. 

Parlamentet uppmärksammar 

kommissionens arbete inom ramen för 

initiativet för en resultatinriktad EU-

budget, som behöver utvecklas ytterligare, 

och inväntar resultatet av arbetet i den 

interinstitutionella expertarbetsgruppen 

för resultatinriktad budgetering. 

Parlamentet anser att detta 

tillvägagångssätt kan vara ett sätt att 

förbättra resultatet för underpresterande 

program. Parlamentet betonar dock att 

tekniska eller programmässiga brister inte 

får leda till att EU:s budget minskas eller 

att politiska prioriteringar överges, och att 

enbart en bättre användning av medel inte 

kommer att lösa problemet med för få 

ekonomiska medel för att bemöta akuta 

och växande behov. Parlamentet 

påminner kommissionen om att 

parlamentet, såsom ena delen av 

utgår 
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budgetmyndigheten, måste inkluderas vid 

utarbetandet av kommissionens strategi i 

denna fråga. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/51 

Ändringsförslag  51 

Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 

parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag 

2015/2353(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 63 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

63. Europaparlamentet konstaterar att 

finansieringsinstrumenten i unionens 

budget har fått en större roll som en 

kompletterande typ av finansiering jämfört 

med subventioner och bidrag. Parlamentet 

bekräftar potentialen hos dessa instrument 

när det gäller att öka unionsbudgetens 

finansiella och därmed även politiska 

inverkan. Parlamentet understryker dock 

att en övergång från traditionell 

finansiering till mer innovativa instrument 

inte rekommenderas inom alla politiska 

områden, eftersom det finns politik som 

inte är helt marknadsrelaterad. 

Parlamentet påpekar att 

finansieringsinstrument utgör en alternativ 

och kompletterande finansieringsmetod, 

och att de inte bör användas för projekt 

som endast kan komma i fråga för bidrag, 

som är särskilt viktiga för mindre 

utvecklade regioner. 

63. Europaparlamentet konstaterar att 

finansieringsinstrumenten i unionens 

budget har fått en större användning som 

en kompletterande typ av finansiering 

jämfört med subventioner och bidrag. 

Parlamentet bekräftar potentialen hos dessa 

instrument när det gäller att öka 

unionsbudgetens finansiella och därmed 

även politiska inverkan. Parlamentet 

understryker dock att en övergång från 

traditionell finansiering till mer innovativa 

instrument inte rekommenderas. 

Parlamentet framhåller att 

finansieringsinstrument kan ge alternativ 

och kompletterande finansiering, men att 

de endast bör användas för projekt där 

denna typ av finansiering ger ett 

mervärde och en bättre förvaltning av 

offentliga medel. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/52 

Ändringsförslag  52 

Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Stefan Eck 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 

parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag 

2015/2353(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 65 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

65. Europaparlamentet uppmuntrar 

kommissionen att identifiera alla EU-

politikområden där bidrag kan 

kombineras med finansieringsinstrument, 

och att reflektera över vad som är en 

lämplig balans mellan de två. Parlamentet 

är fast övertygat om att möjligheten att 

kombinera olika EU-resurser enligt 

harmoniserade förvaltningsregler skulle 

bidra till att optimera synergieffekterna 

mellan tillgängliga finansieringskällor på 

EU-nivå. Parlamentet betonar att en ökad 

användning av finansieringsinstrument inte 

får leda till en minskning av unionens 

budget. Parlamentet påminner om sina 

upprepade uppmaningar till större 

transparens och demokratisk kontroll i 

samband med användningen av 

finansieringsinstrument som stöds av 

unionens budget. 

65. Europaparlamentet betonar att en ökad 

användning av finansieringsinstrument inte 

får leda till en minskning av unionens 

budget. Parlamentet påminner om sina 

upprepade uppmaningar till större 

transparens och demokratisk kontroll i 

samband med användningen av 

finansieringsinstrument som stöds av 

unionens budget. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/53 

Ändringsförslag  53 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Martina Michels 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: 
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Förslag till resolution 

Punkt 73 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

73. Med hänsyn till den snabbt växlande 

politiska miljön och för att möjliggöra 

större flexibilitet anser 

Europaparlamentet att vissa element i 

budgetramen ska gälla för fem år medan 

andra, särskilt de som rör program som 

kräver längre programplaneringstid 

och/eller politik som rör komplexa 

förfaranden för inrättande av system för 

genomförande, såsom 

sammanhållningspolitiken och politiken 

för landsbygdsutveckling, bör antas för en 

period på 5 + 5 år med obligatorisk 

halvtidsrevidering. 

utgår 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 76 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

76. Europaparlamentet föreslår att ett eller 

flera nya egna medel införs, helst med en 

tydlig koppling till europeisk politik som 

skapar mervärde, och noterar att många 

möjliga nya egna medel redan har 

diskuterats i högnivågruppen, såsom en 

reformerad mervärdesskatt, en skatt på 

finansiella transaktioner, ECB:s myntskatt, 

ett reformerat EU-system för handel med 

utsläppsrätter samt koldioxidskatt, 

transportskatt, företagsbeskattning, elskatt 

och digital skatt. Parlamentet väntar med 

intresse på högnivågruppens 

rekommendationer för att kunna gå vidare 

och utarbeta parlamentets ståndpunkt i 

denna fråga. Parlamentet begär i detta 

sammanhang att alla sorters rabatter ska 

avskaffas. 

76. Europaparlamentet föreslår att ett eller 

flera nya egna medel införs, helst med en 

tydlig koppling till europeisk politik som 

skapar mervärde, genom progressiva 

skatter som förstärker den finanspolitiska 

kapaciteten att hantera finansiella, 

ekonomiska och miljörelaterade kriser 

under cyklerna, och noterar att många 

möjliga nya egna medel redan har 

diskuterats i högnivågruppen, såsom en 

reformerad mervärdesskatt, en skatt på 

finansiella transaktioner, ECB:s myntskatt, 

ett reformerat EU-system för handel med 

utsläppsrätter samt koldioxidskatt, 

transportskatt, företagsbeskattning, elskatt 

och digital skatt. Parlamentet väntar med 

intresse på högnivågruppens 

rekommendationer för att kunna gå vidare 

och utarbeta parlamentets ståndpunkt i 

denna fråga. Parlamentet begär i detta 

sammanhang att alla sorters rabatter ska 

avskaffas. 

Or. en 

 

 


