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Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. bemærker, at Rådet i denne retsakt 

bl.a. fastsætter loftet for egne indtægter 

og kan indføre nye kategorier af egne 

indtægter eller ophæve en eksisterende 

kategori; understreger, at selv om 

afgørelsen om egne indtægter ikke har 

nogen udløbsdato, er den direkte 

forbundet med den relevante FFR, som 

fastsætter de maksimale udgifter for den 

samme periode, som den dækker; 

udgår 

Or. en 
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24. mener, at de traditionelle egne 

indtægter, dvs. told, landbrugsafgifter og 

sukker- og isoglukoseafgifter, udgør en 

pålidelig og reel kilde til EU's indtægter, 

idet de er en direkte følge af, at EU er en 

toldunion, og af de juridiske kompetencer 

og den fælles handelspolitik, der er knyttet 

hertil; er derfor af den opfattelse, at de 

traditionelle egne indtægter bør bevares 

som en indtægtskilde for EU's budget; 

mener, at hvis andelen af 

opkrævningsomkostninger, der 

tilbageholdes af medlemsstaterne, 

reduceres, kan en større andel af disse 

indtægter sikres til EU's budget; 

24. mener, at de traditionelle egne 

indtægter, dvs. told, landbrugsafgifter og 

sukker- og isoglukoseafgifter, udgør en 

pålidelig og reel kilde til EU's indtægter, 

idet de er en direkte følge af, at EU er en 

toldunion, og af de juridiske kompetencer 

og den fælles handelspolitik, der er knyttet 

hertil; er derfor af den opfattelse, at de 

traditionelle egne indtægter bør bevares 

som en indtægtskilde for EU's budget; 

mener, at selv om told på import fra lande 

uden for EU allerede udgør en egen 

indtægt, bør de 20 %, medlemsstaterne 

tilbageholder som 

opkrævningsomkostninger i relation til 

forvaltningsgebyrer, fjernes til fordel for 

EU's egne indtægter; 

Or. en 
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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, 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; mener, 

at reformen bør udelukke det BNI-

baserede bidrag til EU-budgettet samt 

nationale bidrag til initiativer, der støttes 

af medfinansiering fra EU, fra 

beregningen af underskud under 

stabilitets- og vækstpagten med henblik på 

at fremme investeringer; 

Or. en 
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50. opfordrer i princippet til, at der 

etableres en ny egen indtægt for Unionens 

budget, som opkræves på transaktioner i 

den digitale økonomi; mener dog, at det i 

betragtning af de vigtige igangværende 

forhandlinger både på EU- og OECD-

plan er for tidligt at træffe afgørelse om 
de nærmere bestemmelser for 

etableringen af en sådan indtægt; 

50. opfordrer til, at der etableres en ny 

egen indtægt for Unionens budget, som 

opkræves på transaktioner i den digitale 

økonomi; insisterer på, at der er behov for 

en langsigtet løsning for at imødekomme 

de pågældende udfordringer snarere end 

hurtige løsninger; mener derfor, at 

etableringen af et forbindelsesled til et 

fast digitalt driftssted baseret på en 

væsentlig og varig digital tilstedeværelse i 

direktivet om det fælles konsoliderede 

selskabsskattegrundlag ville imødekomme 

de skattemæssige udfordringer, der opstår 

som følge af digitaliseringen; mener 

imidlertid, at det er nødvendigt at tage 

højde for de igangværende forhandlinger 

både på EU- og OECD-plan; 

Or. en 

 

 


