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7.3.2018 A8-0041/1 

Ändringsförslag  1 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet konstaterar att 

i denna rättsakt fastställer rådet bland 

annat taket för egna medel och kan 

inrätta nya kategorier av egna medel eller 

upphäva en befintlig kategori. 

Parlamentet betonar att även om beslutet 

om egna medel inte har någon sista 

giltighetsdag, är det direkt kopplat till 

respektive flerårig budgetram som 

fastställer den maximala utgiftsnivån för 

den period som den omfattar. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/2 

Ändringsförslag  2 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet anser att 

traditionella egna medel, det vill säga 

tullar, jordbrukstullar och socker- och 

isoglukosavgifter, utgör tillförlitliga och 

genuina källor till EU-inkomster eftersom 

de är en direkt följd av att EU är en 

tullunion och av de rättsliga befogenheter 

och den gemensamma handelspolitik som 

är kopplade till denna. Parlamentet anser 

därför att de traditionella egna medlen bör 

behållas som en inkomstkälla för EU-

budgeten. Parlamentet anser att om 

andelen uppbördskostnader som 

medlemsstaterna behåller minskar kan en 

större andel av dessa inkomster säkras för 

EU-budgeten. 

24. Europaparlamentet anser att 

traditionella egna medel, det vill säga 

tullar, jordbrukstullar och socker- och 

isoglukosavgifter, utgör tillförlitliga och 

genuina källor till EU-inkomster eftersom 

de är en direkt följd av att EU är en 

tullunion och av de rättsliga befogenheter 

och den gemensamma handelspolitik som 

är kopplade till denna. Parlamentet anser 

därför att de traditionella egna medlen bör 

behållas som en inkomstkälla för EU-

budgeten. Parlamentet anser att trots att 

tullar på import från länder utanför EU 

redan utgör egna medel bör de 20 % som 

medlemsstaterna behåller som 

uppbördskostnader för administrativa 

avgifter upphävas till förmån för EU: s 

egna medel. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/3 

Ändringsförslag  3 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet konstaterar att 

det BNI-baserade bidraget utgör en 

tillförlitlig, stabil och rättvis källa till 

inkomster för EU-budgeten och åtnjuter 

mycket starkt stöd från de allra flesta 

medlemsstaterna. Parlamentet anser därför 

att det bör bibehållas men endast som en 

balanserande och kompletterande inkomst 

för EU-budgeten, vilket skulle sätta stopp 

för den budgetmässiga logiken om ett 

”rättvist återflöde”. Parlamentet betonar i 

detta sammanhang behovet av att 

säkerställa att de BNI-baserade bidragen 

klassificeras på samma sätt i alla nationella 

budgetar, närmare bestämt som en inkomst 

för EU och inte som en utgift för de 

nationella regeringarna. 

25. Europaparlamentet konstaterar att 

det BNI-baserade bidraget utgör en 

tillförlitlig, stabil och rättvis källa till 

inkomster för EU-budgeten och åtnjuter 

mycket starkt stöd från de allra flesta 

medlemsstaterna. Parlamentet anser därför 

att det bör bibehållas men endast som en 

balanserande och kompletterande inkomst 

för EU-budgeten, vilket skulle sätta stopp 

för den budgetmässiga logiken om ett 

”rättvist återflöde”. Parlamentet betonar i 

detta sammanhang behovet av att 

säkerställa att de BNI-baserade bidragen 

klassificeras på samma sätt i alla nationella 

budgetar, närmare bestämt som en inkomst 

för EU och inte som en utgift för de 

nationella regeringarna. Parlamentet anser 

att reformen bör utesluta det BNI-

baserade bidraget till EU:s budget och 

nationella bidrag till initiativ som stöds av 

medfinansiering med EU från 

beräkningen av underskott i enlighet med 

bestämmelserna i stabilitets- och 

tillväxtpakten. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/4 

Ändringsförslag  4 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 50 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

50. Europaparlamentet efterlyser i 

princip inrättandet av en ny kategori egna 

medel för unionens budget, som ska tas ut 

på transaktioner i den digitala ekonomin. 

Parlamentet anser emellertid att det mot 

bakgrund av de viktiga pågående 

förhandlingarna på såväl EU-nivå som 

OECD-nivå är alltför tidigt att besluta om 
de närmare arrangemangen för 

inrättandet av en sådan kategori av egna 

medel. 

50. Europaparlamentet efterlyser 

inrättandet av en ny kategori egna medel 

för unionens budget, som ska tas ut på 

transaktioner i den digitala ekonomin. 

Parlamentet insisterar på att det behövs 

en långsiktig lösning för att hantera dessa 

utmaningar, snarare än snabba 

lösningar. Parlamentet anser därför att 

införandet av en förbindelse till ett fast 

digitalt driftställe baserat på en väsentlig 

och varaktig digital närvaro i direktivet 

om en gemensam konsoliderad 

bolagsskattebas skulle åtgärda de 

skattemässiga utmaningar som uppstår 

till följd av digitaliseringen. Parlamentet 

anser emellertid att det är nödvändigt att ta 

hänsyn till de pågående förhandlingarna 

på såväl EU-nivå som OECD-nivå. 

Or. en 

 

 


