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Betænkning A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 

2017/2053(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  21a. mener, at skattebyrden i den nye 

skatteordning primært skal pålægges dem, 

der drager fordel af det nuværende 

reguleringssystem, med fokus på skat på 

indkomst fra kapital (selskaboverskud), 

afgifter på finansielle transaktioner og 

formueskat, og anser den indledende 

skattesats som et første skridt i retning af 

indførelsen af et system for registrering af 

reelle ejere og ejendomme; mener 

endvidere, at skattesystemet bør gå videre 

end blot at harmonisere 

beskatningsgrundlaget ved at indføre en 

effektiv minimumsskattesats i EU som 

helhed; 

Or. en 
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Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. mener, at indførelsen af nye egne 

indtægter bør have et dobbelt formål, 

nemlig for det første at bidrage til en 

væsentlig nedsættelse (med et mål på 40 

%) i andelen af BNI-baserede bidrag og 

dermed skabe besparelser for 

medlemsstaternes budgetter; og for det 

andet at gøre det muligt at finansiere et 

højere niveau af EU-udgifter under FFR 

efter 2020 og også dække det hul, der 

følger af Det Forenede Kongeriges 

udtræden af EU; minder i denne 

forbindelse om, at de nye egne indtægter 

ikke har til formål at øge den samlede 

skattebyrde for EU's skatteydere, som ikke 

bør blive berørt af indførelsen af nye egne 

indtægter; 

22. mener, at indførelsen af nye egne 

indtægter bør have et dobbelt formål, 

nemlig for det første at gøre ordningen for 

egne indtægter mere solidarisk og 

progressiv ved at indlede en 

overgangsproces for at rette op på de 

nuværende nationale bidrag, bl.a. ved at 

indføre fordelingskriterier, der korrigerer 

det nationale bidrag på grundlag af 

indkomsten pr. indbygger; og for det andet 

at gøre det muligt at finansiere et højere 

niveau af EU-udgifter under FFR efter 

2020 og også dække det hul, der følger af 

Det Forenede Kongeriges udtræden af EU; 

minder i denne forbindelse om, at de nye 

egne indtægter ikke har til formål at øge 

den samlede skattebyrde for EU's 

skatteydere fra middelklassen og 

arbejderklassen, som ikke bør blive berørt 

af indførelsen af nye egne indtægter; 

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; 

foreslår at, den procentdel af 

toldindtægterne, som medlemsstaterne 

tilbageholder i opkrævningsomkostninger, 

bør bringes tilbage på de oprindelige 10 % 

for at kompensere for nedgangen i disse 

traditionelle egne indtægter efter de 

betydelige toldnedsættelser, der er aftalt 

inden for WTO og i større bilaterale EU-

handelsaftaler; 

Or. en 

 

 


