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7.3.2018 A8-0041/26 

Ändringsförslag  26 

Helmut Scholz, Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja 

Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Marie-Pierre Vieu 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 24a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  24a. Europaparlamentet noterar 

kommissionsledamot Cecilia Malmströms 

meddelande att kommissionen har för 

avsikt att snabbt avsluta förhandlingarna 

om frihandelsavtal mellan Europeiska 

unionen och dess medlemsstater och 

Japan, Mercosur, Mexiko och Chile, och 

att kommissionen vill föreslå att 

frihandelsavtalen med Singapore och 

Vietnam ratificeras 2018. Parlamentet 

påpekar att detta skulle innebära en 

dramatisk minskning av inkomsterna från 

egna medel för unionens budget under 

2018 och de följande åren. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/27 

Ändringsförslag  27 

Helmut Scholz, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 24b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  24b. Europaparlamentet konstaterar att 

omfattningen av och källan till ersättning 

för de betydande inkomstförluster som 

följer av varje nytt frihandelsavtal 

fortfarande är ospecificerade. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

exakt ange storleken på det 

inkomstbortfall som vart och ett av de 

handelsavtal som slutits under de senaste 

åren har orsakat. Kommissionen och 

rådet uppmanas att avstå från att 

underteckna något av de frihandelsavtal 

som för närvarande är under förhandling 

om inte precisa beräkningar presenteras 

av hur stort det förväntade 

inkomstbortfallet förväntas bli av vart och 

ett av dessa frihandelsavtal och en tydlig 

indikation ges av vilken omstrukturering 

av budgeten som kommer att vidtas för att 

kompensera för de belopp som går 

förlorade. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/28 

Ändringsförslag  28 

Helmut Scholz, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 24c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  24c. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att ange de kostnader som 

uppkommer till följd av det system med 

investeringsdomstolar som ska inrättas 

inom ramen för frihandelsavtalen med 

Vietnam och Kanada samt andra avtal för 

vilka det ska inrättas en egen domstol för 

investeringsskydd. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att ange från vilka 

budgetposter medlen ska tas för att täcka 

dessa kostnader. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/29 

Ändringsförslag  29 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

för GUE/NGL-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, 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. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/30 

Ändringsförslag  30 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 29 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

29. Europaparlamentet noterar dock att 

det nuvarande systemet har allvarliga 

brister: de egna medlen beräknas på 

statistisk grund, de är onödigt 

komplicerade och de har inte någon direkt 

koppling till medborgarna, de utgör en ren 

överföring av en del av de inkomster som 

medlemsstaterna samlat in och tillför 

således inte något mervärde jämfört med 

BNI-medlen, och bidragsbasen är inte 

transparent och det råder ingen jämlikhet 

mellan skattebetalarna. 

29. Europaparlamentet noterar dock att 

det nuvarande systemet har allvarliga 

brister: de egna medlen beräknas på 

statistisk grund, de är onödigt 

komplicerade och de har inte någon direkt 

koppling till medborgarna, de utgör en ren 

överföring av en del av de inkomster som 

medlemsstaterna samlat in och tillför 

således inte något mervärde jämfört med 

BNI-medlen, och bidragsbasen är inte 

transparent och det råder ingen jämlikhet 

mellan skattebetalarna. Parlamentet 

betonar återigen mervärdesskattens 

regressiva och orättvisa natur, och att det 

på lång sikt är nödvändigt att minska och 

slutligen ta bort den. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/31 

Ändringsförslag  31 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 35 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet stöder 

inrättandet av en enhetlig skattesats (1–

2 %) på inkomsterna från den reformerade 

mervärdesskatt som helt och hållet samlats 

in av medlemsstaternas förvaltningar som 

en källa till unionens egna medel. 

Parlamentet anser att ett sådant system 

skulle kunna ge betydande och stabila 

inkomster för EU till begränsade 

administrativa kostnader. 

35. Europaparlamentet stöder 

inrättandet av en enhetlig skattesats (1–

2 %) på inkomsterna från den reformerade 

mervärdesskatt som helt och hållet samlats 

in av medlemsstaternas förvaltningar som 

en källa till unionens egna medel. 

Parlamentet anser att ett sådant system 

skulle kunna ge betydande och stabila 

inkomster för EU till begränsade 

administrativa kostnader. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att utveckla 

särskilda system för behandling av 

grundläggande varor och tjänster; till 

exempel bör skattebefrielse eller nedsatt 

skattesats användas för livsmedel, 

kollektivtrafik, läkemedel och kultur. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/32 

Ändringsförslag  32 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Helmut Scholz, 

Barbara Spinelli, Marie-Pierre Vieu 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 41 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

41. Europaparlamentet påminner om att 

skatteundandragande i alla dess former 

leder till att EU förlorar uppskattningsvis 

ett belopp på 1 biljon EUR varje år. 

Parlamentet betonar behovet av att driva in 

de skatteintäkter man gått miste om genom 

en samordnad politik för bekämpning av 

skatteundandragande och skatteflykt och 

en ram som bygger på transparens, 

samarbete och samordning. 

41. Europaparlamentet påminner om att 

skatteundandragande i alla dess former 

leder till att EU förlorar uppskattningsvis 

ett belopp på 1 biljon EUR varje år. 

Parlamentet betonar behovet av att driva in 

de skatteintäkter man gått miste om genom 

en effektiv strategi för kampen mot 

bedrägerier, korruption och 

skatteundandragande och genom 

harmonisering uppåt av lagstiftningen 

gällande skattepolitiken i Europa.  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/33 

Ändringsförslag  33 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Marie-Pierre Vieu 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 41a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  41a. Europaparlamentet påminner om 

att det enda sättet att uppnå jämlik 

beskattning och skatterättvisa i unionen 

är att lägga fram en konkret politik och 

konkreta åtgärder för att bekämpa 

skatteflykt. Parlamentet föreslår därför 

åtgärder, t.ex. att förstärka den personella 

och tekniska kapaciteten hos 

tullmyndigheterna och de institutioner 

som hanterar skatteflykt, anta ett 

skattesystem som grundar sig på det land 

där multinationella företag realiserar sin 

vinst, och att organisera en blockad mot 

skatteparadis. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/34 

Ändringsförslag  34 

Helmut Scholz, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier 

Couso Permuy, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 45a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  45a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att noga övervaka 

utvecklingen av de internationella 

finansiella flödena till och från unionen 

efter genomförandet av liberaliseringen 

av finansiella tjänster och kapitalflöden i 

unionens handelsavtal, och att rapportera 

resultatet till Europaparlamentet och 

rådet under 2018. Parlamentet 

uppmuntrar kommissionen att göra 

ytterligare ansträngningar för att beskatta 

globala kapitalströmmar i syfte att 

utveckla nya egna medel för unionens 

budget, och att lägga fram sitt förslag 

under 2018. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/35 

Ändringsförslag  35 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 45b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  45b. Europaparlamentet anser att 

beskattning av kapitalflöden är en effektiv 

metod för att förhindra 

spekulationsattacker mot 

medlemsstaterna, bekämpa 

skatteundandragande och minska 

volatiliteten på finansmarknaderna. 

Or. en 

 

 


