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7.3.2018 A8-0041/43 

Ändringsförslag  43 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet påminner om att 

medlemsstaterna är ansvariga för sin 

finanspolitik och understryker att 

befogenheten att ta ut skatter är en central 

del av medlemsstaternas suveränitet. 

Parlamentet betonar att reformen av EU:s 

egna medel inte innebär en överföring av 

nationell suveränitet på detta område, 

utan snarare anpassar det nuvarande 

systemet till andan och ordalydelsen i EU-

fördragen. 

8. Europaparlamentet påminner om att 

medlemsstaterna är ansvariga för sin 

finanspolitik och understryker att 

befogenheten att ta ut skatter är en central 

del av medlemsstaternas suveränitet. 

Parlamentet betonar därför att ingen 

europeisk myndighet har rätt att driva in 

skatter i de nationella skattebetalarnas 

namn. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/44 

Ändringsförslag  44 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet förväntar sig, 

utan att det påverkar den ekonomiska 

uppgörelsen, att konsekvenserna av 

Förenade kungarikets utträde ur EU 

kommer att innebära en stor utmaning 

också för nästa fleråriga budgetram och 

alla tillhörande budgetbeslut. Parlamentet 

är övertygat om att innan ett beslut fattas 

om den fleråriga budgetramen efter 2020 

måste ”brexitklyftan” överbryggas 

samtidigt som det garanteras att EU:s 

medel inte minskar och att EU-

programmen inte påverkas negativt. 

17. Europaparlamentet förväntar sig, 

utan att det påverkar den ekonomiska 

uppgörelsen, att konsekvenserna av 

Förenade kungarikets utträde ur EU 

kommer att innebära en stor utmaning 

också för nästa fleråriga budgetram och 

alla tillhörande budgetbeslut. Parlamentet 

förkastar och beklagar under alla 

omständigheter all manipulation av 

Förenade kungarikets utträde ur EU 

(brexit) för att förstärka inkomstsidan i 

budgeten, eftersom detta i slutändan 

kommer att leda till ytterligare beskattning 

av företagen och ett ökat skattetryck på 

medborgarna. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/45 

Ändringsförslag  45 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet välkomnar 

förslaget från kommissionens ordförande, 

Jean-Claude Juncker, om att inrätta en 

särskild budgetpost för euroområdet inom 

EU:s budget, något som han nämnde i sitt 

tal om tillståndet i unionen inför 

Europaparlamentet och som 

vidareutvecklades i kommissionens 

meddelande av den 6 december 2017 om 

nya budgetinstrument för ett stabilt 

euroområde inom unionens ramar 

(COM(2017)0822). Parlamentet begär i 

detta avseende en budgetkapacitet inom 

ramen för EU:s budget utöver det aktuella 

taket. 

18. Europaparlamentet förkastar idén 

med en specifik budget för euroområdet, 

vilket skulle innebära en betydande 

brytning mellan de länder som har antagit 

den gemensamma valutan och de som har 

behållit sin nationella valuta och leda till 

en ytterligare minskning av den nationella 

demokratiska suveräniteten i förhållande 

till den teknokratiska strukturen. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/46 

Ändringsförslag  46 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 27 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

27. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att mot bakgrund av 

ovanstående undersöka införandet av 

följande korg av nya egna medel: 

 27. Europaparlamentet motsätter sig 

varje införande av eventuella nya egna 

medel baserade på mervärdesskatt, 

bolagsskatt, slagskatt (seigniorage), en 

skatt på finansiella transaktioner eller 

miljörelaterade skatter och avgifter. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/47 

Ändringsförslag  47 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 27a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  27a. Europaparlamentet föreslår att 

EU, i stället för att öka sina intäkter, bör 

rationalisera sina alltför höga 

administrativa utgifter, minska allt 

slöseri, t.ex. utrikestjänsten, och 

utvärdera huruvida vissa medel skulle 

kunna förvaltas mer effektivt på nationell 

nivå, för att garantera fullständig respekt 

för subsidiaritetsprincipen. 

Or. en 

 

 


