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Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet påminner om att 

det genom Lissabonfördraget infördes nya 

bestämmelser om 

genomförandelagstiftningen om egna 

medel som gjorde det möjligt för rådet att 

anta en förordning med kvalificerad 

majoritet efter godkännande av 

parlamentet. Parlamentet beklagar 

emellertid att flera 

genomförandebestämmelser, särskilt de 

som har att göra med beräkningen av BNI-

medlen, fortfarande finns i beslutet om 

egna medel. Parlamentet vill därför se ett 

smidigare förfarande för antagandet av 

beslutet om egna medel, som bör antas 

inom ramen för det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet, vilket innebär 

omröstning med kvalificerad majoritet i 

rådet och medbeslutande med 

parlamentet. Parlamentet påminner om 

att Europeiska rådet enligt artikel 48.7 i 

EU-fördraget får anta ett beslut som 

tillåter att rättsakter som inte omfattas av 

det ordinarie lagstiftningsförfarandet 

ändå behandlas inom ramen för detta 

förfarande, vilket är mycket mer 

demokratiskt och öppet. Parlamentet 

uppmanar Europeiska rådet att inleda en 

sådan mekanism utan dröjsmål. 

7. Europaparlamentet påminner om att 

det genom Lissabonfördraget infördes nya 

bestämmelser om 

genomförandelagstiftningen om egna 

medel som gjorde det möjligt för rådet att 

anta en förordning med kvalificerad 

majoritet efter godkännande av 

parlamentet. Parlamentet beklagar 

emellertid att flera 

genomförandebestämmelser, särskilt de 

som har att göra med beräkningen av BNI-

medlen, fortfarande finns i beslutet om 

egna medel. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/49 

Ändringsförslag  49 

José Manuel Fernandes 

för PPE-gruppen 

Gérard Deprez 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 43 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

43. Europaparlamentet anser att 

inkomst som härrör från Europeiska 

centralbankens vinst (ECB-inkomster till 

följd av utgivning av valuta) och som 

därför är direkt knuten till EU:s monetära 

union bör utgöra grunden för nya egna 

medel i stället för att betalas ut till 

nationella statskassor. 

43. Europaparlamentet anser att 

inkomst som härrör från Europeiska 

centralbankens vinst (ECB-inkomster till 

följd av utgivning av valuta) och som 

därför är direkt knuten till EU:s monetära 

union bör utgöra grunden för nya egna 

medel i stället för att betalas ut till 

nationella statskassor. Parlamentet anser 

att en sådan resurs bör vara direkt 

kopplad till den särskilda budgetposten 

för euroområdet i EU:s budget. 

Or. en 
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Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 65 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

65. Europaparlamentet kräver i detta 

avseende att en särskild reserv inrättas på 

inkomstsidan i EU:s budget som successivt 

ska fyllas på av alla typer av oförutsedda 

övriga inkomster. Parlamentet anser att 

denna reserv bör utnyttjas för att täcka 

ytterligare betalningsbehov, särskilt 

sådana som är kopplade till utnyttjandet 

av den samlade marginalen för åtaganden 

eller de särskilda instrumenten inom den 

fleråriga budgetramen. 

65. Europaparlamentet kräver i detta 

avseende att en särskild reserv inrättas i 

EU:s budget, som successivt ska fyllas på 

av alla typer av oförutsedda övriga 

inkomster och vederbörligen föras över 

för att tillhandahålla ytterligare 

utgiftsmöjligheter när det uppstår behov. 

Parlamentet anser att denna reserv bör 

öronmärkas för de särskilda instrumenten 

inom den fleråriga budgetramen och bör 

tillhandahålla ytterligare förstärkning, 

både när det gäller åtaganden och 

betalningar, efter ett beslut från 

budgetmyndigheten. 

Or. en 

 

 


