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Till ordföranden

Utskottet för konstitutionella frågor har fått i uppdrag att lägga fram ett yttrande för ditt 
utskott inom ramen för det aktuella förfarandet. Vid utskottssammanträdet den 14 juli 2020 
beslutade utskottet att översända detta yttrande i form av en skrivelse.

Utskottet för konstitutionella frågor behandlade frågan vid sina sammanträden den 
14 juli 2020 och den 27 augusti 2020. Vid det sistnämnda sammanträdet1 beslutade utskottet 
att uppmana budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till 
resolution som antas.

Med vänlig hälsning

Antonio Tajani

1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Antonio Tajani (ordförande), Gabriele Bischoff 
(vice ordförande), Charles Goerens (vice ordförande), Giuliano Pisapia (vice ordförande), Sandro Gozi 
(föredragande för yttrandet), Alexander Alexandrov Yordanov (ersättare för Brice Hortefeux), 
Gerolf Annemans, Gunnar Beck (ersättare för Antonio Maria Rinaldi), Damian Boeselager, Geert Bourgeois, 
Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, 
Pascal Durand, Esteban González Pons, Laura Huhtasaari, Niklas Nienaß (ersättare för Daniel Freund), 
Paulo Rangel, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, 
László Trócsányi, Mihai Tudose, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland.
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FÖRSLAG

1. Europaparlamentet upprepar att det befintliga systemet för egna medel är alltför 
komplicerat, diskriminerande, oöverskådligt och obegripligt för medborgarna. 
Parlamentet betonar att en genomgripande reform av systemet är nödvändig för att öka 
tillgången på inkomster, förutsägbarhet, effektivitet, klarhet och rättvisa.

2. Europaparlamentet upprepar behovet av ett snabbt införande av nya genuint egna 
medel, i enlighet med Europaparlamentets ståndpunkt2 och rekommendationerna från 
högnivågruppen för egna medel, i syfte att skapa en solid unionsbudget med fokus på 
det gemensamma europeiska intresset, som kan ta itu med dagens utmaningar – 
i synnerhet bidra till finansieringen av den ekonomiska återhämtningen efter 
covid-19-krisen och kompensera för de merkostnader som uppstår genom programmet 
Next Generation EU – tillämpa principen om ”rättvist återflöde” och uppnå resultat som 
verkligen gynnar EU-medborgarna. Parlamentet påminner om att det rättsliga kravet att 
förse EU:s budget med genuint egna medel härrör direkt från EU-fördragen. 
Parlamentet understryker att nya egna medel bör anpassas till unionens politiska mål 
och behandlas oberoende av budgetens storlek.

3. Europaparlamentet anser att även om det BNI-baserade bidraget hittills har varit en 
tillförlitlig och stabil inkomstkälla för EU:s budget sedan det infördes 1988, är dess 
gradvisa övergång från en kompletterande inkomst i EU:s budget till den mest 
dominerande komponenten inte helt förenlig med andan i fördragen, enligt vilken 
unionen ska se till att den har nödvändiga medel för att nå sina mål och genomföra sin 
politik, och att dess budget ska finansieras helt och hållet av egna medel. Parlamentet 
påpekar att förhandlingarna om storleken på de nationella bidragen hittills främst har 
drivits på av politiska och ekonomiska överväganden, och inte av behovet av att 
upprätta budgetar som uppfyller fastställda behov och åtaganden, och att detta har 
bidragit till det felaktiga och skadliga intrycket att bidrag till EU:s budget endast är 
överföringar mellan nettobetalare och nettomottagare, och inte det bidrag som krävs för 
de fördelar som EU medför. Parlamentet anser därför att införandet av nya genuint egna 
medel successivt bör ersätta de BNI-baserade bidragen.

4. Europaparlamentet upprepar sin begäran om att alla budgetrabatter och 
korrigeringsmekanismer ska avskaffas så snart som möjligt för att säkerställa en rättvis 
behandling av medlemsstaterna. Parlamentet påminner i detta sammanhang om att det 
i Monti-rapporten om den framtida finansieringen av EU påpekas att budgetrabatter och 
budgetkorrigeringar gör EU:s budget regressiv, eftersom rikare medlemsstater som får 
rabatter bidrar mindre till EU:s budget, som andel av BNI, än fattigare medlemsstater. 
Parlamentet anser att den historiska orsaken till deras existens inte längre föreligger när 
Förenade kungariket har lämnat EU. Parlamentet är därför besviket över att dessa 

2 Europaparlamentets resolution av den 14 november 2018 om förslaget till rådets förordning om den fleråriga 
budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse (COM(2018)0322 – 
C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)), P8_TA(2018)0449.
Europaparlamentets resolution av den 15 maj 2020 om den nya fleråriga budgetramen, egna medel och 
återhämtningsplanen (2020/2631(RSP)), P9_TA(2020)0124 och Europaparlamentets resolution av den 
23 juli 2020 om slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17–21 juli 2020 (2020/2732(RSP), 
P9_TA(2020)0206.
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rabatter har behållits i slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17–
21 juli 2020 och i vissa fall till och med har ökat.

5. Europaparlamentet välkomnar kommissionens ändrade förslag av den 27 maj 2020 som 
syftar till att ge kommissionen befogenhet att låna upp 750 miljarder EUR i 2018 års 
priser på kapitalmarknaderna och påpekar att intäkterna från upplåningen kommer att 
överföras till unionens program i enlighet med Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument (Next Generation EU), för att hantera konsekvenserna av 
covid-19-krisen. Parlamentet påpekar fördelarna med att på unionsnivå skapa ytterligare 
finansiell kapacitet som omedelbart blir tillgänglig genom denna upplåning av medel 
och att återbetalningarna ska göras från EU-budgeten samt att nya genuint egna medel 
införs i detta syfte. Parlamentet välkomnar kommissionens förslag att höja taket för 
egna medel till 1,4 % av BNI och att tillfälligt höja taket för egna medel till 2,0 % av 
BNI för att fullgöra ansvaret för återhämtningsobligationerna. Parlamentet anser dock 
att den tillfälliga höjningen av taket för egna medel därefter bör finnas kvar för att inte 
bara tillgodose behoven i den fleråriga budgetramen och återhämtningsfonden samt ta 
hänsyn till den beräknade BNI-minskningen efter den recession som orsakas av 
covid-19-krisen, utan även för att göra det möjligt för EU att förlita sig på en större 
budget för att uppfylla sina politiska ambitioner.

6. Europaparlamentet påminner om sin ståndpunkt att införandet av en korg med nya egna 
medel i slutet av den fleråriga budgetramen för 2021–2027 bör syfta till att täcka 
åtminstone kostnaderna för återhämtningspaketet Next Generation EU (kapitalbelopp 
och ränta), för att säkerställa trovärdigheten och hållbarheten med avseende på paketets 
återbetalningsplan.

7. Europaparlamentet anser att den föreslagna mekanismen, som innebär ”upplåning för 
utgifter” och användning av inkomster avsatta för särskilda ändamål, respekterar 
principerna om budgetbalans och budgetdisciplin och integriteten hos systemet för egna 
medel, i enlighet med artiklarna 310, 311 och 323 i EUF-fördraget. 

8. Europaparlamentet insisterar på att den nya mekanismen kräver ett lämpligt 
parlamentariskt medbeslutande och ansvarsskyldighet för Europaparlamentet samt så 
stor transparens som möjligt. Parlamentet uppmanar dessutom rådet att i hög grad 
involvera och samarbeta med parlamentet i alla skeden av förfarandet för antagande av 
beslutet om systemet för egna medel. Parlamentet insisterar på att detta måste gälla för 
besluten om fastställande av prioriteringar och utbetalningar av medel för alla 
instrument som finansieras via externa inkomster avsatta för särskilda åtgärder inom 
ramen för programmet Next Generation EU.

9. Europaparlamentet föreslår att man använder drivkraften från konferensen om 
Europas framtid för att diskutera fördelarna med en ändring av fördragen för att 
säkerställa att det är parlamentet och rådet, genom enkel majoritet, som fastställer 
bestämmelser om unionens egna medel, baserat på genuint egna medel, oberoende av 
nationella budgetar, och att man överväger hur medlemsstaternas godkännandeprocess 
skulle kunna reformeras i sådana fall, samt undersöker hur en korg med genuint egna 
medel skulle kunna vara bättre förankrad i fördragen. Parlamentet anser att detta skulle 
kunna säkerställa såväl varaktigheten som effektiviteten i systemet för egna medel och 
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bana väg för en genuint europeisk finanspolitik och därmed främja Europeiska unionens 
funktionssätt och motståndskraft.


