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KORTFATTAD MOTIVERING 

Kommissionens förslag 

Kommissionen har föreslagit att man på EU-nivå ska införa en skatt på finansiella 

transaktioner (FTT) som sedan helt eller delvis kunde användas som egna medel i 

EU:s budget. 

I förslaget definieras miniminivåerna för FTT så här:  

 0,1 procent för andra transaktioner än de som gäller derivatavtal, och  

 0,01 procent för transaktioner som gäller derivatavtal. 

Budgetkopplingar och budgetaspekter 

I dag kommer ca 85 procent av unionens inkomster från de nationella budgetarna och inte 

från egna medel. Detta strider inte bara mot Lissabonfördraget1, utan också mot ordalydelsen 

och andan i Romfördraget2. När Europeiska gemenskaperna inrättades 1957 var det meningen 

att BNI-medlen skulle vara av övergående karaktär. Trots att de på 1970-talet ersattes av 

verkliga egna medel återinfördes de nationella bidragen 1988 för att komplettera en nedgång i 

inkomsterna från egna medel. Det är dock värt att notera att BNI-medlen vid denna tid endast 

utgjorde 10 procent av EU:s totala inkomster. Denna utveckling har allt mer satt resonemang 

om ”rättvis återbäring” i centrum för EU:s budgetbeslut, och skapat en lång lista över rabatter 

och omotiverade undantag.  

Som en konsekvens måste det nuvarande systemet för egna medel reformeras, så att det kan 

bli ett slut på denna inriktning på ”rättvis återbäring” och så att EU kan få en stabil och 

tillräcklig inkomstkälla, samtidigt som man främjar en avveckling av det nuvarande systemet 

med rabatter och undantag på EU-budgetens inkomstsida. 

Med tanke på de ekonomiska problemen är det också värt att påminna om att parlamentet i 

åtskilliga resolutioner har understrukit hur viktigt det är med egna medel som ett redskap för 

att kunna garantera tillräcklig finansiering från EU:s sida för att uppfylla unionens åtaganden 

och mål utan att nödvändigtvis öka EU-budgeten3. 

                                                 
1 Artikel 311.1 i EUF-fördraget: ”Utan att det inverkar på andra inkomster ska budgeten finansieras helt av egna 

medel.” 
2 Artikel 201 i Romfördraget: Kommissionen ska undersöka de förutsättningar under vilka de ekonomiska 

bidragen från medlemsstaterna enligt artikel 200 skulle kunna ersättas med gemenskapens egna medel, särskilt 

inkomster från den gemensamma tulltaxan, när den slutligen har införts. Kommissionen ska i detta syfte lägga 

fram en rapport för rådet. 
3 Särskilt följande resolutioner: 

P6_TA(2007)0098, antagen den 29 mars 2007, 

P7 TA (2011)0080, antagen den 8 mars 2011, 

P7 TA (2010)0056, antagen den 10 mars 2010 , 

P7 TA (2010)0089, antagen den 25 mars 2010, 

P7_TA-PROV(2010)0433, antagen den 25 november 2010, 

P7_TA-PROV(2010)0475, antagen den 15 december 2010, 
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Föredraganden skulle vilja påminna om att parlamentet i sin resolution om framtiden för 

Europeiska unionens egna medel1 räknade upp ett antal kriterier som borde användas vid 

bedömningen av olika källors lämplighet som egna medel, nämligen tillräcklighet, stabilitet, 

synlighet och enkelhet, låga driftskostnader, effektiv fördelning av resurser, vertikal och 

horisontell rättvisa samt rättvisa bidrag.  

Föreliggande förslag från kommissionen om FTT uppfyller de flesta av dessa kriterier. Det 

skulle alltså kunna vara en källa till inkomster för EU:s budget (enligt kommissionens förslag 

skulle ca 54,2 miljarder EUR per år från FTT kunna användas som egna medel år 2020). Den 

är också synlig för investerare och aktörer på finansmarknaden, tillräckligt enkel, har låga 

driftskostnader och är enkel att samla in, garanterar vertikal och horisontell rättvisa samt 

rättvisa bidrag. Dessutom torde FTT inte innebära några ytterligare skattebördor för 

medborgarna, och skulle bevara medlemsstaternas skattesuveränitet. 

Det är värt att notera att FTT har stöd hos EU:s medborgare, vilket bekräftas i den 

Eurobarometermätning som genomfördes i juni 2011, som visade att 61 procent av 

befolkningen i EU är positiv till en sådan skatt och att 81 procent skulle vilja att den infördes i 

hela EU2. 

För att FTT ska kunna användas som en källa för egna medel krävs det att den tillämpas i 

samtliga 27 medlemsstater. 

Föredraganden vill betona att ingen överenskommelse om den fleråriga budgetramen för 

perioden 2014–2010 kan komma till stånd utan att man når en politisk överenskommelse om 

en reform av systemet för egna medel, mot bakgrund av att budgetens inkomst- och 

utgiftssida är beroende av varandra och utgör en enhet. I detta sammanhang skulle 

föredraganden vilja påminna om att antagandet av genomförandebestämmelser för systemet 

för egna medel kräver parlamentets godkännande. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Budgetutskottet uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott 

infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande: 

                                                                                                                                                         
P7_TA-PROV(2011)0266, antagen den 8 juni 2011, 

P7_TA-PROV(2011)0327, antagen den 6 juli 2011. 
1 P6_TA(2007)0098, antagen den 29 mars 2007. 
2 Europaparlamentets Eurobarometer (EB Parlameter 75.2), antagen den 22 juni 2011: 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2011/juin/22062011/eb752_financial_crisis_analytical_synthe

sis_en.pdf 
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Ändringsförslag  1 

Förslag till direktiv 

Skäl 3a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) För att bättre samordna unionens 

politiska mål och EU-budgeten bör medel 

som samlas in via FTT användas i sin 

helhet, eller åtminstone delvis, som 

inkomster i EU-budgeten. 

Motivering 

En EU-omfattande skatt på finansiella transaktioner skulle kunna tjäna som verktyg för att få 

slut på det nuvarande systemet med rabatter och undantag. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till direktiv 

Artikel 10 – punkt 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. Medlemsstaterna ska se till att den del 

av FTT som ska användas som unionens 

egna medel förs över till EU-budgeten i 

enlighet med rådets förordning (EU) 

nr .../2012 [om metoder och förfaranden 

för tillhandahållande av egna medel 

baserat på en skatt på finansiella 

transaktioner]. 

Motivering 

En EU-omfattande skatt på finansiella transaktioner skulle kunna tjäna som verktyg för att få 

slut på det nuvarande systemet med rabatter och undantag. 

 

Ändringsförslag  3 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 16 – stycke 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vart femte år och för första gången den 

31 december 2016 ska kommissionen till 

rådet överlämna en rapport om 

tillämpningen av detta direktiv och, vid 

behov, ett förslag till ändring av direktivet. 

Vart femte år och för första gången den 

31 december 2016 ska kommissionen till 

Europaparlamentet och rådet överlämna 

en rapport om tillämpningen av detta 

direktiv och, vid behov, ett förslag till 

ändring av direktivet. 
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