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KORTFATTAD MOTIVERING 

I juni 2011 lade kommissionen fram ett förslagspaket om en reform av unionens system för 

egna medel. En av de underliggande idéerna var att lagstiftningen i EU:s medlemsstater om 

beskattning av finansiella transaktioner skulle harmoniseras genom införandet av en skatt på 

finansiella transaktioner. Kommissionen föreslog att två tredjedelar av inkomsterna genom 

denna skatt skulle gå till EU-budgeten i form av egna medel.  

 

Europaparlamentet yttrade sig den 23 maj 2012 positivt om kommissionens förslag om ett 

direktiv som inför en skatt på finansiella transaktioner . Vid rådets möten den 22 juni och 

10 juli 2012 konstaterades att det fortfarande förelåg väsentliga åsiktsskillnader när det gäller 

behovet att upprätta ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner på EU-nivå 

och att principen om harmoniserad skatt på finansiella transaktioner inte skulle kunna få 

enhälligt stöd i rådet inom överskådlig tid.  

 

Elva medlemsstater enades om att fortsätta införandet av en harmoniserad skatt på finansiella 

transaktioner, och kommissionen inledde ett förfarande för ett fördjupat samarbete för att 

genomföra en sådan skatt enbart i dessa medlemsstater. Detta förslag till direktiv rör 

upprättandet av ett fördjupat samarbete i samband med en skatt på finansiella transaktioner i 

enlighet med rådets bemyndigande av den 22 januari 2013, vilket gavs efter det att 

Europaparlamentets lämnat sitt godkännande den 12 december 2012. I huvudsak är förslaget 

mycket likt kommissionens ursprungliga förslag om införande av en skatt på finansiella 

transaktioner, med nödvändiga anpassningar för att ta hänsyn till att färre medlemsstater 

deltar. 

 

Aspekter av egna medel: 

 

Parlamentet har vid flera tillfällen upprepat sin åsikt att det vore lämpligt med en reform av det 

nuvarande systemet för egna medel. Tvärtemot fördragets1 andemening och ordalydelse kommer 

cirka 85 procent av unionens inkomster i dag från nationella bidrag och inte från genuint egna 

medel. Detta har satt resonemang om ”rättvis återbäring” i centrum för EU:s budgetbeslut och 

skapat en lång lista över rabatter och omotiverade undantag.  

 

Parlamentet betonade i sin senaste resolution (mars 2013) återigen vikten av att man återgår 

till fördragets ordalydelse, och efterlyste ett system för egna medel som till minst 60 procent 

finansieras av egna medel. Parlamentet insisterar även på att en bindande färdplan förhandlas 

fram för reformen för egna medel där kommande steg i processen fastställs. Om helt egna 

medel införs kan man säkerställa att EU har tillräckliga medel för att genomföra sina åtaganden 

och uppfylla sina krav, utan att det nödvändigtvis leder till en ökad EU-budget. 

 

Även om skatten på finansiella transaktioner inte kommer att vara tillämplig i alla medlemsstater 

i detta skede, skulle intäkterna från denna skatt i deltagarländerna (uppskattningsvis runt 

31 miljarder euro per år) kunna användas i sin helhet eller delvis till att finansiera unionens 

                                                 
1 Artikel 311.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt: ”Utan att det inverkar på andra inkomster ska 

budgeten finansieras helt av egna medel.” 
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budget, vilket skulle minska ländernas respektive BNI-baserade bidrag och bidra till att målet om 

en unionsbudget som finansieras av egna medel uppfylldes. Kommissionens förslag om en skatt 

på finansiella transaktioner uppfyller de flesta av de kriterier för genuint egna medel som 

parlamentet anger i sin resolution om framtiden för Europeiska unionens egna medel1, nämligen 

tillräcklighet, stabilitet, synlighet och enkelhet, låga driftskostnader, effektiv fördelning av 

resurser, vertikal och horisontell rättvisa samt rättvisa bidrag. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Budgetutskottet uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott 

infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till direktiv 

Skäl 24a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (24a) Med syftet att ge unionen egna, 

oberoende finansieringskällor för att 

skapa bättre överensstämmelse mellan 

unionens politiska mål och EU-budgeten, 

i enlighet med vad som fastställs i 

artikel 311 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, bör intäkterna 

från skatten på finansiella transaktioner 

helt eller åtminstone delvis gå till 

unionsbudgeten som genuint egna medel. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till direktiv 

Skäl 24b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (24b) I detta direktiv behandlas inte 

förvaltningen av intäkterna från skatten 

på finansiella transaktioner. Med 

beaktande av kommissionens 

lagstiftningsförslag från 2011 om 

reformen av EU:s system för egna medel 

                                                 
1 P7_TA(2012)0217. 
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och Europaparlamentets resolution av 

den 13 mars 2013 om Europeiska rådets 

slutsatser av den 7-8 februari avseende 

den fleråriga budgetramen, bör dock en 

del av intäkterna från skatten på 

finansiella transaktioner gå till 

EU-budgeten som genuint egna medel.  

Utnyttjandet, helt eller delvis, av 

intäkterna från skatten på finansiella 

transaktioner som genuint egna medel 

skulle proportionellt minska alla 

deltagande medlemsländers nationella 

BNI-baserade bidrag till EU-budgeten – 

oberoende av deras enskilda bidrag till 

EU-budgeten från skatten på finansiella 

transaktioner – och kan därför minska de 

nationella finansministeriernas bördor. 

 ____________ 

 1 Antagna texter, P7_TA-

PROV(2013)0078. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv 

Artikel 10 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. De deltagande medlemsstaterna ska se 

till att den del av skatten på finansiella 

transaktioner som ska användas som 

EU:s egna medel förs över till 

EU-budgeten i enlighet med rådets 

förordning […/…] om metoder och 

förfaranden för tillhandahållande av 

egna medel baserat på en skatt på 

finansiella transaktioner1. 

 _____________ 

 1 COM(2011)0738. 
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Ändringsförslag  4 

Förslag till direktiv 

Artikel 19 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Vart femte år och för första gången 

senast den 31 december 2016 ska 

kommissionen till rådet överlämna en 

rapport om tillämpningen av detta direktiv 

och, vid behov, ett förslag. 

1. Vart femte år och för första gången 

senast den 31 december 2016 ska 

kommissionen till Europaparlamentet och 

rådet överlämna en rapport om 

tillämpningen av detta direktiv och, vid 

behov, ett förslag. 
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