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Ärende: Bidrag från budgetkontrollutskottet avseende förslaget till rådets beslut om 
systemet för Europeiska unionens egna medel (2018/0135(CNS))

Till ordföranden

Budgetkontrollutskottet (CONT) har beslutat att lägga fram ett yttrande i form av en skrivelse 
om ovannämnda ärende.

Budgetkontrollutskottet (CONT) uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande förslag i det förslag till resolution som antas.

På CONT-utskottets vägnar skulle jag vara mycket tacksam om du kunde se till att 
parlamentets resolution beaktar CONT-utskottets ståndpunkt och överväganden avseende 
punkterna nedan.

Med vänlig hälsning

Monika Hohlmeier
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FÖRSLAG

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens ändrade förslag till rådets beslut om 
systemet för Europeiska unionens egna medel som en del av dess återhämtningsplan för 
Europa för att motverka konsekvenserna av covid-19-pandemin. Parlamentet anser att 
omfattningen av konsekvenserna av denna pandemi kräver en särskild insats från 
EU:s sida och ett komplement till nationella budgetmedel.

2. Europaparlamentet välkomnar särskilt det paradigmskifte som föreslås och som ger 
kommissionen rätt att undantagsvis låna upp till 750 miljarder EUR på 
kapitalmarknaderna. Parlamentet stöder också den tillfälliga ökningen av taken för egna 
medel som en nödvändig förutsättning för att utforma den framtida lånestrategin, 
särskilt genom att det skapas skulder som sträcker sig över flera fleråriga budgetramar, 
och att det utrymme som skapas på detta sätt kommer att garantera att unionen har 
kapacitet att senast 2028 betala tillbaka de medel som lånats upp på 
kapitalmarknaderna. Parlamentet vill se att de kostnader som hänför sig till 
kapitalbeloppet och räntan för återbetalningarna refinansieras med medel från unionens 
budget, utöver taken i den fleråriga budgetramen. Parlamentet insisterar på att metoden 
för återbetalningarna måste vara transparent och begriplig och öppen för granskning. 
Parlamentet insisterar på att återbetalningarna bör ske med hjälp av ett hållbart och 
transparent system med nya egna EU-medel och att de helt och hållet bör täckas av 
inkomsterna från nya genuint egna EU-medel, för att säkerställa återbetalningsplanens 
trovärdighet och genomförbarhet. Om möjligt bör återbetalningarna inledas redan före 
2028, beroende på EU:s ekonomiska återhämtning, för att undvika en onödig börda för 
nästa generation och för att undvika framtida nedskärningar av EU:s budget på grund av 
återbetalningar. Parlamentet upprepar på nytt att parlamentet inte kommer att godkänna 
den fleråriga budgetramen för 2021–2027 utan en överenskommelse om reformen av 
EU:s system för egna medel, inbegripet införandet av en korg med nya egna medel.

3. Europaparlamentet påpekar också att redovisningen av inkomsterna från unionens 
upplåning i EU:s budget som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål bör 
kontrolleras noggrant av revisionsrätten och parlamentet i samband med 
ansvarsfrihetsförfarandet på grund av deras stora ekonomiska omfattning. Parlamentet 
betonar att omfattningen av denna upplåningsverksamhet kräver ökad yrkesmässig 
expertis och administrativ kapacitet med avseende på effektiv upplåning och 
återbetalning, en särskild ram för riskhantering och kontroll för att garantera 
räkenskapernas tillförlitlighet och en korrekt värdering av de uppkomna skulderna. 
Parlamentet understryker dock att kontrollen av förvaltningskostnader också ska 
övervakas strikt. Parlamentet begär att lägesrapporten om upplåningsplanen ska 
överlämnas till budgetkontrollmyndigheten så att den kan granskas ordentligt som 
en del av ansvarsfrihetsförfarandet.

4. Europaparlamentet anser att behovet av att garantera trovärdigheten och hållbarheten 
när det gäller återhämtningsinstrumentets återbetalningsförmåga stärker parlamentets 
sedan länge framförda uppmaning att införa nya EU-omfattande, ambitiösa och stabila 
inkomster från och med den 1 januari 2021, särskilt genom att säkra stabila, effektiva 
och europeiska genuint egna medel, för att upprätthålla hållbarheten i unionens modell 
för samarbete mellan medlemsstaterna och för att stärka och ytterligare utveckla den 
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europeiska integrationsprocessen, unionens politiska mål och en hög investeringsnivå.

5. Europaparlamentet välkomnar de tre nya föreslagna kategorierna av egna medel som 
omfattar en andel av den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB), 
en andel på 20 % av intäkterna från systemet för handel med utsläppsrätter och 
ett nationellt bidrag som beräknas utifrån mängden icke återvunnet 
plastförpackningsavfall i varje medlemsstat för att uppnå en självförsörjande EU-budget 
på medellång sikt. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram tillhörande 
lagstiftningsförslag för att fasa in dessa nya egna medel i enlighet med en rättsligt 
bindande tidsplan, en djupanalys av underlaget för dessa egna medel och 
insamlingsmetoder tillsammans med en uppskattning av uppbördskostnaderna, 
samtidigt som man säkerställer att de kan granskas. Parlamentet betonar också att den 
framtida digitala skatten inte får bli en börda för små och medelstora företag och att 
reglerna för den digitala skatten bör vara så tydliga och enkla som möjligt, 
obyråkratiska och lätta att tillämpa i praktiken.

6. Europaparlamentet påminner om vikten av att använda egna medel för att uppnå 
Europeiska unionens politiska mål, särskilt för att ta itu med de globala utmaningarna 
i samband med klimatförändringar, social rättvisa och digitalisering.

7. Europaparlamentet noterar dock att kommissionens förslag inte innehåller någon 
konsekvensbedömning som enligt riktlinjerna för bättre lagstiftning ska göras när de 
förväntade ekonomiska, miljömässiga eller sociala konsekvenserna av EU-åtgärder 
sannolikt kommer att bli betydande. Parlamentet uppmanar kommissionen att lämna 
ytterligare information om de statistiska uppgifter som kommer att användas för att 
beräkna och samla in de nya egna medlen. Parlamentet anser att dessa uppgifter är mycket 
viktiga för att möjliggöra en fullständig verifieringskedja samt ansvarsskyldighet. 
Parlamentet begär att denna konsekvensbedömning eller kompletterande information 
särskilt ska innehålla en analys av hur de nya egna medlen påverkar små och medelstora 
företag.

8. Europaparlamentet påminner i detta sammanhang om att det föreslagna systemet för 
egna medel inte bör öka den totala skattebördan för EU:s skattebetalare, att det bör 
förhindra att bördan av att finansiera återhämtningen hamnar hos de mest utsatta och att 
det bör leda till en proportionell minskning av medlemsstaternas bidrag till EU:s budget. 
Parlamentet anser att andelen nya genuint egna medel måste spela en viktig roll på 
inkomstsidan i EU:s budget och garantera främjandet av en rättvis inre marknad.

9. Europaparlamentet upprepar också behovet av att ytterligare förbättra förvaltningen av 
befintliga EU-inkomster, särskilt ett förenklat genomförande av egna medel från 
mervärdesskatt och en rationalisering av skillnaderna i tullkontroller, i syfte att minska 
riskerna för fel, oriktigheter och bedrägerier som skadar EU:s egna medel och 
EU:s ekonomiska intressen.

10. Europaparlamentet uppmärksammar kravet att framtida intäkter som uppkommer till 
följd av genomförandet av EU:s politik och tillämpningen av EU:s förordningar 
i princip bör föras in i EU:s budget, eftersom de utgör en genuin inkomstkälla för EU.

11. Europaparlamentet upprepar vikten av att så snart som möjligt avsluta det nuvarande 
systemet med korrigeringar och rabatter och att i vilket fall som helst inte göra detta 
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senare än 2025, då kommissionen föreslår att alla rabatter ska ha fasats ut, vilket 
kommer att leda till en enklare, rättvisare, demokratiskt ansvarig och mer transparent 
struktur för systemet för egna medel. Parlamentet insisterar på att systemet och 
fördelningen av framtida rabatter bör vara transparent och ansvarsfull. Parlamentet 
bekräftar på nytt sin ståndpunkt om kostnaderna för uppbörd av tullavgifter, som bör 
fastställas till 10 %, det vill säga det ursprungliga värdet.

12. Europaparlamentet anser att det föreslagna EU-finansieringssystemet på det stora hela 
kommer att förbli komplext och bör bli föremål för ökad demokratisk tillsyn och 
ansvarsskyldighet på EU-nivå. I detta syfte och med avseende på översynen av 
EU-fördragen, efterlyser parlamentet en ändring av artikel 311 i EUF-fördraget, med 
målet att stärka parlamentets roll i beslutsprocessen inför antagandet av de kommande 
besluten om egna medel.


