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På grund af den meget stramme tidsplan i BUDG vil ENVI ikke kunne stemme i tide om 
udkastet til udtalelse om ordningen for EU's egne indtægter. Derfor vil jeg i min egenskab af 
formand for ENVI og sammen med ENVI's ordfører for forslaget til Rådets afgørelse om 
ordningen for EU's egne indtægter, Esther de Lange, fremsende Dem ENVI's bidrag i form af 
beslutningspunkter, som Deres udvalg forhåbentlig vil tage i betragtning:

1. insisterer på, at "Next Generation EU"-instrumentet skal ledsages af en troværdig 
tilbagebetalingsplan, som skal påbegyndes allerede under den næste flerårige finansielle 
ramme (FFR), hvis den økonomiske situation tillader det, ved at skabe egentlige nye 
egne indtægter for EU med henblik på at undgå, at tilbagebetalingen får en negativ 
indvirkning på fremtidige generationer eller fremtidige FFR'er; mener desuden, at nye 
egne indtægter i FFR 2021-2027 giver mulighed for at gøre indtægtssiden i EU-
budgettet mere bæredygtig og gennemsigtig, gøre Unionen mere uafhængig og i sidste 
ende gøre bedre brug af EU-budgettets kapacitet til at skabe ændringer; 

2. gentager derfor, at reformen og indførelsen af nye egne indtægter fra 2021 er en 
forudsætning for Parlamentets godkendelse af den næste FFR;
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3. opfordrer til, at der fra 2021 indføres en vifte af nye egne indtægter, som er i fuld 
overensstemmelse med Unionens politikker om bl.a. miljø, sundhed og klima, og 
opfordrer til, at der hurtigt opnås enighed om en juridisk bindende bestemmelse og en 
tidsplan vedrørende indførelsen af yderligere egne indtægter i den næste FFR; 

4. bekræfter sin holdning, der støtter nye egne indtægter, navnlig dem, der bidrager til 
Unionens miljø-, sundheds- og klimamål, og navnlig en betydelig andel af indtægterne 
fra emissionshandelssystemet, et plastbidrag og en CO2-grænsetilpasningsmekanisme;

5. gentager sin støtte til forslaget til en egen indtægt baseret på ikkegenanvendt 
plastemballageaffald; understreger, at dets styringsvirkning skal prioritere 
forebyggelsen af affaldsproduktion i overensstemmelse med affaldshierarkiet; 
opfordrer til effektive registrerings- og kontrolmekanismer og en afklaring af 
beregningsmetoden;

6. gentager sin opfordring til, at en betydelig andel af et udvidet emissionshandelssystem 
(ETS) skal betragtes som en egen indtægt med henblik på at støtte Unionens projekter, 
f.eks. inden for vedvarende energi, lagring og sammenkoblinger, samt investeringer i 
banebrydende lavemissionsinnovation i industrien, der er i overensstemmelse med 
Parisaftalen og Unionens klima- og energimål, navnlig 2050-målsætningen om 
klimaneutralitet; mener, at dette ikke bør modarbejde de nationale budgetter for klima- 
og energipolitik (eftersom 50 % af indtægterne er øremærket til dette formål i ETS-
direktivet (direktiv 2003/87/EF));

7. er af den overbevisning, at et kulstofindhold-baseret luftfartsbidrag bør undersøges som 
en mulig egen indtægt på EU-plan, i mangel af harmoniserede internationale tiltag 
vedrørende en petroleumsafgift, med den hensigt at skabe yderligere incitament til 
forskning, udvikling og investeringer i mere effektive, kulstoffattige luftfartsfartøjer og 
brændstoffer og begrænse luftfartens voksende emissioner, samtidig med at der sikres 
lige vilkår inden for transportsektoren; 

8. opfordrer Kommissionen til at forelægge et forslag til en 
CO2-grænsetilpasningsmekanisme i 2021 som en ny egen indtægt for Unionens budget 
med henblik på at få den indført senest den 1. januar 2023 i fuld overensstemmelse med 
WTO-reglerne for at sikre lige vilkår i den internationale handel og reducere 
emissionerne og risikoen for kulstoflækage, samtidig med at de negative eksterne 
omkostninger ved importerede varer internaliseres;

9. insisterer på, at provenuet fra de nye egne indtægter bør sigte mod at dække 
omkostningerne ved tilbagebetalingen af de beløb, der er lånt inden for rammerne af 
"Next Generation EU"-instrumentet; mener, at alle beløb, der genereres af disse nye 
egne indtægter ud over, hvad der er nødvendigt for at dække 
tilbagebetalingsforpligtelserne, bør overføres til EU-budgettet med henblik på at 
finansiere Unionens prioriteter;

10. bifalder Kommissionens forslag som et udgangspunkt for en øjeblikkelig og permanent 
forhøjelse af loftet for egne indtægter med henblik på at opfylde behovene i FFR og 
tage hensyn til de forventede konsekvenser af Brexit samt en yderligere midlertidig 
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forhøjelse af loftet til 2 % af EU's bruttonationalindkomst, som er nødvendig for at 
dække behovene for fonden for genopretning og modstandsdygtighed, opfylde de 
forpligtelser, der er forbundet med at låne midler, og tage hensyn til det forventede fald 
i BNI efter den recession, der er opstået som følge af krisen;

Jeg har sendt en lignende skrivelse til José Manuel FERNANDES og Valérie Hayer, BUDG's 
medordførere for ordningen for EU's egne indtægter.

Med venlig hilsen 

Pascal CANFIN


