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Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets utkast (10025/2020),

– med beaktande av artikel 311 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och 
artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i 
enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C9-0215/2020),

– med beaktande av sina resolutioner av den 14 mars 2018 om nästa fleråriga budgetram: 
förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 20201 och 
om reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel2,

– med beaktande av sin resolution av den 30 maj 2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och egna medel3,

– med beaktande av sitt interimsbetänkande av den 14 november 2018 om den fleråriga 
budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse4,

– med beaktande av sin resolution av den 10 oktober 2019 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar5,

– med beaktande av uttalandena från kommissionen och rådet av den 10 oktober 2019 om 
den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas 
förväntningar,

1 EUT C 162, 10.5.2019, s. 51.
2 EUT C 162, 10.5.2019, s. 71.
3 Antagna texter, P8_TA(2018)0226.
4 Antagna texter, P8_TA(2018)0449.
5 Antagna texter, P9_TA(2019)0032.



– med beaktande av sin resolution av den 15 maj 2020 om den nya fleråriga budgetramen, 
egna medel och återhämtningsplanen1,

– med beaktande av kommissionens meddelande EU-budgeten som motor i den 
europeiska återhämtningsplanen (COM(2020)0442),

– med beaktande av slutrapporten och rekommendationerna från högnivågruppen för egna 
medel, som offentliggjordes i december 2016 och lades fram för Europaparlamentet och 
rådet i januari 2017,

– med beaktande av sin resolution av den 23 juli 2020 om slutsatserna från Europeiska 
rådets extra möte den 17–21 juli 20202,

– med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0146/2020).

1. Europaparlamentet godkänner rådets utkast såsom ändrat av parlamentet.

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika 
från den text som parlamentet har godkänt.

3. Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att 
väsentligt ändra sitt utkast.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändring 1

Utkast till beslut
Skäl 1a (nytt)

Rådets utkast Ändring

(1a) Detta beslut utgör den rättsliga 
grunden för kommissionen att ta upp lån 
på kapitalmarknaderna för att finansiera 
utgifter inom ramen för 
återhämtningspaketet Next Generation 
EU. Kostnaderna i samband med 
kapitalbeloppet och räntan för 
återbetalningarna bör refinansieras av 
unionens budget inom en på förhand 
fastställd tidsram, beroende på löptiden 
för de emitterade obligationerna och 
återbetalningsstrategin. Sådana kostnader 
bör inte leda till en otillbörlig minskning 
av programutgifterna eller 

1 Antagna texter, P9_TA(2020)0124.
2 Antagna texter, P9_TA(2020)0206.



investeringsinstrumenten inom den 
fleråriga budgetramen, och de bör inte 
heller leda till några kraftiga ökningar av 
de nationella bidragen. För att öka 
trovärdigheten och hållbarheten i 
återbetalningsplanen för EU Next 
Generation bör sådana kostnader täckas 
helt av inkomster från faktiska nya egna 
medel. Relaterade utgiftsanslag bör 
räknas utöver taken i den fleråriga 
budgetramen i enlighet med förordningen 
om den nya fleråriga budgetramen. 

Ändring 2

Utkast till beslut
Skäl 1b (nytt)

Rådets utkast Ändring

(1b) Belopp som genereras av nya egna 
medel bör, utöver vad som är nödvändigt 
för att täcka återbetalningsförpliktelserna 
under ett visst år, kvarstå i unionens 
budget som allmänna inkomster. Efter det 
att återbetalningsplanen har avslutats bör 
dessa egna medel fortsätta att finansiera 
unionens budget som allmänna 
inkomster. Införandet av en korg med nya 
egna medel bör garantera en lämplig 
finansieringsnivå för unionens utgifter i 
den fleråriga budgetramen och samtidigt 
minska den övervägande andelen 
nationella BNI-baserade bidrag i 
finansieringen av unionens årliga budget, 
vilket bör bidra till att unionens budget 
inte längre betraktas som ett 
”nollsummespel” som ska ge ett ”rättvist 
återflöde”. Det skulle också kunna bli 
lättare att rikta in utgifterna på 
unionsnivå på prioriterade områden och 
gemensamma kollektiva nyttigheter med 
stora effektivitetsvinster jämfört med 
nationella utgifter.

Ändring3

Utkast till beslut
Skäl 1c (nytt)



Rådets utkast Ändring

(1c) De nya kategorierna av egna 
medel bör införas från och med 2021 så 
att intäkterna från dem är tillgängliga när 
förpliktelserna avseende ränta och 
återbetalning ska fullgöras. De nya egna 
medlen bör anpassas till unionens 
politiska mål och stödja den europeiska 
gröna given samt den inre marknadens 
funktion och insatser för att förbättra 
bolagsbeskattningens effektivitet samt 
stärka kampen mot skattebedrägerier, 
skatteundandragande och skatteflykt. 
Europaparlamentet har redan i sitt 
interimsbetänkande om den fleråriga 
budgetramen från november 2018 
godkänt en möjlig korg med nya egna 
medel och andra inkomster som uppvisar 
sådana särdrag. Korgen skulle kunna 
utvidgas med ytterligare alternativ.

Ändring 4

Utkast till beslut
Skäl 5

Rådets utkast Ändring

(5) Det nuvarande systemet för 
fastställande av de momsbaserade egna 
medlen har ofta kritiserats av 
revisionsrätten, Europaparlamentet och 
medlemsstaterna för att vara alltför 
komplext. Europeiska rådet konstaterade 
därför vid sitt möte den 17–21 juli 2020 
att det är lämpligt att förenkla beräkningen 
av denna kategori egna medel.

(5) Momsbaserade egna medel är en 
väletablerad inkomstkälla för unionens 
budget och bör även fortsättningsvis 
återspegla den inneboende kopplingen 
mellan konsumenterna på den inre 
marknaden och unionens offentliga 
finanser. Det nuvarande systemet för 
fastställande av de momsbaserade egna 
medlen har emellertid ofta kritiserats av 
revisionsrätten, Europaparlamentet och 
medlemsstaterna för att vara alltför 
komplext. Det är därför lämpligt att 
förenkla beräkningen av denna kategori 
egna medel.

Ändring 5

Utkast till beslut
Skäl 6



Rådets utkast Ändring

(6) För att bättre anpassa unionens 
finansieringsinstrument till dess politiska 
prioriteringar, bättre återspegla 
unionsbudgetens roll för den inre 
marknadens funktion, bättre understödja 
målen med unionens politik och minska 
medlemsstaternas bruttonationalinkomst 
(BNI)-baserade bidrag till unionens årliga 
budget konstaterade Europeiska rådet vid 
sitt möte den 17–21 juli 2020 att unionen 
under de kommande åren kommer att 
arbeta för att reformera systemet för egna 
medel och införa nya egna medel.

(6) För att finansiera åtminstone 
kostnaderna för kapitalbeloppet och 
räntan avseende återbetalningarna av det 
europeiska återhämtningsinstrumentet, 
bättre anpassa unionens 
finansieringsinstrument till dess politiska 
prioriteringar, bättre återspegla 
unionsbudgetens roll för den inre 
marknadens funktion, bättre understödja 
målen med unionens politik, såsom den 
europeiska gröna given och digital 
omvandling och minska den övervägande 
andelen av medlemsstaternas BNI-
baserade bidrag till unionens årliga budget, 
är det nödvändigt att införa nya 
kategorier av egna medel baserade på en 
gemensam konsoliderad bolagsskattebas, 
de nationella intäkterna från EU:s 
utsläppshandelssystem och ett nationellt 
bidrag beräknat på grundval av icke-
materialutnyttjat plastförpackningsavfall, 
vilket främjar den cirkulära ekonomin. 
Vidare bör nya egna medel baserade på 
en mekanism för koldioxidjustering, helt i 
enlighet med WTO:s regler, en digital 
tjänsteskatt och skatten på finansiella 
transaktioner, som bör genomföras enligt 
en plan som samtliga medlemsstater enats 
om, införas i detta syfte så snart de 
underliggande rättsliga villkoren har 
uppfyllts. Kommissionen bör så snart som 
möjligt lägga fram nödvändiga 
lagstiftningsförslag för de nya egna 
medlen och potentiella andra nya egna 
medel, som stöder den europeiska gröna 
given och den inre marknadens funktion, 
samt arbetet för att förbättra 
företagsbeskattningens ändamålsenlighet. 
Potentiella nya egna medel som 
kommissionen redan har angivit, såsom 
avgiften för den inre marknaden, bör 
utvärderas ytterligare innan de läggs fram 
för Europaparlamentet och rådet.

 

Ändring 6



Utkast till beslut
Skäl 7

Rådets utkast Ändring

(7) Som ett första steg bör det införas 
en ny kategori av egna medel baserade på 
ett nationellt bidrag som beräknas på 
grundval av icke-materialutnyttjat 
plastförpackningsavfall. I enlighet med 
den europeiska strategin för plast kan 
unionsbudgeten bidra till att minska 
föroreningarna från 
plastförpackningsavfall. En kategori egna 
medel baserad på nationella bidrag i 
proportion till mängden 
plastförpackningsavfall i varje medlemsstat 
som inte materialutnyttjas kommer att ge 
incitament att minska förbrukningen av 
plast för engångsbruk, främja 
materialutnyttjande och stärka den 
cirkulära ekonomin. Samtidigt kommer 
medlemsstaterna själva att, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen, vidta de bäst 
lämpade åtgärderna för att uppnå dessa 
mål. För att undvika en alltför stor 
regressiv effekt på de nationella bidragen 
bör en justeringsmekanism med en årlig 
schablonbeloppsminskning tillämpas på 
bidragen från medlemsstater vars BNI per 
capita 2017 låg under EU-genomsnittet. 
Minskningen bör motsvara 3,8 kg 
multiplicerat med befolkningen år 2017 i 
den berörda medlemsstaten.

(7) I enlighet med EU:s plaststrategi 
kan EU-budgeten bidra till att minska 
föroreningarna från plastförpackningsavfall 
och uppnå återvinningsmålen för 
förpackningsavfall. En kategori egna 
medel baserad på nationella bidrag i 
proportion till mängden 
plastförpackningsavfall i varje medlemsstat 
som inte materialutnyttjas kommer att ge 
incitament att minska förbrukningen av 
plast för engångsbruk, främja 
materialutnyttjande och stärka den 
cirkulära ekonomin. Kommissionen bör 
fastställa en strömlinjeformad 
beräkningsmetod samt effektiva 
registrerings- och kontrollmekanismer. 
Samtidigt kommer medlemsstaterna själva 
att, i enlighet med subsidiaritetsprincipen, 
vidta de bäst lämpade åtgärderna för att 
uppnå dessa mål. Med tanke på att 
bidraget är avsett att utgöra en kategori av 
egna medel som bygger på principen om 
att förorenaren ska betala, bör det inte 
omfattas av någon korrigeringsmekanism.

Ändring 7

Utkast till beslut
Skäl 7a (nytt)

Rådets utkast Ändring

(7a) För unionen är det prioriterat att 
uppnå utsläppsminskningsmål på minst 
40 % mellan 1990 och 2030 i enlighet 
med dess åtaganden i Parisavtalet om 
klimatförändringar. Europeiska unionens 
utsläppshandelssystem är ett av de 
viktigaste instrument som inrättats för 
genomförandet av detta mål och 



genererar intäkter genom utauktionering 
av utsläppsrätter. Med tanke på det 
europeiska utsläppshandelssystemets 
harmoniserade karaktär och 
finansieringen från unionen för att 
främja begränsnings- och 
anpassningsåtgärder i medlemsstaterna är 
det lämpligt att i detta sammanhang 
införa en ny kategori egna medel för EU:s 
budget. Dessa egna medel bör vara 
baserade på de utsläppsrätter som ska 
utauktioneras av medlemsstaterna, även 
utdelningen under en övergångsperiod av 
gratis utsläppsrätter för elsektorn. För att 
beakta de särskilda bestämmelser för vissa 
medlemsstater som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG1a, bör utsläppsrätter som 
omfördelas av hänsyn till solidaritet, 
tillväxt och sammanlänkningar samt 
utsläppsrätter avsedda för 
innovationsfonden och 
moderniseringsfonden inte tas med i 
beräkningen för att fastställa bidraget till 
de egna medlen. De egna medel som 
baseras på EU:s utsläppshandelssystem 
bör också definieras på ett sätt som 
inbegriper potentiella ytterligare intäkter 
från en framtida utvidgning av 
tillämpningsområdet för direktivet om 
handel med utsläppsrätter till att omfatta 
nya sektorer eller geografiska regioner, 
samtidigt som unionens konkurrenskraft 
säkerställs.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om 
ett system för handel med utsläppsrätter 
för växthusgaser inom unionen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT 
L 275, 25.10.2003, s. 32).

Ändring 8

Utkast till beslut
Skäl 8

Rådets utkast Ändring



(8) Europeiska rådet noterade vid sitt 
möte den 17–21 juli 2020 att 
kommissionen som grund för ytterligare 
egna medel under det första halvåret 2021 
kommer att lägga fram förslag om en 
mekanism för koldioxidjustering vid 
gränserna och om en digital skatt, med 
sikte på att de ska införas senast den 1 
januari 2023. Europeiska rådet 
uppmanade kommissionen att lägga fram 
ett reviderat förslag om 
utsläppshandelssystemet och eventuellt 
utvidga det till att omfatta luftfart och 
sjöfart. Det konstaterade att unionen 
under den fleråriga budgetramen för 
perioden 2021–2027 kommer att arbeta 
för ett införande av andra egna medel, 
vilket kan omfatta en skatt på finansiella 
transaktioner.

(8) De erforderliga ytterligare egna 
medlen bör införas senast 2028 enligt en 
rättsligt bindande tidsplan som fastställs i 
detta beslut, vilket bör säkerställa att den 
underliggande lagstiftningen kan antas i 
tid och träda i kraft så att intäkterna är 
tillgängliga när kostnaderna uppstår. 
Kommissionen bör lägga fram 
lagstiftningsförslag i detta syfte. I ett 
interinstitutionellt avtal mellan 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen bör det fastställas mer 
detaljerade arrangemang och andra 
bestämmelser om denna rättsligt bindande 
tidsplan, såsom datum för ikraftträdande 
eller eventuell retroaktiv tillämpning av 
vissa nya egna medel.

Ändring 9

Utkast till beslut
Skäl 8a (nytt)

Rådets utkast Ändring

(8a) Som ett första steg kommer 
bidraget baserat på icke-återvunnet 
plastförpackningsavfall att komplettera de 
befintliga egna medlen från och med 
januari 2021. Dessutom kommer 30 % av 
auktionsintäkterna från 
utsläppshandelssystemet att utgöra 
allmänna inkomster för unionens budget 
från och med 2021. Som ett andra steg 
kommer kommissionen att lägga fram de 
förslag som behövs för att skatten på 
finansiella transaktioner ska kunna 
utgöra grund för egna medel från och 
med 2024. Kommissionen kommer också 
att lägga fram lagstiftningsförslag under 
första halvåret 2021 för att införa nya 
egna medel baserade på mekanismen för 
koldioxidjustering vid gränserna och på 
en digital avgift. Intäkterna kommer att 
bli tillgängliga från och med 2023. Om 
mekanismen för koldioxidjustering tar 
formen av tilläggstullar på import 
kommer den att omfattas av lagstiftningen 



om traditionella egna medel och inte 
kräva ett separat beslut om egna medel. 
Om mekanismen för koldioxidjustering 
tar formen av en utvidgning av 
utsläppshandelssystemets 
tillämpningsområde bör den täckas helt 
av egna medel på grundval av 
utsläppshandelssystemet. Som ett tredje 
steg, och som en del av 
halvtidsöversynen/revideringen av den 
fleråriga budgetramen under första 
halvåret 2024 kommer kommissionen att 
lägga fram ytterligare nya – eller 
omarbeta tidigare – förslag för att den 
gemensamma konsoliderade 
bolagsskattebasen ska kunna utgöra 
grund för egna medel. Lagstiftningen bör 
träda i kraft i god tid så att intäkterna 
från dessa nya egna medel blir 
tillgängliga från och med 2026. De 
skattebaserade egna medlen ska inte 
tillämpas retroaktivt.

Ändring 10

Utkast till beslut
Skäl 9 

Rådets utkast Ändring

(9) Europeiska rådet konstaterade vid 
sitt möte den 17–21 juli 2020 att 
arrangemangen för egna medel bör 
vägledas av de övergripande målen om 
enkelhet, öppenhet och rättvisa, 
inbegripet en rättvis fördelning av 
bördorna. Det konstaterade också att 
Danmark, Nederländerna, Österrike och 
Sverige, och inom ramen för stödet till 
återhämtning och resiliens, även 
Tyskland, ska omfattas av 
schablonbeloppskorrigeringar av sina 
årliga BNI-baserade bidrag för perioden 
2021–2027.

(9) Rabatter och andra 
korrigeringsmekanismer bör avskaffas. 

Ändring 11

Utkast till beslut
Skäl 9a (nytt)



Rådets utkast Ändring

(9a) Unionen kommer att arbeta för att 
införa potentiella ytterligare nya egna 
medel under de kommande åren och före 
2028. Om Europaparlamentet eller rådet 
föreslår nya egna medel kommer 
kommissionen att bedöma dem.

Ändring 12

Utkast till beslut
Skäl 9b (nytt)

Rådets utkast Ändring

(9b) Med tanke på framtida 
överläggningar om fördragsändringar 
och med avstamp i konferensen om 
Europas framtid bör den demokratiska 
legitimiteten, ansvarsskyldigheten, 
resiliensen och anpassningen till de 
viktigaste politiska målen för 
unionsbudgetens inkomstsida stärkas 
ytterligare genom att Europaparlamentet 
ges utökade befogenheter i 
lagstiftningsbeslutsfattandet och en mer 
aktiv roll i övervakningen av 
genomförandet av systemet för egna 
medel och den underliggande 
sektorslagstiftningen.

Ändring 13

Utkast till beslut
Skäl 10

Rådets utkast Ändring

(10) Medlemsstaterna bör innehålla 
25 % av de belopp de uppbär i syfte att 
täcka uppbördskostnaderna.

(10) Avdraget, för att täcka 
uppbördskostnaderna, på 20 % av de 
belopp för traditionella egna medel som 
uppbärs av medlemsstaterna utgör en stor 
andel egna medel som inte ställs till 
unionsbudgetens förfogande. Den del av 
uppbördskostnaderna som hålls inne från 
de traditionella egna medlen bör 
återställas från 20 % till den ursprungliga 



nivån 10 % för att bättre anpassa stödet 
till tullutrustning, personal och 
information till de faktiska kostnaderna 
och behoven. Denna andel bör vara 
densamma för alla medlemsstater.

Ändring 14

Utkast till beslut
Skäl 11

Rådets utkast Ändring

(11) I enlighet med artikel 311 fjärde 
stycket i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt ska en rådsförordning om 
genomförandebestämmelser för systemet 
med unionens egna medel upprättas. 
Sådana bestämmelser bör inbegripa 
bestämmelser av allmänt eller tekniskt 
slag, tillämpliga på alla kategorier av egna 
medel. Bestämmelserna bör innehålla 
ingående regler för beräkning och 
budgetering av budgetsaldot och de 
nödvändiga bestämmelserna och 
arrangemangen för kontroll och 
övervakning av uppbörden av egna medel.

(11) I enlighet med artikel 311 fjärde 
stycket i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt ska rådet fastställa 
genomförandebestämmelser för systemet 
med unionens egna medel. Sådana regler 
skulle inbegripa bestämmelser av allmänt 
eller tekniskt slag, tillämpliga på alla typer 
av egna medel, för vilka det är särskilt 
viktigt med adekvat parlamentarisk 
kontroll. Dessa 
genomförandebestämmelser bör inbegripa 
ingående regler för fastställande av 
beloppen för de egna medel som avses i 
artikel 2.1 vilka ska tillhandahållas, 
inbegripet de tillämpliga uttagssatserna 
för de egna medel som avses i artikel 2.1 
b–e, de tekniska frågorna rörande 
bruttonationalinkomst, de nödvändiga 
bestämmelserna och arrangemangen för 
kontroll och övervakning av uppbörden av 
egna medel, inbegripet regler om 
inspektioner och om befogenheter för 
tjänstemän och annan personal som av 
kommissionen bemyndigats att utföra 
kontroller samt alla relevanta 
rapporteringskrav. Dessa åtgärder bör 
också omfatta praktiska bestämmelser om 
att regelbundet informera 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
såsom den ena grenen av 
budgetmyndigheten, om läget när det 
gäller upplåning, skuldförvaltning och 
tillhörande riskhanteringsstrategier samt 
återbetalningsplanen. 

Ändring 15



Utkast till beslut
Skäl 13

Rådets utkast Ändring

(13) En tillräcklig marginal bör bevaras 
till taken för unionens egna medel, så att 
alla unionens finansiella skyldigheter och 
ansvarsförbindelser som förfaller till 
betalning under ett visst år kan fullgöras. 
Det totala belopp i egna medel som 
tilldelas unionens budget för att täcka 
årliga betalningsbemyndiganden bör inte 
överstiga 1,40 % av samtliga 
medlemsstaters sammanlagda BNI. Det 
totala beloppet i årliga 
åtagandebemyndiganden bör inte 
överstiga 1,46 % av samtliga 
medlemsstaters sammanlagda BNI.

(13) För att bevara en tillräcklig 
marginal till taken för unionens egna 
medel, så att alla unionens finansiella 
skyldigheter och ansvarsförbindelser som 
förfaller till betalning under ett visst år kan 
fullgöras, bör taket i beslutet om egna 
medel höjas till en nivå motsvarande 1,50 
% av medlemsstaternas sammanlagda 
bruttonationalinkomst, uttryckt i 
marknadspriser, för 
betalningsbemyndiganden.

Ändring 16

Utkast till beslut
Skäl 16a (nytt)

Rådets utkast Ändring

(16a) I det enda syftet att fullgöra de 
ytterligare finansiella skyldigheter och 
ansvarsförbindelser som följer av det 
exceptionella och tillfälliga 
bemyndigandet att låna medel och att 
säkerställa finansiell hållbarhet, även i 
tider av ekonomisk nedgång, bör taken för 
betalningsbemyndiganden höjas med 0,6 
procentenheter.

Ändring 17

Utkast till beslut
Skäl 19

Rådets utkast Ändring

(19) Återbetalningen av medel som 
lånats upp för att tillhandahålla icke 
återbetalningspliktigt stöd, 
återbetalningspliktigt stöd genom 
finansieringsinstrument eller avsättningar 

(19) Återbetalningen av medel som 
lånats upp för att tillhandahålla icke 
återbetalningspliktigt stöd, 
återbetalningspliktigt stöd genom 
finansieringsinstrument eller avsättningar 



för budgetgarantier, liksom upplupen ränta, 
bör finansieras genom unionens budget. De 
upplånade medel som medlemsstaterna 
beviljas i form av lån bör återbetalas med 
de belopp som erhålls från de 
stödmottagande medlemsstaterna. De 
nödvändiga medlen måste tilldelas och 
göras tillgängliga för unionen så att denna 
kan fullgöra alla sina finansiella 
skyldigheter och ansvarsförbindelser till 
följd av den exceptionella och tillfälliga 
befogenheten att ta upp lån under ett visst 
år, och under alla omständigheter i enlighet 
med artikel 310.4 i EUF-fördraget och 
artikel 323 i EUF-fördraget.

för budgetgarantier, liksom upplupen ränta, 
bör finansieras genom intäkter från nya 
egna medel som införs i unionens budget. 
De upplånade medel som medlemsstaterna 
beviljas i form av lån bör återbetalas med 
de belopp som erhålls från de 
stödmottagande medlemsstaterna. De 
nödvändiga medlen måste tilldelas och 
göras tillgängliga för unionen så att denna 
kan fullgöra alla sina finansiella 
skyldigheter och ansvarsförbindelser till 
följd av den exceptionella och tillfälliga 
befogenheten att ta upp lån under ett visst 
år, och under alla omständigheter i enlighet 
med artikel 310.4 i EUF-fördraget och 
artikel 323 i EUF-fördraget.

Ändring 18

Utkast till beslut
Skäl 25

Rådets utkast Ändring

(25) Detta beslut bör inte träda i kraft 
förrän det har godkänts av alla 
medlemsstater i enlighet med deras 
respektive konstitutionella bestämmelser. 
På så sätt respekteras varje medlemsstats 
nationella suveränitet fullt ut. Europeiska 
rådet noterade vid sitt möte den 17–21 juli 
2020 medlemsstaternas avsikt att gå vidare 
med godkännandet av detta beslut så snart 
som möjligt. På grund av behovet av att 
snarast möjligt möjliggöra upplåning i 
syfte att finansiera åtgärder för att hantera 
konsekvenserna av covid-19-krisen, bör 
detta beslut träda i kraft den första dagen i 
den första månaden efter mottagandet av 
den sista anmälan om att förfarandena för 
antagandet av detta beslut har fullföljts.

(25) För att göra det möjligt att inleda 
ratificeringsprocessen antas detta beslut 
av rådet efter samråd med 
Europaparlamentet. Europaparlamentet 
uttryckte sin avsikt att snabbt avge det 
rådgivande yttrande som är rättsligt 
nödvändigt för att påskynda processen 
som bemyndigar kommissionen att inleda 
den upplåning som ska finansiera det 
europeiska återhämtningsinstrumentet. 
Detta beslut bör inte träda i kraft förrän det 
har godkänts av alla medlemsstater i 
enlighet med deras respektive 
konstitutionella bestämmelser. På så sätt 
respekteras varje medlemsstats nationella 
suveränitet fullt ut, inbegripet med 
avseende på nya kategorier av egna 
medel. Europeiska rådet noterade vid sitt 
möte den 17–21 juli 2020 
medlemsstaternas avsikt att gå vidare med 
godkännandet av detta beslut så snart som 
möjligt. På grund av behovet av att snarast 
möjligt möjliggöra upplåning i syfte att 
finansiera åtgärder för att hantera 
konsekvenserna av covid-19-krisen, bör 



detta beslut träda i kraft den första dagen i 
den första månaden efter mottagandet av 
den sista anmälan om att förfarandena för 
antagandet av detta beslut har fullföljts.

Ändring 19

Utkast till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Rådets utkast Ändring

c) En enhetlig uttagssats på vikten av 
plastförpackningsavfall som genereras i 
varje medlemsstat och som inte 
materialutnyttjas. Uttagssatsen ska vara 
0,80 EUR per kilogram. En årlig 
schablonbeloppsminskning för vissa 
medlemsstater enligt fjärde stycket ska 
tillämpas.

c) En enhetlig uttagssats från och med 
den 1 januari 2021 på vikten av 
plastförpackningsavfall som inte 
materialutnyttjas. Den faktiska 
uttagssatsen ska inte överstiga 2 EUR per 
kilogram.

Ändring 20

Utkast till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt)

Rådets utkast Ändring

ca) En enhetlig uttagssats från och 
med den 1 januari 2021 på det belopp som 
motsvarar de inkomster som genereras av 
de utsläppsrätter som ska utauktioneras 
vilka avses i artikel 10.2 a i direktiv 
2003/87/EG och marknadsvärdet av gratis 
utsläppsrätter för moderniseringen av 
energisektorn under en övergångsperiod i 
enlighet med artikel 10c.3 i det direktivet. 
Den faktiska uttagssatsen ska inte 
överstiga 50 %. De sammanlagda 
tillkommande inkomster som genereras 
genom en framtida utvidgning av 
utsläppshandelssystemets 
tillämpningsområde efter den 1 januari 
2021 till ytterligare sektorer och regioner. 

Ändring 21



Utkast till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led cb (nytt)

Rådets utkast Ändring

cb) Inkomster som genereras av en 
mekanism för koldioxidjustering vid 
gränserna i enlighet med kommissionens 
förslag [.../...] senast den 1 januari 2023.

Ändring 22

Utkast till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led cc (nytt)

Rådets utkast Ändring

cc) Intäkter från beskattningen av 
digitala tjänster i väntan på antagandet 
och genomförandet av rådets direktiv om 
ett gemensamt system för skatt på 
inkomster från tillhandahållande av vissa 
digitala tjänster (COM(2018)0148) senast 
den 1 januari 2023. Den faktiska 
uttagssatsen ska inte överstiga 100 %.

Ändring 23

Utkast till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led cd (nytt)

Rådets utkast Ändring

cd) En enhetlig uttagssats senast den 1 
januari 2026 på andelen av de 
beskattningsbara vinster som tillskrivs 
varje medlemsstat i enlighet med 
unionens regler om en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas. Den 
faktiska uttagssatsen ska inte överstiga 
6 %.

Ändring 24

Utkast till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led ce (nytt)

Rådets utkast Ändring



ce) En skatt på finansiella 
transaktioner senast den 1 januari 2024, 
som ska tas ut i enlighet med rådets 
direktiv (EU) nr […/…], med tillämpliga 
uttagssatser till en andel som inte 
överstiger de miniminivåer som anges i 
det direktivet. Om direktivet om skatt på 
finansiella transaktioner genomförs 
tillfälligt inom ramen för ett fördjupat 
samarbete ska dessa egna medel inte 
påverka de medlemsstater som inte deltar 
i det fördjupade samarbetet.

Ändring 25

Utkast till beslut
Artikel 2 – punkt 2

Rådets utkast Ändring

2. För perioden 2021–2027 ska 
Österrike erhålla en bruttominskning av 
sitt årliga BNI-baserade bidrag på 565 
miljoner EUR, Danmark ska erhålla en 
bruttominskning av sitt årliga BNI-
baserade bidrag på 377 miljoner EUR, 
Tyskland ska erhålla en bruttominskning 
av sitt årliga BNI-baserade bidrag på 3 
671 miljoner EUR, Nederländerna ska 
erhålla en bruttominskning av sitt årliga 
BNI-baserade bidrag på 1 921 miljoner 
EUR och Sverige ska erhålla en 
bruttominskning av sitt årliga BNI-
baserade bidrag på 1 069 miljoner EUR. 
Beloppen ska beräknas i 2020 års priser 
och justeras enligt gällande priser genom 
tillämpning av den senaste BNP-deflator 
för unionen uttryckt i euro, beräknad av 
kommissionen, som finns tillgänglig när 
budgetförslaget upprättas. Dessa 
bruttominskningar ska finansieras av alla 
medlemsstater.

2. Ingen medlemsstat ska få någon 
rabatt eller korrigering.

Ändring 26

Utkast till beslut
Artikel 2 – punkt 2a (ny)



Rådets utkast Ändring

2a. Europaparlamentet och rådet ska i 
nära samarbete med kommissionen 
fastställa närmare arrangemang och 
andra nödvändiga bestämmelser för 
tillämpningen av en rättsligt bindande 
tidsplan för införandet av nya egna medel 
i ett interinstitutionellt avtal senast den 1 
januari 2021. Intäkterna från dessa nya 
egna medel ska vara tillräckliga för att 
åtminstone täcka återbetalningen av de 
lånekostnader som följer av den 
upplåningskapacitet som fastställs i 
artikel 3b. De nya egna medlen bör också 
garantera en lämplig finansieringsnivå 
för unionens utgifter i den fleråriga 
budgetramen och samtidigt minska den 
övervägande andelen nationella BNI-
baserade bidrag. 
Kommissionen ska lägga fram lämpliga 
lagstiftningsförslag i detta syfte.
Halvtidsöversynen av den fleråriga 
budgetramen 2021–2027 ska bland annat 
användas för att anpassa och vid behov 
anta ny lagstiftning för att nå de mål som 
föreskrivs i denna punkt.

Ändring 27

Utkast till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Rådets utkast Ändring

1. Det totala belopp i egna medel som 
tilldelas unionen för att täcka årliga 
betalningsbemyndiganden får inte 
överstiga 1,40% av samtliga 
medlemsstaters sammanlagda BNI. 

1. Det totala belopp i egna medel som 
tilldelas unionen för att täcka anslag för 
betalningar får inte överskrida 1,50 % av 
samtliga medlemsstaters sammanlagda 
bruttonationalinkomst.

Ändring 28

Utkast till beslut
Artikel 3 – punkt 2



Rådets utkast Ändring

2. Det totala årliga belopp 
åtagandebemyndiganden som tas upp i 
unionens budget får inte överskrida 
1,46% av samtliga medlemsstaters 
sammanlagda BNI.

utgår

Ändring 29

Utkast till beslut
Artikel 3 – punkt 3

Rådets utkast Ändring

3. Ett balanserat förhållande mellan 
anslag för åtaganden och anslag för 
betalningar ska upprätthållas för att 
säkerställa deras inbördes förenlighet och 
för att möjliggöra att det tak som fastställs 
i punkt 1 iakttas under de efterföljande 
åren.

utgår

Ändring 30

Utkast till beslut
 Artikel 3 – punkt 4

Rådets utkast Ändring

4. Om ändringar av förordning (EU) 
nr 549/2013 medför betydande 
förändringar av BNI-nivån ska 
kommissionen räkna om de tak som anges 
i punkterna 1 och 2, tillfälligt höjda i 
enlighet med artikel 3c, enligt följande 
formel: 

utgår

BNIt-2 + BNIt-1 + BNIt ENS nuvarande
x% (y %)*_________________
BNIt-2 + BNIt-1 + BNIt ENS ändrad
I denna formel är ”t” det senaste hela år 
för vilket de uppgifter som anges i 
förordning (EU) nr 2019/ 516 516 är 
tillgängliga, ”x” avser taket för egna 
medel för betalningsbemyndiganden och 



”y” avser taket för egna medel för 
åtagandebemyndiganden.
I denna formel är ”ENS” det europeiska 
national- och regionalräkenskapssystemet 
i unionen.
___________________
5 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/516 av den 19 mars 
2019 om harmonisering av 
bruttonationalinkomsten till 
marknadspris och om upphävande av 
rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom och 
rådets förordning (EG, Euratom) nr 
1287/2003 (BNI-förordningen), EUT L 
91, 29.3.2019, s. 19.

Ändring 31

Utkast till beslut
Artikel 3b – punkt 2 – stycke 1

Rådets utkast Ändring

Återbetalningen av kapitalbeloppet i de 
medel som används till utgifter som avses i 
punkt 1 b och den upplupna räntan ska 
belasta unionens allmänna budget. De 
budgetmässiga åtagandena får delas upp 
över flera år i årliga delåtaganden i enlighet 
med artikel 112.2 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU, Euratom) 
2018/10466.

Återbetalningen av kapitalbeloppet i de 
medel som används till utgifter som avses i 
punkt 1 b och den upplupna räntan ska 
finansieras av intäkterna från de nya 
egna medel som införs i unionens 
allmänna budget. Budgetåtagandet får 
delas upp i årliga delåtaganden under flera 
år, i enlighet med artikel 112.2 i förordning 
(EU, Euratom) 2018/1046.

_____________________
6 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 
den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring 
av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, 
(EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, 
(EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 
541/2014/EU samt om upphävande av 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).  



Ändring 32

Utkast till beslut
Artikel 5

Rådets utkast Ändring

Artikel 5 utgår
Överföring av överskott 

Om unionens inkomster överskrider de 
totala faktiska utgifterna under ett 
budgetår, ska överskottet överföras till 
närmast följande budgetår.

Ändring 33

Utkast till beslut
Artikel 6 – punkt 2

Rådets utkast Ändring

2. Medlemsstaterna ska, för att täcka 
sina uppbördskostnader, hålla inne 25 % 
av de belopp som avses i artikel 2.1 a.

2. Medlemsstaterna ska, som en 
kompensation för uppbördskostnaderna, 
hålla inne 10 % av de belopp som avses i 
artikel 2.1 a.

Ändring 34
Utkast till beslut
Artikel 7 – stycke 1 – led ba (nytt)

Rådets utkast Ändring

ba) Den budgetmässiga behandlingen 
av inkomster som härrör från böter för 
konkurrensöverträdelser och 
överträdelseförfaranden.

Ändring 35

Utkast till beslut
Artikel 7 – stycke 1 – led bb (nytt)

Rådets utkast Ändring

 bb) Regler för fastställande av 
beloppen för de egna medel som avses i 
artikel 2.1 led a - ce som ska 
tillhandahållas, inbegripet de tillämpliga 



uttagssatserna för egna medel inom de 
gränser som anges i dessa led samt 
beräkningen av den tillämpliga 
uttagssatsen för egna medel baserad på 
bruttonationalinkomsten.

Ändring 36

Utkast till beslut
 Artikel 7 – stycke 1 – led bc (nytt)

Rådets utkast Ändring

 bc) För tillämpningen av artikel 2.1: 
referens-BNI, bestämmelserna för att 
justera bruttonationalinkomsten och 
bestämmelserna för att räkna om taken 
för betalningar och åtaganden ifall 
bruttonationalinkomsten väsentligt 
förändras.


