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Varför har parlamentet krävt nya inkomstkällor för 
EU?

För att investera i Europas framtid och stödja återhämtningen  har EU enats om en 
bindande tidtabell för att införa nya inkomstkällor till unionens budget.

En skatt på plastförpackningar är en av de nya intäktskällor till EU-budgeten Europaparlamentet vill se 

I en överenskommelse om EU:s budget för åren 2021-2027 liksom det 750 miljarder euro stora 
covid19-återhämtningspaketet enades parlamentet, rådet och kommissionen den 10 november 
2020 om en bindande tidslinje för att införa nya inkomstkällor. Inkomstkällorna inkluderar bland 
annat beskattning på plastavfall, internetjättar och stora utländska miljöbovar. 

Läs mer: EU:s långtidsbudget helt enkelt

Vad är ”de egna medlen”?
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201106IPR91014/compromise-on-long-term-eu-budget-ep-obtains-EU16-billion-more-for-key-programmes
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-langtidsbudget
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-langtidsbudget/20200513STO79012?quizBaseUrl=https%3A%2F%2Fquizweb.europarl.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-langtidsbudget/20200513STO79012?quizBaseUrl=https%3A%2F%2Fquizweb.europarl.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20200131STO71519/the-eu-s-long-term-budget-explained


EU-länderna bidrar till EU:s gemensamma budget för att kunna uppfylla dess gemensamma 
mål. Till skillnad från nationella budgetar är EU:s budget en investeringsbudget, som inte får ha 
underskott. EU:s fördrag fastställer att EU:s budget ska “finansieras helt av egna medel”.

Dessa inkomstkällor bestäms av rådet, som beslutar enhälligt efter att ha hört parlamentet. 
Beslutet måste också godkännas nationellt av varje medlemsland, till exempel genom ett 
riksdagsbeslut. Systemet med egna medel var mer eller mindre oförändrat under de senaste 
trettio åren, och parlamentet har länge krävt en reform.

Vilka egna medel finns redan idag?
Eftersom EU:s budget alltid måste vara balanserad, måste de årliga intäkterna fullständigt täcka 
de årliga utgifterna.

EU-intäkterna består för närvarande av:

Traditionella egna medel (främst tullavgifter, tidigare också sockeravgifter; utgör 
normalt för 13 procent av intäkterna från egna medel)

• 

Momsbaserade egna medel (överföring av en andel av den beräknade momsen 
som samlats in av EU-länderna; utgör normalt också 10 procent av intäkterna)

• 

BNI-baserade egna medel (EU-länder överför en del av sin årliga 
bruttonationalinkomst; vilka utgjör ungefär 70 procent av intäkterna från egna medel)

• 

Andra intäkter (inbegriper bötesbelopp till företag som bryter mot EU:s 
konkurrensregler, bidrag från icke-EU-länder till vissa EU-program och skatter på EU-
anställdas löner.

• 

Vissa EU-länder (Danmark, Nederländerna, Sverige, Tyskland och Österrike) får för närvarande 
rabatt på sina bidrag till EU:s budget.

Hur reformeras systemet med EU:s egna medel?
Parlamentet har sedan länge ansett att EU:s intäktssystem är otydligt, orättvist och i behov av 
reform för att kunna ta itu med nuvarande utmaningar och uppnå meningsfulla resultat för 
européer.

För att minska beroendet av de BNI- och momsbaserade bidragen från medlemsländerna 
krävde Europaparlamentet att nya genuina intäktskällor kopplade till EU:s politik och mål införs. 
Efter det interinstitutionella bindande avtalet har en intäktkälla baserad på icke återvunnet 
plastförpackningsavfall införts sedan den 1 januari 2021. Detta har gett incitament till minskad 
användning av engångsplast, återvinning och främjat den cirkulära ekonomin. En korg med nya 
egna medel är på gång med följande:

Egna medel baserade på intäkter från systemet med utsläppshandel (intäkter från 
systemet som begränsar mängden växthusgaser som energiintensiv industri, 
energiproducenter och flygbolag släpper ut).

• 

Rgna medel baserade på beskattning av digitala tjänster (för att säkerställa rättvis 
beskattning av den digitala ekonomin).

• 

Egna medel baserade på en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna (ett 
koldioxidpris på importer av vissa varor från länder utanför EU, för att trygga rättvisa 

• 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A12008E311
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/27/the-union-s-revenue
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/648764/IPOL_ATA(2020)648764_SV.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20170213STO62208/the-eu-emissions-trading-scheme-ets-and-its-reform-in-brief
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20210303STO99110/koldioxidlackage-stopp-for-foretag-att-smita-fran-utslappsregler


regler i kampen mot klimatförändringar).
Egna medel baserade på en skatt på finansiella transaktioner (för att garantera att 
den finansiella sektorn betalar sin beskärda del av skatter)

• 

Egna medel kopplade till näringslissektorn, eller en gemensam konsoliderad 
bolagsskattebas.

• 

Europaparlamentet godkände i maj 2023 ett betänkande där man efterlyser en utvärdering av 
reformprocessen hittills och föreslår också några nya idéer om ytterligare intäktstkällor, t.ex. en 
skatt på kryptotillgångar. Ledamöterna vill också att kommissionen ska lägga fram en ny 
omgång förslag "senast under tredje kvartalet 2023".

Vilken nytta kommer en reform av de egna medlen 
innebära?
Dessa nya inkomstkällor ska betala av de gemensamma lån som EU-länderna tagit för att 
finansiera EU:s återhämtning från covid-19. Utan nya egna medel skulle de lånade 
återhämtningspengarna behöva betalas tillbaka genom ytterligare nedskärningar i EU-
programmen och/eller högre BNI-baserade bidrag från EU:s medlemsländer. Parlamentet vill 
säkerställa att bördan inte faller på skattebetalarna utan på teknikjättarna, skattesmitare, stora 
utländska miljöförstörare och andra som inte betalar sin beskärda del. Ledamöter menar också 
att stigande räntor ökar trycket på EU:s budget eftersom lånekostnaderna ökar.

De nya egna medlen ska trygga att EU:s prioriteringar, såsom Gröna given och den digitala 
omställningen - bättre återspeglas i finansieringen av dess budget. Därutöver stödjs den 
gemensamma marknadens funktion och minska beroendet av de BNI-baserade nationella 
bidragen.

Mer information
BETÄNKANDE om egna medel: en ny start för EU:s finanser, en ny start för Europa
Parlamentet tar bort ännu ett hinder för återhämtningsplanen
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230505IPR85010/eu-revenue-a-new-start-for-eu-finances-a-new-start-for-europe
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes_sv
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes_sv
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20200618STO81513/green-deal-key-to-a-climate-neutral-and-sustainable-eu
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0155_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210322IPR00517/parlamentet-tar-bort-annu-ett-hinder-for-aterhamtningsplanen
mailto:webmaster@europarl.eu
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