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• Parlamentet snabbar på reformen av EU:s intäkter så att EU:s återhämtningspaket på 750
miljarder euro kan börja användas

• Nya intäktskällor ger mer pengar till EU-budgeten, t.ex. genom en plastavgift, och bidrar till att
återbetala skulderna som återhämtningsfonden orsakar

• EU-länderna måste ratificera det avgörande beslutet om egna medel så fort som möjligt

13 av de 27 EU-länderna hade den 18 mars ratificerat beslutet om egna medel
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På torsdagen godkände ledamöterna tre lagar om det nya systemet för EU:s egna medel
och gav grönt ljus för reformen av systemet och införandet av nya intäktskällor för EU:s
budget.
 
På torsdagen antog ledamöterna en genomförandeförordning och två operativa bestämmelser
om vilka metoder som ska användas för att samla in och tillhandahålla specifika egna medel,
som samtidigt är intäktskällor för EU-budgeten. De tre lagarna samverkar med det avgörande
beslutet om egna medel, som godkändes av parlamentet i september och av rådet i december
förra året. Ratificeringen av beslutet är i full gång ute i medlemsländerna, och 13 av de 27 EU-
länderna hade den 18 mars redan gjort det (här kan du följa ratificeringen).
 
I  de godkända förordningarna finns bestämmelser om hur EU:s intäkter ska beräknas och
förenklas,  hur  kassaflödena  ska  hanteras  och  om rätten  till  övervakning  och  inspektion.
Bestämmelserna behövs för att EU-budgetens reformerade intäktssida ska fungera smidigt
även i fortsättningen.
 
Så fort medlemsländerna har ratificerat beslutet om egna medel kommer paketet som antogs i
dag  att  börja  gälla  retroaktivt  från  och  med  den  första  januari  i  år.  Då  införs  den  nya
plastavgiften, som blir den första av flera olika intäktsflöden som ska inrättas fram till 2026. Det
är beslutet om egna medel som gör det möjligt  för EU att  låna upp 750 miljarder euro för
återhämtningsplanen Next Generation EU.
 
Citat från medföredragandena
 
José Manuel Fernandes (EPP, Portugal): ”Än en gång har Europaparlamentet visat var skåpet
ska stå. Genom att godkänna det här paketet ser vi till att EU:s egna intäkter bidrar till att inrätta
återhämtningsplanen Next Generation EU så fort som beslutet om egna medel har ratificerats
ute i EU-länderna. Dagens omröstning är en påminnelse om att vi måste handla snabbt och
beslutsamt för att återhämtningen ska komma på plats.”
 
Valérie Hayer (Renew Europe, Frankrike): ”Parlamentet agerar återigen snabbt för att göra
återhämtningen  t i l l  verkl ighet.  Nu  uppmanar  vi  medlemsländerna  att  rat i f icera
återhämtningsplanen så fort som möjligt. Vi har inte råd med några fördröjningar. Dessutom
innebär återbetalningsavtalet från december att EU-kommissionen måste lägga fram förslag på
en digital EU-avgift i juni i år, oavsett vad som händer i OECD.”
 
Röstresultat
 
Förordningen om beräkning av egna medel baserade på plastförpackningsavfall
 
540 röster för, 109 röster emot och 38 nedlagda röster.
 
Genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel
 
560 röster för, 48 röster emot och 82 nedlagda röster.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.424.01.0001.01.ENG
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200910IPR86815/parlamentarikerna-ger-gront-ljus-for-aterhamtningsplanen-for-covid-19
https://www.consilium.europa.eu/sv/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2020025&DocLanguage=en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630265
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_sv
https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/135511/VALERIE_HAYER/home


•

•

•

Uppbörd av egna medel som härrör från mervärdeskatt
 
552 röster för, 69 röster emot och 67 nedlagda röster.
 
Bakgrund
 
Under förhandlingarna om EU:s långtidsbudget för 2021–2027 (”den fleråriga budgetramen”)
uppnådde ledamöterna en bindande färdplan om nya intäktskällor för EU. De tre stegen i
färdplanen för egna medel är följande:
 

Steg 1 (2021): ett  plastbidrag som infördes i  januari 2021, nya lagförslag om en
mekanism  för  koldioxidjustering  vid  gränserna,  en  digital  avgift  och
utsläppshandelssystemet  ska  lämnas  in  senast  i  juni. 
Steg 2 (2022 och 2023): rådet har fram till den första juli 2022 på sig att diskutera
dessa nya intäkter för att de ska hinna införas senast den första januari 2023. 
Steg 3 (2024–2026): senast i  juni 2024 ska kommissionen lägga fram förslag på
ytterligare  egna  intäkter,  något  som  kan  komma  att  omfatta  en  skatt  på
finansiella transaktioner och ett finansiellt bidrag från företagssektorn eller en
ny gemensam bolagsskattebas. Rådet har fram till den första juli 2025 på sig att
diskutera dessa nya EU-intäkter för att de ska hinna införas senast den första januari
2026.
 

Kontaktpersoner 
 
 

Mer information
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: "Implementing the Own Resources Decision"
Djupanalys: Reformen av EU:s egna medel (Reform of the EU own resources)
Den antagna texten (25.03.2021)
Videoinspelning med debatten (24.03.2021)
Budgetutskottets offentliga utfrågning om egna medel (17.03.2021), med uttalanden från
medföredragandena
Förfarandeakten om förordningen om beräkning av egna medel baserade på
plastförpackningsavfall
Förfarandeakten om genomförandebestämmelserna till systemet för Europeiska unionens
egna medel
Förfarandeakten om uppbörden av egna medel som härrör från mervärdeskatt
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201211IPR93621/parlamentet-godkanner-eu-s-langtidsbudget-for-2021-2027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.433.01.0028.01.ENG#d1e32-44-1
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29690519
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=IPOL_IDA%282021%29690963
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-03-25-TOC_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=a232b332-9e8f-7765-4572-4f96daf76720&date=20210324#
https://twitter.com/EP_Budgets/status/1372218704335925252
https://twitter.com/EP_Budgets/status/1372218704335925252
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0131(NLE)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0131(NLE)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0132(APP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0132(APP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0133(NLE)
https://twitter.com/EP_Budgets
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