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8.2.2017 A8-0390/1 

Amendement  1 

Guy Verhofstadt, rapporteur 

 

Verslag A8-0390/2016 

Guy Verhofstadt 

Mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen met betrekking tot het huidige institutionele bestel 

van de Europese Unie 

2014/2248(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien de werkzaamheden en het 

tussentijds verslag van de Groep op hoog 

niveau inzake eigen middelen, 

– gezien het definitieve verslag en de 

aanbevelingen van de Groep op hoog 

niveau inzake eigen middelen van 

december 20161, 

 

____________________ 

1 http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/libr

ary/reports-communication/hlgor-

report_20170104.pdf 

Or. en 

http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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8.2.2017 A8-0390/2 

Amendement  2 

Guy Verhofstadt, rapporteur 

 

Verslag A8-0390/2016 

Guy Verhofstadt 

Mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen met betrekking tot het huidige institutionele bestel 

van de Europese Unie 

2014/2248(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 66 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

66. is ervan overtuigd dat de EU-begroting 

moet worden gefinancierd met een systeem 

van echte eigen middelen, waarbij 

gestreefd moet worden naar eenvoud, 

billijkheid en transparantie; meent dat het 

werk van de Groep op hoog niveau inzake 

eigen middelen van essentieel belang is en 

verwacht van deze groep tijdige, 

doeltreffende en ambitieuze voorstellen; 

meent dat in een dergelijk systeem het 

aandeel van de bni-bijdragen in de EU-

begroting moet worden verlaagd, om een 

einde te maken aan de zogenaamde "juste 

retour"-benadering van lidstaten; dringt in 

dit verband aan op de geleidelijke 

afschaffing van alle soorten kortingen; 

66. is ervan overtuigd dat de EU-begroting 

moet worden gefinancierd met een systeem 

van echte eigen middelen, waarbij 

gestreefd moet worden naar eenvoud, 

billijkheid en transparantie; onderschrijft 

de aanbevelingen van de Groep op hoog 

niveau inzake eigen middelen met 

betrekking tot de diversifiëring van de 

inkomsten van de EU-begroting, met 

inbegrip van eigen middelen, teneinde het 

aandeel van de bni-bijdragen in de EU-

begroting te verlagen, om een einde te 

maken aan de zogenaamde "juste retour"-

benadering van lidstaten; dringt in dit 

verband aan op de geleidelijke afschaffing 

van alle soorten kortingen; 

Or. en 

 

 


