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7.3.2018 A8-0041/1 

Amendement  1 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie 

2017/2053(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. merkt op dat de Raad in dat 

wetgevingsbesluit onder meer het 

maximum van de eigen middelen bepaalt 

en nieuwe categorieën eigen middelen 

kan vaststellen of bestaande categorieën 

kan afschaffen; benadrukt dat het EMB 

weliswaar geen vervaldatum heeft, maar 

wel rechtstreeks gekoppeld is aan het 

respectieve MFK waarin het maximale 

uitgavenniveau is bepaald voor de periode 

waarop dat betrekking heeft; 

Schrappen 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/2 

Amendement  2 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie 

2017/2053(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. is van mening dat de traditionele 

eigen middelen, te weten de 

douanerechten, de landbouwrechten en de 

suiker- en isoglucoseheffingen, een 

betrouwbare en authentieke 

ontvangstenbron van de EU vormen, 

aangezien deze rechtstreeks voortvloeien 

uit het feit dat de EU een douane-unie is en 

uit de juridische bevoegdheden en het 

gemeenschappelijk handelsbeleid die 

daarmee gepaard gaan; is daarom van 

mening dat de traditionele eigen middelen 

als bron van ontvangsten voor de EU-

begroting moeten blijven bestaan; is van 

mening dat als het aandeel van de door de 

lidstaten ingehouden inningskosten kleiner 

wordt, een groter aandeel van deze 

ontvangsten naar de EU-begroting kan 

gaan; 

24. is van mening dat de traditionele 

eigen middelen, te weten de 

douanerechten, de landbouwrechten en de 

suiker- en isoglucoseheffingen, een 

betrouwbare en authentieke 

ontvangstenbron van de EU vormen, 

aangezien deze rechtstreeks voortvloeien 

uit het feit dat de EU een douane-unie is en 

uit de juridische bevoegdheden en het 

gemeenschappelijk handelsbeleid die 

daarmee gepaard gaan; is daarom van 

mening dat de traditionele eigen middelen 

als bron van ontvangsten voor de EU-

begroting moeten blijven bestaan; is van 

mening dat, hoewel douanerechten op 

invoer van buiten de EU reeds een 

eigenmiddelenbron vormen, de door de 

lidstaten als inningskosten ingehouden 

20 % in verband met de beheerskosten, 

ten gunste van de eigen middelen van de 

EU moet worden afgeschaft; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/3 

Amendement  3 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie 

2017/2053(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. erkent dat de bni-bijdrage een 

betrouwbare, stabiele en eerlijke bron van 

ontvangsten voor de EU-begroting vormt 

en zeer sterke steun geniet van een grote 

meerderheid van de lidstaten; is derhalve 

van mening dat deze bijdrage moet blijven 

bestaan, maar alleen als een evenwicht 

scheppende, aanvullende ontvangstenbron 

voor de EU-begroting, zodat er een einde 

komt aan de begrotingslogica van "juste 

retour"; benadrukt in dit verband dat ervoor 

moet worden gezorgd dat de bni-bijdragen 

op dezelfde wijze in alle nationale 

begrotingen worden ingedeeld, namelijk 

als ontvangsten die naar de EU gaan en 

niet als uitgaven van de nationale 

regeringen; 

25. erkent dat de bni-bijdrage een 

betrouwbare, stabiele en eerlijke bron van 

ontvangsten voor de EU-begroting vormt 

en zeer sterke steun geniet van een grote 

meerderheid van de lidstaten; is derhalve 

van mening dat deze bijdrage moet blijven 

bestaan, maar alleen als een evenwicht 

scheppende, aanvullende ontvangstenbron 

voor de EU-begroting, zodat er een einde 

komt aan de begrotingslogica van "juste 

retour"; benadrukt in dit verband dat ervoor 

moet worden gezorgd dat de bni-bijdragen 

op dezelfde wijze in alle nationale 

begrotingen worden ingedeeld, namelijk 

als ontvangsten die naar de EU gaan en 

niet als uitgaven van de nationale 

regeringen; is van mening dat de 

hervorming de bni-bijdrage aan de EU-

begroting, alsook de nationale bijdragen 

aan initiatieven ondersteund door 

medefinanciering van de EU uit de 

berekeningen van de tekorten in het kader 

van het stabiliteits- en groeipact, moet 

uitsluiten teneinde investeringen te 

stimuleren; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/4 

Amendement  4 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie 

2017/2053(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 50 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

50. pleit dan ook in principe voor de 

invoering van een eigenmiddelenbron voor 

de begroting van de Unie die afkomstig 

moet zijn van een belasting op transacties 

in de digitale economie; is echter van 

mening dat het, gezien de belangrijke 

onderhandelingen die momenteel gaande 

zijn op EU- en OESO-niveau, nog te 

vroeg is om te beslissen over de precieze 

regels voor de invoering van zo'n 

eigenmiddelenbron; 

50. pleit dan ook voor de invoering van 

een eigenmiddelenbron voor de begroting 

van de Unie die afkomstig moet zijn van 

een belasting op transacties in de digitale 

economie; benadrukt dat in plaats van 

snelle oplossingen een 

langetermijnoplossing nodig is om de 

desbetreffende uitdagingen het hoofd te 

bieden; is dan ook van mening dat de 

totstandbrenging van een verband van 

permanente digitale vestiging op basis van 

een aanzienlijke en duurzame digitale 

aanwezigheid in de CCCTB-richtlijn, een 

antwoord zou zijn op de fiscale 

uitdagingen die ontstaan in het kader van 

de digitalisering; is echter van mening dat 

rekening moet worden gehouden met de 

onderhandelingen die momenteel gaande 

zijn op EU- en OESO-niveau; 

Or. en 

 

 


