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7.3.2018 A8-0041/5 

Amendement  5 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

namens de EFDD-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 37 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

37. verzoekt de Commissie om, in 

afwachting van de vaststelling van de 

desbetreffende btw-wetgeving, een 

voorstel te presenteren voor hervormde 

eigen btw-middelen, als onderdeel van haar 

komende wetgevingspakket betreffende de 

eigen middelen van de EU; is van mening 

dat bij dat voorstel rekening moet worden 

gehouden met de belangrijkste resultaten 

van de huidige besprekingen over de 

hervorming van het btw-stelsel; 

37. verzoekt de Commissie om, in 

afwachting van de vaststelling van de 

desbetreffende btw-wetgeving, een 

voorstel te presenteren voor hervormde, 

niet op btw gebaseerde eigen middelen, als 

onderdeel van haar komende 

wetgevingspakket betreffende de eigen 

middelen van de EU; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/6 

Amendement  6 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

namens de EFDD-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 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. is het eens met het oordeel van de 

Groep op hoog niveau dat de CCCTB de 

basis kan vormen voor een nieuwe 

eigenmiddelenbron die voldoet aan alle 

criteria van de groep; benadrukt dat de 

CCCTB ook een belangrijk element is in 

de ontwikkeling van de interne markt, die 

een Europees publiek goed is, omdat 

daarmee zowel misplaatste fiscale 

concurrentie tussen de lidstaten wordt 

voorkomen als belastingoptimalisatie die 

schadelijk is voor de gelijke 

concurrentievoorwaarden; 

40. is het niet eens met het oordeel van 

de Groep op hoog niveau dat de CCCTB 

de basis kan vormen voor een nieuwe 

eigenmiddelenbron; 

Or. en 



 

AM\1147797NL.docx  PE616.073v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

7.3.2018 A8-0041/7 

Amendement  7 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

namens de EFDD-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 42 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

42. verzoekt de Commissie om, 

voortbouwend op de conclusies van de 

evaluatie van de CCCTB-richtlijn, de 

invoering van een nieuwe 

eigenmiddelenbron voor de begroting van 

de Unie voor te stellen die berekend wordt 

op basis van de ontvangsten van de 

lidstaten uit de CCCTB; is voorstander 

van de vaststelling van een uniform 

heffingstarief op de ontvangsten uit de 

CCCTB, die als eigenmiddelenbron moet 

worden geïnd; is van mening dat een 

dergelijk systeem aanzienlijke en stabiele 

ontvangsten voor de EU zou opleveren 

tegen beperkte administratieve kosten; 

Schrappen 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/8 

Amendement  8 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

namens de EFDD-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 43 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

43. is van mening dat de opbrengsten 

die voortvloeien uit de winst van de 

Europese Centrale Bank (ECB-

ontvangsten uit de uitgifte van 

betaalmiddelen) en daarmee dus 

rechtstreeks zijn gekoppeld aan de 

monetaire unie van de EU, de basis voor 

een nieuwe eigenmiddelenbron moeten 

vormen in plaats van te worden uitbetaald 

aan nationale schatkisten; 

Schrappen 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/9 

Amendement  9 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

namens de EFDD-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 45 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

45. schaart zich achter het oordeel van 

de Groep op hoog niveau dat de bft een 

mogelijke basis vormt voor een nieuwe 

eigenmiddelenbron voor de begroting van 

de Unie, maar dat ook andere vormen van 

belastingheffing op financiële activiteiten 

moeten worden verkend; 

45. is het niet eens met het oordeel van 

de Groep op hoog niveau dat de bft een 

mogelijke basis vormt voor een nieuwe 

eigenmiddelenbron voor de begroting van 

de Unie; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/10 

Amendement  10 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

namens de EFDD-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 46 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

46. pleit dan ook voor de invoering 

van een nieuwe eigenmiddelenbron voor 

de begroting van de Unie die moet worden 

berekend op basis van een gekozen 

methode om financiële activiteiten te 

belasten; 

Schrappen 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/11 

Amendement  11 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

namens de EFDD-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; 

Schrappen 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/12 

Amendement  12 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

namens de EFDD-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 51 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

51. is niettemin van mening dat alle 

regelingen die door de autoriteiten van de 

EU worden getroffen, zoals registratie- of 

monitoringsystemen of 

reguleringsmechanismen, het 

onmiddellijk mogelijk moeten maken om 

rechten of heffingen te innen ten gunste 

van de begroting van de Unie op basis van 

hun Europese toegevoegde waarde; is van 

mening dat dit publieke goederen van de 

EU zijn die, zoals als de Groep op hoog 

niveau stelt, een grondslag bieden voor de 

invoering van een heffing die valt onder 

de "andere ontvangsten" welke 

voortvloeien uit beleid van de Unie; 

Schrappen 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/13 

Amendement  13 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

namens de EFDD-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 54 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

54. benadrukt het belang van groene 

belastingen als bij uitstek geschikt 

mechanisme om bij te dragen aan de 

Europese eigen middelen; doet een beroep 

op de Commissie om de voorstellen voor 

aanvullende milieugerelateerde eigen 

middelen verder te integreren, zoals 

geschetst in het verslag van de Groep op 

hoog niveau en door de commissaris voor 

de EU-begroting, die in overeenstemming 

zijn met bepaalde beleidsmaatregelen van 

de Unie, bijvoorbeeld op het gebied van 

energie (energiebelasting), milieu en 

klimaat (grenscorrectietaks voor koolstof, 

kunststofheffing en het 

emissiehandelssysteem (ETS)) en vervoer 

(belastingen op brandstof voor 

wegvoertuigen en vliegtickets), om 

toekomstige extra eigen middelen van de 

Unie te bevorderen; 

Schrappen 

Or. en 



 

AM\1147797NL.docx  PE616.073v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

7.3.2018 A8-0041/14 

Amendement  14 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

namens de EFDD-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 55 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

55. vraagt dat een groot deel van de 

inkomsten uit ETS-veilingen vanaf fase 4 

(2021) wordt beschouwd als een nieuwe 

eigenmiddelenbron van de EU; herinnert 

eraan dat deze optie is besproken in de 

Groep op hoog niveau en expliciet door de 

Commissie wordt voorgesteld in haar 

mededeling van 14 februari 2018 getiteld 

"Een nieuw, modern meerjarig financieel 

kader voor een Europese Unie die 

efficiënt haar prioriteiten verwezenlijkt na 

2020" (COM(2018) 98); verzoekt 

daarnaast om invoering van een 

grenscorrectietaks voor koolstof als 

nieuwe eigenmiddelenbron voor de EU-

begroting, wat er ook toe moet leiden dat 

er een gelijk speelveld ontstaat in de 

internationale handel en dat er minder 

productieverplaatsingen plaatsvinden 

doordat de kosten van de 

klimaatverandering geïnternaliseerd 

worden in de prijs van ingevoerde 

goederen; 

Schrappen 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/15 

Amendement  15 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

namens de EFDD-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 56 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

56. verzoekt de Commissie na te 

denken over de invoering van een heffing 

op kunststof en artikelen voor eenmalig 

gebruik, teneinde het gebruik van 

duurzamere alternatieven aan te 

moedigen; 

Schrappen 

Or. en 

 

 


