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7.3.2018 A8-0041/23 

Amendement  23 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Tania González 

Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu 

namens de GUE/NGL-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 21 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  21 bis. is van mening dat de belastingdruk 

van de nieuwe fiscale regeling 

hoofdzakelijk moet komen te liggen bij 

degenen die voordeel behalen uit het 

huidige regelgevingskader en onderstreept 

daarbij de belastingen op inkomen uit 

kapitaal (winsten van ondernemingen), 

financiële transacties en 

vermogensbelasting; beschouwt het 

aanvankelijke belastingtarief als een 

eerste stap in de richting van de invoering 

van een uiteindelijke begunstigde en een 

eigendomsregister; is voorts van mening 

dat het fiscale stelsel verder moet gaan 

dan het louter harmoniseren van 

heffingsgrondslagen, en dat daartoe in de 

gehele EU een effectief 

minimumbelastingtarief ingevoerd moet 

worden; 

Or. en 



 

AM\1147888NL.docx  PE616.073v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

7.3.2018 A8-0041/24 

Amendement  24 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Tania González 

Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey 

namens de GUE/NGL-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 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. is van mening dat de invoering van 

nieuwe eigen middelen een tweeledig doel 

moet dienen, namelijk in de eerste plaats 

het aandeel van de bni-bijdragen 

aanzienlijk verlagen (gestreefd wordt naar 

40 %), wat besparingen voor de 

begrotingen van de lidstaten oplevert, en 

in de tweede plaats het mogelijk maken om 

in het kader van het MFK voor de periode 

na 2020 een hoger uitgavenpeil van de EU 

te financieren en daarbij ook de door de 

terugtrekking van het VK ontstane kloof te 

overbruggen; herinnert er in dit verband 

aan dat de nieuwe eigen middelen niet tot 

doel hebben de totale fiscale lasten te 

verzwaren voor de Europese 

belastingbetaler, die geen negatieve 

gevolgen mag ondervinden van de 

invoering van nieuwe eigen middelen; 

22. is van mening dat de invoering van 

nieuwe eigen middelen een tweeledig doel 

moet dienen, namelijk in de eerste plaats 

het stelsel van eigen middelen meer op 

solidariteit baseren en progressiever 

maken door het inleiden van een 

transitieproces ter correctie van de 

huidige nationale bijdragen, onder meer 

door distributieve criteria in te voeren die 

de nationale bijdrage corrigeren op basis 

van het inkomen per hoofd, en in de 

tweede plaats het mogelijk maken om in 

het kader van het MFK voor de periode na 

2020 een hoger uitgavenpeil van de EU te 

financieren en daarbij ook de door de 

terugtrekking van het VK ontstane kloof te 

overbruggen; herinnert er in dit verband 

aan dat de nieuwe eigen middelen niet tot 

doel hebben de totale fiscale lasten te 

verzwaren voor de Europese 

belastingbetaler uit de midden- en 

arbeidersklasse, die geen negatieve 

gevolgen mag ondervinden van de 

invoering van nieuwe eigen middelen; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/25 

Amendement  25 

Helmut Scholz, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

namens de GUE/NGL-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; stelt 

voor dat het percentage douane-

ontvangsten dat door de lidstaten als 

inningskosten wordt ingehouden, weer 

wordt teruggebracht naar het 

oorspronkelijke niveau van 10 %; dit ter 

compensatie van de terugloop van deze 

traditionele uit douane-ontvangsten 

afkomstige eigen middelen na 

aanzienlijke verlaging van de tarieven 

door de WTO en in belangrijke bilaterale 

handelsovereenkomsten van de EU; 

Or. en 
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