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7.3.2018 A8-0041/26 

Amendement  26 

Helmut Scholz, Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja 

Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, 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 24 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  24 bis. neemt kennis van de aankondiging 

van commissaris Malmström dat de 

Commissie ernaar streeft om vóór eind 

2017 de onderhandelingen voor 

vrijhandelsovereenkomsten van de 

Europese Unie en haar lidstaten met 

Japan, Mercosur, Mexico en Chili af te 

ronden en dat zij wil voorstellen in 2018 

de vrijhandelsovereenkomsten met 

Singapore en Vietnam te ratificeren; wijst 

erop dat dit voor de begroting van de Unie 

voor 2018 en de jaren daarna een 

drastische verlaging van de ontvangsten 

uit eigen middelen met zich mee zou 

brengen; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/27 

Amendement  27 

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 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  24 ter. merkt op dat nergens 

gespecificeerd wordt in welke mate en uit 

welke bron de aanzienlijke 

inkomstenverliezen die door elke nieuwe 

vrijhandelsovereenkomst worden 

veroorzaakt, zullen worden 

gecompenseerd; verzoekt de Commissie 

nauwkeurig te berekenen hoeveel 

inkomstenverlies elke 

handelsovereenkomst die de afgelopen 

jaren gesloten is, heeft opgeleverd; 

verzoekt de Commissie en de Raad geen 

van de vrijhandelsovereenkomsten 

waarover momenteel wordt onderhandeld 

te sluiten zolang er geen nauwkeurige 

ramingen worden verstrekt van het 

verwachte inkomstenverlies dat door elk 

van die overeenkomsten zal worden 

veroorzaakt, en zolang er geen indicatie 

wordt gegeven van hoe de begroting zal 

worden geherstructureerd om die 

verliezen te compenseren; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/28 

Amendement  28 

Helmut Scholz, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli 

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 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  24 quater. verzoekt de Commissie aan 

te geven welke kosten gemoeid zijn met 

stelsels van investeringsgerechten (ICS) 

die moeten worden opgezet in het kader 

van de vrijhandelsovereenkomsten met 

Vietnam en Canada, alsook de kosten van 

andere overeenkomsten waarvoor een 

aparte 

investeringsbeschermingsrechtbank moet 

worden opgericht; verzoekt de Commissie 

aan te geven uit welke begrotingslijn deze 

kosten zullen worden gedragen; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/29 

Amendement  29 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 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 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, 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; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/30 

Amendement  30 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo 

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 29 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

29. wijst er echter op dat het huidige 

stelsel ernstige tekortkomingen vertoont: 

de middelen worden berekend op basis van 

statistische gegevens, het stelsel is onnodig 

complex en heeft geen rechtstreekse 

koppeling met de burgers, het betreft louter 

de overdracht van een deel van de door de 

lidstaten geïnde ontvangsten en levert dus 

geen meerwaarde op ten opzichte van de 

bni-middelen, de bijdragegrondslag is niet 

transparant en er is geen gelijkheid tussen 

belastingbetalers; 

29. wijst er echter op dat het huidige 

stelsel ernstige tekortkomingen vertoont: 

de middelen worden berekend op basis van 

statistische gegevens, het stelsel is onnodig 

complex en heeft geen rechtstreekse 

koppeling met de burgers, het betreft louter 

de overdracht van een deel van de door de 

lidstaten geïnde ontvangsten en levert dus 

geen meerwaarde op ten opzichte van de 

bni-middelen, de bijdragegrondslag is niet 

transparant en er is geen gelijkheid tussen 

belastingbetalers; benadrukt nogmaals dat 

btw regressief en oneerlijk is en op den 

duur verminderd en eventueel afgeschaft 

moet worden; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/31 

Amendement  31 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 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 35 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

35. is voorstander van de vaststelling 

van een uniform heffingstarief (1 à 2 %) op 

de ontvangsten uit de hervormde btw, dat 

in zijn geheel door de overheid van de 

lidstaten wordt geïnd als 

eigenmiddelenbron van de Unie; is van 

mening dat een dergelijk systeem 

aanzienlijke en stabiele ontvangsten voor 

de EU zou opleveren tegen beperkte 

administratieve kosten; 

35. is voorstander van de vaststelling 

van een uniform heffingstarief (1 à 2 %) op 

de ontvangsten uit de hervormde btw, dat 

in zijn geheel door de overheid van de 

lidstaten wordt geïnd als 

eigenmiddelenbron van de Unie; is van 

mening dat een dergelijk systeem 

aanzienlijke en stabiele ontvangsten voor 

de EU zou opleveren tegen beperkte 

administratieve kosten; verzoekt de 

lidstaten specifieke systemen te 

ontwikkelen voor de behandeling van 

essentiële producten en diensten, zoals 

toepassing van belastingvrijstelling of -

verlaging voor levensmiddelen, openbaar 

vervoer, geneesmiddelen en cultuur; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/32 

Amendement  32 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Helmut Scholz, 

Barbara Spinelli, 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 41 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

41. herinnert eraan dat 

belastingontduiking in al haar vormen de 

EU een verlies oplevert dat door de 

Commissie op 1 biljoen EUR per jaar 

wordt geschat; wijst erop dat de gederfde 

belastingontvangsten via een 

gecoördineerd beleid ter bestrijding van 

belastingfraude en -ontduiking en een op 

transparantie, samenwerking en 

coördinatie gebaseerd kader moeten 

worden gerecupereerd; 

41. herinnert eraan dat 

belastingontduiking in al haar vormen de 

EU een verlies oplevert dat door de 

Commissie op 1 biljoen EUR per jaar 

wordt geschat; wijst erop dat gederfde 

belastingontvangsten moeten worden 

gerecupereerd door middel van een 

efficiënte strategie voor de bestrijding van 

fraude, corruptie en belastingontduiking 

en opwaartse harmonisatie van wetgeving 

op het gebied van fiscaal beleid in 

Europa; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/33 

Amendement  33 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli, 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 41 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  41 bis. herinnert eraan dat echt beleid en 

echte maatregelen ter bestrijding van 

belastingontduiking de enige manier zijn 

om fiscale billijkheid en fiscale 

rechtvaardigheid in de Unie te bereiken; 

stelt in dit verband maatregelen voor zoals 

het versterken van de menselijke en 

technische capaciteit van 

douaneautoriteiten en van de instellingen 

die zich bezighouden met 

belastingontduiking, het vaststellen van 

een regeling voor vennootschapsbelasting 

die gebaseerd is op het land waarin 

multinationals hun winsten realiseren en 

het organiseren van een blokkade van 

belastingparadijzen; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/34 

Amendement  34 

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

Couso Permuy, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan 

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 45 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  45 bis. wenst dat de Commissie 

nauwlettend toeziet op de ontwikkeling 

van internationale geldstromen van en 

naar de Europese Unie als gevolg van de 

liberalisering van financiële diensten en 

kapitaalstromen in de 

handelsovereenkomsten van de Unie, en 

dat zij in 2018 aan het Parlement en de 

Raad verslag uitbrengt over haar 

bevindingen; spoort de Commissie aan 

verdere pogingen te ondernemen om een 

belasting op internationale 

kapitaalstromen in te voeren waarmee 

nieuwe eigen middelen voor de begroting 

van de Unie kunnen worden gegenereerd, 

en moedigt haar aan het voorstel daartoe 

in 2018 te presenteren; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/35 

Amendement  35 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli 

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 45 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  45 ter. is van mening dat belastingheffing 

op kapitaalstromen een doeltreffende 

methode is om speculatieve aanvallen op 

lidstaten te voorkomen, 

belastingontduiking te bestrijden en de 

financiële markten minder volatiel te 

maken; 

Or. en 

 

 


