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7.3.2018 A8-0041/41 

Amendement  41 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-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 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. is met name van mening dat de 

beslissing over de omvang van de jaarlijkse 

EU-begroting wordt beïnvloed door 

politieke en financiële overwegingen op 

nationaal niveau die een remmende factor 

vormen bij de begrotingsonderhandelingen, 

waardoor die vaak leiden tot een 

nulsomspel in de Raad tussen nettobetalers 

en netto-ontvangers, waarbij voorbijgegaan 

wordt aan de verplichtingen van de Unie, 

met inbegrip van die welke door de Raad 

zijn aangegaan; is van mening dat als 

gevolg daarvan een aantal EU-

beleidsmaatregelen die de hoogste 

Europese meerwaarde te zien geven vaak 

de terreinen zijn waarop bezuinigingen 

worden voorgesteld en dat het EU-project 

als zodanig daardoor wordt verzwakt; 

12. is met name van mening dat de 

beslissing over de omvang van de jaarlijkse 

EU-begroting wordt beïnvloed door 

politieke en financiële overwegingen op 

nationaal niveau die een remmende factor 

vormen bij de begrotingsonderhandelingen, 

waardoor die vaak leiden tot een 

nulsomspel in de Raad tussen nettobetalers 

en netto-ontvangers, waarbij voorbijgegaan 

wordt aan de verplichtingen van de Unie, 

met inbegrip van die welke door de Raad 

zijn aangegaan; dringt er bij de 

nettobetalers op aan te weigeren ook maar 

een euro meer te betalen dan zij reeds 

doen in het kader van het huidige MFK, 

in weerwil van de brexit, EU-ambities en 

aanvullende onvoorziene taken; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/42 

Amendement  42 

André Elissen 

namens de ENF-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 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. pleit voor de afschaffing van alle 

kortingen en correcties en voor een 

eerlijke behandeling van alle lidstaten; 

onderstreept in dit verband dat de brexit zal 

betekenen dat de korting voor het VK en 

de daarmee verband houdende "kortingen 
op de korting" overbodig zullen worden 

en zullen verdwijnen, terwijl hervorming 

van de op statistische gegevens gebaseerde 

btw-middelen onvermijdelijk zal worden; 

23. pleit voor het behoud van de 

korting voor Nederland en voor een 

eerlijke behandeling van alle lidstaten; 

onderstreept in dit verband dat de brexit zal 

betekenen dat enorme bezuinigingen op de 

MFK-begroting onontkoombaar zijn; 

Or. en 

 

 


