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7.3.2018 A8-0041/43 

Amendement  43 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, 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 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. herinnert eraan dat de lidstaten 

verantwoordelijk zijn voor hun eigen 

fiscaal beleid en onderstreept dat de 

bevoegdheid tot het heffen van belastingen 

de kern van de soevereiniteit van de 

lidstaten vormt; benadrukt dat de 

hervorming van de eigen middelen van de 

EU geen overdracht van nationale 

soevereiniteit op dit gebied betekent, maar 

eerder het huidige stelsel in 

overeenstemming brengt met de letter en 

de geest van de EU-Verdragen; 

8. herinnert eraan dat de lidstaten 

verantwoordelijk zijn voor hun eigen 

fiscaal beleid en onderstreept dat de 

bevoegdheid tot het heffen van belastingen 

de kern van de soevereiniteit van de 

lidstaten vormt; wijst erop dat het dan ook 

geen enkele EU-autoriteit is toegestaan 

om in naam van nationale 

belastingbetalers belastingen te innen; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/44 

Amendement  44 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, 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 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. verwacht dat de gevolgen van de 

terugtrekking van het VK uit de EU, hoe de 

financiële afwikkeling daarvan ook 

verloopt, ook voor het volgende MFK en 

alle daarmee verband houdende 

begrotingsbesluiten een belangrijke 

uitdaging zullen vormen; is ervan 

overtuigd dat de "brexit-kloof" moet 

worden overbrugd voordat er een besluit 

wordt genomen over het MFK voor de 

periode na 2020, en dat daarbij moet 

worden gewaarborgd dat de EU-middelen 

niet minder worden en de EU-

programma's geen negatieve gevolgen 

ondervinden; 

17. verwacht dat de gevolgen van de 

terugtrekking van het VK uit de EU, hoe de 

financiële afwikkeling daarvan ook 

verloopt, ook voor het volgende MFK en 

alle daarmee verband houdende 

begrotingsbesluiten een belangrijke 

uitdaging zullen vormen; verwerpt en 

betreurt elke vorm van manipulatie met 

betrekking tot de terugtrekking van het 

VK uit de EU (brexit) als katalysator voor 

het opdrijven van de ontvangstenzijde van 

de begroting, omdat dit uiteindelijk zal 

leiden tot een hogere belastingheffing op 

bedrijven en een grotere belastingdruk op 

burgers; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/45 

Amendement  45 

Marco Zanni, 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 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. is ingenomen met het voorstel voor 

de invoering van een specifieke lijn voor 

de eurozone in de EU-begroting, dat de 

voorzitter van de Commissie, Jean-Claude 

Juncker, in zijn "State of the Union"-rede 

voor het Europees Parlement heeft 

gelanceerd en dat verder is uitgewerkt in 

de mededeling van de Commissie van 

6 december 2017 over nieuwe 

instrumenten voor een stabiele eurozone 

binnen het kader van de Unie 

(COM(2017)0822); wenst dat er hiervoor 

binnen de EU-begroting een 

begrotingscapaciteit wordt gecreëerd die 

de huidige maxima overstijgt; 

18. verwerpt het idee van een 

specifieke begroting voor de eurozone, 

omdat dit een grote kloof zou creëren 

tussen de landen die de 

gemeenschappelijke munt hebben 

aangenomen en de landen die hun 

nationale munteenheid hebben behouden, 

hetgeen zou leiden tot verdere 

ondermijning van de nationale 

democratische soevereiniteit door 

technocratische architectuur; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/46 

Amendement  46 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, 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 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. verzoekt de Commissie om op basis 

van het bovenstaande de invoering van 

het volgende pakket van nieuwe eigen 

middelen te beoordelen; 

 27. verwerpt de invoering van 

mogelijke nieuwe eigen middelen op de 

basis van belasting over de toegevoegde 

waarde, vennootschapsbelasting, 

muntloon, belasting op financiële 

transacties (BFT) of milieubelastingen en 

-heffingen; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/47 

Amendement  47 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, 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 27 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  27 bis. stelt voor dat de EU, in plaats van 

haar ontvangsten te verhogen, moet 

overgaan tot rationalisatie van haar 

buitensporige administratieve kosten, 

moet stoppen met alle verspilling, zoals de 

EDEO, en moet nagaan of sommige 

fondsen op nationaal niveau efficiënter 

kunnen worden beheerd, om zo volledige 

naleving van het subsidiariteitsbeginsel te 

garanderen; 

Or. en 

 

 


