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7.3.2018 A8-0041/48 

Amendement  48 

José Manuel Fernandes 

namens de PPE-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 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. herinnert eraan dat het Verdrag van 

Lissabon nieuwe bepalingen bevat met 

betrekking tot de uitvoeringsmaatregelen 

voor het stelsel van eigen middelen en erin 

voorziet dat de Raad, na goedkeuring door 

het Parlement, met gekwalificeerde 

meerderheid van stemmen een verordening 

kan vaststellen; betreurt echter dat diverse 

uitvoeringsbepalingen, met name die 

inzake de berekening van de bni-middelen, 

nog steeds in het EMB staan; pleit daarom 

voor een vlottere goedkeuringsprocedure 

voor het EMB, dat volgens de gewone 

wetgevingsprocedure zou moeten worden 

vastgesteld, m.a.w. stemming bij 

gekwalificeerde meerderheid in de Raad 

en medebeslissing met het Parlement; 

herinnert eraan dat de Europese Raad 

ingevolge artikel 48, lid 7, VEU, een 

besluit kan nemen waardoor handelingen 

die niet onder de gewone 

wetgevingsprocedure vallen, toch kunnen 

worden behandeld volgens die procedure, 

die nog altijd veel democratischer en 

transparanter is; verzoekt de Europese 

Raad dat mechanisme onverwijld in gang 

te zetten; 

7. herinnert eraan dat het Verdrag van 

Lissabon nieuwe bepalingen bevat met 

betrekking tot de uitvoeringsmaatregelen 

voor het stelsel van eigen middelen en erin 

voorziet dat de Raad, na goedkeuring door 

het Parlement, met gekwalificeerde 

meerderheid van stemmen een verordening 

kan vaststellen; betreurt echter dat diverse 

uitvoeringsbepalingen, met name die 

inzake de berekening van de bni-middelen, 

nog steeds in het EMB staan; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/49 

Amendement  49 

José Manuel Fernandes 

namens de PPE-Fractie 

Gérard Deprez 

namens de ALDE-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; 

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; is van 

mening dat een dergelijke bron 

rechtstreeks gekoppeld moet worden aan 

de specifieke begrotingslijn voor de 

eurozone in de EU-begroting; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/50 

Amendement  50 

José Manuel Fernandes 

namens de PPE-Fractie 

Eider Gardiazabal Rubial 

namens de S&D-Fractie 

Gérard Deprez 

namens de ALDE-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 65 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

65. pleit ervoor om hiertoe een speciale 

reserve aan te leggen aan de 

ontvangstenkant van de EU-begroting, die 

geleidelijk zal worden aangevuld met alle 

soorten onvoorziene andere ontvangsten; is 

van mening dat deze reserve moet worden 

ingezet om extra betalingsbehoeften te 

dekken, in het bijzonder de behoeften die 

verband houden met de gebruikmaking 

van de overkoepelende marge voor 

vastleggingen of de speciale MFK-

instrumenten; 

65. pleit ervoor om hiertoe een speciale 

reserve aan te leggen in de EU-begroting, 

die geleidelijk zal worden aangevuld met 

alle soorten onvoorziene andere 

ontvangsten en die naar behoren wordt 

overgedragen om extra 

uitgavenmogelijkheden te creëren 

wanneer de behoefte hieraan zich 

voordoet; is van mening dat deze reserve 

moet worden toegewezen aan de speciale 

MFK-instrumenten en moet voorzien in 

extra aanvullingen, zowel in 

vastleggingen als in betalingen, indien de 

begrotingsautoriteit hiertoe besluit; 

Or. en 

 

 


