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7.11.2018 A8-0358/1 

Amendement  1 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking 

tot een akkoord 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. benadrukt dat het meerjarig 

financieel kader 2021 2027 de 

verantwoordelijkheid en het vermogen 

van de Unie moet garanderen om in te 

spelen op nieuwe behoeften, bijkomende 

uitdagingen en nieuwe internationale 

verbintenissen, en om haar politieke 

prioriteiten en doelstellingen te 

verwezenlijken; wijst op de ernstige 

problemen die samengaan met de 

onderfinanciering van het MFK 2014 

2020 en herhaalt dat een herhaling van in 

het verleden gemaakte fouten moet 

worden voorkomen door ten behoeve van 

alle burgers voor de komende zeven jaar 

van meet af aan een sterke en 

geloofwaardige EU begroting te 

waarborgen; 

1. benadrukt dat het MFK 2021-2027 

moet beantwoorden aan de 

daadwerkelijke behoeften van de 

Europese burgers; wijst erop dat een 

herhaling van in het verleden gemaakte 

fouten moet worden voorkomen, door 

ervoor te zorgen dat de begroting van de 

Unie doeltreffender, transparanter en 

meer op prestaties gebaseerd is en dat erin 

voorzien is in concrete verminderingen 

van de administratieve uitgaven en de 

geldverspilling; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/2 

Amendement  2 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking 

tot een akkoord 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. onderstreept dat het voorstel van de 

Commissie inzake het algemene niveau 

van het komende MFK, dat is vastgesteld 

op 1,08 % van het bni van de EU 27 

(ofwel 1,11 % na de opname van het 

Europees Ontwikkelingsfonds), wat het 

percentage van het bni betreft, in reële 

termen lager is dan het niveau van het 

huidige MFK;  is van oordeel dat het 

voorgestelde MFK-niveau de Unie niet in 

staat zal stellen aan haar politieke 

verbintenissen te voldoen en op 

belangrijke toekomstige uitdagingen in te 

spelen; is derhalve voornemens te 

onderhandelen over de noodzakelijke 

verhoging; 

3. uit zijn teleurstelling over het 

voorstel van de Commissie om het 

algemene niveau van het komende MFK te 

verhogen en het feit dat hierbij geen 

rekening wordt gehouden met de 

terugtrekking van het Verenigd 

Koninkrijk uit de EU en alle financiële 

gevolgen die daaruit voortvloeien, 

waardoor de belastingbetalers in de 

lidstaten meer zullen moeten betalen; 

benadrukt dat terdege moet worden 

beoordeeld welke middelen beter kunnen 

worden beheerd op nationaal niveau om 

te waarborgen dat het 

subsidiariteitsbeginsel ten volle wordt 

geëerbiedigd; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/3 

Amendement  3 

André Elissen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking 

tot een akkoord 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt voorts het belang van de 

horizontale beginselen die ten grondslag 

moeten liggen aan het MFK en al het 

daarmee verband houdende beleid van de 

EU; herhaalt in verband hiermee zijn 

standpunt dat de EU haar engagement 

moet nakomen om een voortrekkersrol te 

vervullen met betrekking tot de uitvoering 

van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 

de VN en betreurt het ontbreken van een 

duidelijk en zichtbaar engagement in deze 

zin in de voorstellen over het MFK; dringt 

daarom aan op de opname van de VN 

doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling in alle EU-

beleidsmaatregelen en -initiatieven van 

het volgende MFK; benadrukt voorts dat 

alle programma's in het kader van het 

volgende MFK moeten stroken met het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie; benadrukt het belang van 

de verwezenlijking van de Europese pijler 

van sociale rechten, van de uitbanning 

van discriminatie, ook van LGBTI-

personen, en van het creëren van een 

portefeuille voor minderheden, met 

inbegrip van de Roma, die alle van vitaal 

belang zijn voor de nakoming van de 

verbintenissen van de EU ten aanzien van 

5. verzoekt de EU ermee op te 

houden een voortrekkersrol te spelen bij 

de tenuitvoerlegging van de VN-

doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling en te stoppen met het 

nastreven van een "inclusief" Europa, 

met de obsessie met "gender" en 

klimaatgerelateerde uitgaven en met de 

islamisering van Europa. 
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een inclusief Europa;  benadrukt dat de 

bijdrage van de EU aan de 

verwezenlijking van de 

klimaatdoelstellingen in de periode 2021 

2027 ten minste 25 % van de uitgaven in 

het kader van het MFK 2021-2027 en 

uiterlijk in 2027 ten minste 30 % van de 

uitgaven moet bedragen om aan haar 

verplichtingen uit hoofde van het Akkoord 

van Parijs te voldoen;  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/4 

Amendement  4 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking 

tot een akkoord 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. is van mening dat het 

unanimiteitsvereiste voor de vaststelling 

en herziening van de MFK-verordening 

het proces daadwerkelijk hindert; verzoekt 

de Europese Raad de 

overbruggingsclausule van artikel 312, lid 

2, VWEU toe te passen om de vaststelling 

door de Raad van de MFK-verordening 

bij gekwalificeerde meerderheid mogelijk 

te maken; 

Schrappen  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/5 

Amendement  5 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking 

tot een akkoord 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. bevestigt opnieuw zijn formele 

standpunt dat het niveau van het MFK 

2021 2027 dient te worden vastgesteld op 

1 324,1 miljard EUR in prijzen van 2018, 

ofwel 1,3 % van het bni van de EU 27, 

teneinde een financieringsniveau voor 

essentiële EU beleidsmaatregelen te 

waarborgen op basis waarvan de EU 27 

haar missie en doelstellingen kan 

verwezenlijken; 

16. vraagt dat het niveau van het 

MFK 2021-2027 lager is dan dat van het 

huidige MFK en is van mening dat het in 

elk geval niet hoger mag liggen dan 1 % 

van het bni van de EU-27; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/6 

Amendement  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking 

tot een akkoord 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. is voornemens zijn steun te 

verlenen aan het voorstel van de 

Commissie inzake het waarborgen van 

een toereikend niveau van financiering 

voor een sterk, efficiënt en hoogwaardig 

Europees openbaar bestuur ten dienste 

van alle Europeanen; herinnert eraan dat 

de instellingen, organen en 

gedecentraliseerde agentschappen van de 

EU onder het huidige MFK een verlaging 

van het aantal personeelsleden met 5 % 

hebben doorgevoerd en is van mening dat 

een verdere verlaging onwenselijk is nu 

dit het verwezenlijken van het beleid van 

de Unie in gevaar zou brengen; herhaalt 

eens te meer sterk te zijn gekant tegen een 

herhaling van de zogenaamde 

herschikkingspool voor agentschappen; 

19. betreurt de buitensporige 

verhoging (ongeveer 20 %) van de 

administratieve uitgaven van de EU, 

waarbij bovendien geen rekening wordt 

gehouden met de economische 

beperkingen waarmee diverse lidstaten te 

maken hebben; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/7 

Amendement  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking 

tot een akkoord 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

31. benadrukt het belang van het 

nieuwe mechanisme dat eerbiediging van 

de in artikel 2 van het Verdrag betreffende 

de Europese Unie (VEU) verankerde 

waarden waarborgt, waarbij lidstaten die 

deze waarden niet eerbiedigen hiervan 

financiële gevolgen ondervinden;  

benadrukt echter dat de uiteindelijke 

begunstigden van de begroting van de 

Unie op geen enkele manier gestraft 

mogen worden voor door hun overheden 

begane schendingen van de rechtsstaat en 

grondrechten; onderstreept derhalve dat 

dergelijke maatregelen de verplichting 

van overheidsinstanties of van lidstaten 

tot het doen van betalingen aan 

uiteindelijke begunstigden of ontvangers, 

onverlet laten; 

31. verzet zich tegen en betreurt iedere 

poging om EU-middelen afhankelijk te 

stellen van politieke of economische 

voorwaarden, zoals het geval zal zijn in de 

nieuwe rubriek II "Cohesie en waarden"; 

beschouwt dit als een nieuwe aanval tegen 

de Europese staten en hun vrijheid en 

onafhankelijkheid; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/8 

Amendement  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking 

tot een akkoord 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40.     vraagt in dit kader, overeenkomstig 

het voorstel van de Commissie, om de 

geprogrammeerde invoering van een 

pakket van nieuwe eigen middelen dat, 

zonder de fiscale lasten te verzwaren voor 
de Europese burgers, zou 

overeenstemmen met twee essentiële 

doelstellingen van de EU die een 

onmiskenbare en onvervangbare 

Europese meerwaarde bieden: 

40. verwerpt de voorgestelde invoering 

van drie nieuwe eigen middelen van de 

EU op basis van het systeem voor de 

handel in emissierechten, de 

gemeenschappelijke geconsolideerde 

heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting en een nationale 

bijdrage die berekend wordt op basis van  
de hoeveelheid niet-gerecycled kunststof 

verpakkingsafval, een maatregel die 

uiteindelijk zal leiden tot meer belastingen 

voor de ondernemingen en een hogere 

belastingdruk voor de burgers; 

– de goede werking, consolidatie en 

versterking van de interne markt, met 

name door toepassing van een 

gemeenschappelijke geconsolideerde 

heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting (CCCTB) als 

basis voor nieuwe eigen middelen door de 

vaststelling van een uniform 

heffingstarief op de ontvangsten uit de 

CCCTB, en de belasting van grote 

ondernemingen in de digitale sector die 

profiteren van de interne markt; 

 

– de strijd tegen de klimaatverandering en 

de versnelling van de energietransitie 

door maatregelen die onder meer 

betrekking hebben op een aandeel van de 
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inkomsten van het 

emissiehandelssysteem;  

– de strijd voor de bescherming van het 

milieu via een bijdrage op basis van de 

hoeveelheid niet-gerecyclede plastic 

verpakkingen; 

 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/9 

Amendement  9 

André Elissen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking 

tot een akkoord 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 42 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

42. is groot voorstander van de 

afschaffing van alle kortingen en andere 

correctiemechanismen, in voorkomend 

geval door middel van een beperkte 

periode van uitfasering; 

42. verwerpt krachtig de afschaffing 

van alle kortingen en andere 

correctiemechanismen voor alle 

nettobetalers, zoals Nederland; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/10 

Amendement  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking 

tot een akkoord 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 43 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

43. dringt aan op de invoering van 

andere ontvangsten die extra inkomsten 

voor de EU begroting zouden vormen 

zonder dat dit een overeenkomstige 

verlaging van de bni-bijdragen met zich 

meebrengt: 

43. herinnert eraan dat de lidstaten 

verantwoordelijk zijn voor hun fiscaal 

beleid en onderstreept het feit dat de 

bevoegdheid om belastingen te heffen de 

kern uitmaakt van de soevereiniteit van de 

lidstaten; onderstreept het feit dat het 

bijgevolg geen Europese autoriteit 

toegestaan is om belastingen te innen in 

naam van nationale belastingbetalers; 

– door ondernemingen te betalen 

boetes voor het schenden van de 

regelgeving van de Unie of voor te 

late betalingen van bijdragen;  

 

– de opbrengsten van boetes die 

voortvloeien uit arresten van het 

Hof van Justitie van de Europese 

Unie, met inbegrip van forfaitaire 

bedragen of dwangsommen die 

aan de lidstaten zijn opgelegd als 

gevolg van inbreukprocedures; 

 

Or. en 

 

 


