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AMENDEMENTEN 

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie 

onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Het stelsel van eigen middelen van 

de Unie moet de zekerheid bieden dat de 

middelen toereikend zijn voor een 

geordende ontwikkeling van het beleid van 

de Unie, zonder dat daarbij de noodzaak 

van een strakke begrotingsdiscipline uit 

het oog wordt verloren. De ontwikkeling 

van het stelsel van eigen middelen kan en 

moet tevens in zo groot mogelijke mate 

bijdragen tot de ontwikkeling van 

beleidsinitiatieven van de Unie. 

(1) Het stelsel van eigen middelen van 

de Unie moet de zekerheid bieden dat de 

middelen toereikend zijn voor een 

geordende en efficiënte ontwikkeling van 

het beleid van de Unie en voor het 

aanpakken van de huidige uitdagingen, 

zonder dat daarbij het vereiste van 

begrotingsevenwicht uit het oog wordt 

verloren. De begroting van de Unie moet 

zo veel mogelijk worden gefinancierd via 

de ontwikkeling van het stelsel van eigen 

middelen om de beleidsinitiatieven van de 

Unie ten uitvoer te leggen. Vandaag de 

dag wordt ongeveer 80 % van de 

begroting van de Unie gefinancierd uit 

nationale bijdragen. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) Een mogelijke hervorming van het 

stelsel van eigen middelen moet worden 

overwogen zonder het beginsel van 

begrotingsneutraliteit geweld aan te doen, 

zodat de beoogde hervorming van de 

eigen middelen niet leidt tot extra directe 

belastingen voor de EU-burgers. 
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Amendement  3 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 ter) Overeenkomstig het verslag van de 

Groep op hoog niveau eigen middelen van 

december 2016 moeten de volgende 

criteria in aanmerking worden genomen 

bij de vaststelling van potentiële nieuwe 

eigen middelen: billijkheid/eerlijkheid, 

efficiëntie, toereikendheid en stabiliteit, 

transparantie en eenvoud, democratische 

verantwoordingsplicht, en nadruk op 

Europese toegevoegde waarde. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 1 quater (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 quater) De inwerkingtreding van 

brexit zal een aanzienlijke negatieve 

impact hebben op de begroting van de 

Unie. Om de verplichtingen te vervullen 

die de Unie tegenover burgers heeft en de 

burgers van de Unie en lidstaten te 

beschermen tegen mogelijke tekorten, 

moeten er dringend nieuwe eigen 

middelen aan de Unie worden 

toegewezen. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 1 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 quinquies) De dominantie van de BNI-

middelen heeft het beginsel van de 

"juste retour" aan zowel de ontvangsten- 

als de uitgavenzijde van de begroting van 
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de Unie versterkt, wat leidt tot 

beperkingen bij de 

begrotingsonderhandelingen en tot 

nulsomspelovereenkomsten. Dit betekent 

dat een grondige hervorming van de EU-

middelen onontbeerlijk is om de 

financiering van de EU-begroting weer in 

overeenstemming te brengen met het 

Verdrag betreffende de Europese Unie, 

met name artikel 3, en met de behoeften 

van de Unie als geheel. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 1 sexies (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 sexies) Als gevolg van de huidige 

uiteenlopende mate van integratie tussen 

de eurozone en de rest van de Unie 

kunnen specifieke eigen middelen worden 

vastgesteld voor de lidstaten die de 

eenheidsmunt hebben aangenomen. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) Er moeten andere nieuwe eigen 

middelen worden ingevoerd, zoals die 

welke in het verslag van de Groep op hoog 

niveau eigen middelen van december 2016 

zijn vastgesteld. Er moet aandacht worden 

besteed aan de vraagstukken op het 

gebied van democratische 

verantwoording, cohesie, 

rechtvaardigheid, milieubescherming, 

duurzame groei en de totstandbrenging 

van synergieën die in het verslag van de 

Groep op hoog niveau eigen middelen van 

december 2016 worden benadrukt. 
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Amendement  8 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) De financiële bepalingen zijn in de 

Verdragen in de volgende artikelen 

vastgelegd: de jaarlijkse 

begrotingsprocedure in de artikelen 313 

tot en met 316 VWEU, het meerjarig 

financieel kader in artikel 312 VWEU, en 

het stelsel van eigen middelen in de 

artikelen 311 en 322 VWEU. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 4 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 ter) Dit besluit wordt vastgesteld 

volgens een bijzondere 

wetgevingsprocedure, waarbij het 

Europees Parlement slechts wordt 

geraadpleegd. Over de financiering van 

toekomstig EU-beleid moet worden 

besloten met een gekwalificeerde 

meerderheid binnen de Raad en met een 

grotere betrokkenheid van het Europees 

Parlement, om meer legitimiteit te 

waarborgen. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Om de financieringsinstrumenten 

van de Unie beter op haar 

beleidsprioriteiten af te stemmen, om de rol 

(6) Om de financieringsinstrumenten 

van de Unie beter op haar 

beleidsprioriteiten af te stemmen, om de rol 
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van het Uniebudget voor het functioneren 

van de eengemaakte markt beter tot uiting 

te brengen, om de doelstellingen van 

Uniebeleid beter te ondersteunen en om de 

op het bruto nationaal inkomen gebaseerde 

bijdragen van de lidstaten aan de jaarlijkse 

begroting van de Unie te verlagen, dienen 

nieuwe categorieën eigen middelen te 

worden ingevoerd die zijn gebaseerd op de 

gemeenschappelijke geconsolideerde 

heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting, de nationale 

ontvangsten uit het emissiehandelssysteem 

van de Europese Unie en een op basis van 

niet-gerecycleerd kunststof 

verpakkingsafval gebaseerde nationale 

bijdrage. 

van het Uniebudget voor het functioneren 

van de eengemaakte markt beter tot uiting 

te brengen, om de doelstellingen van 

Uniebeleid beter te ondersteunen en om de 

op het bruto nationaal inkomen gebaseerde 

bijdragen van de lidstaten aan de jaarlijkse 

begroting van de Unie te verlagen, dienen 

ambitieuze nieuwe categorieën eigen 

middelen te worden ingevoerd, met 

inbegrip van, maar niet beperkt tot, de 

gemeenschappelijke geconsolideerde 

heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting, de nationale 

ontvangsten uit het emissiehandelssysteem 

van de Europese Unie, de EU-belasting op 

financiële transacties, de ontvangsten uit 

het mechanisme van 

koolstofbelastingaanpassingen aan de 

grens, de inkomsten uit boetes naar 

aanleiding van uitspraken van het Hof 

van Justitie van de Europese Unie en een 

op basis van niet-gerecycleerd kunststof 

verpakkingsafval gebaseerde nationale 

bijdrage. Naast de categorieën eigen 

middelen dienen ook de bijdragen van de 

lidstaten aan het fonds voor 

stabilisatiesteun te worden ingevoerd, die 

met name moeten worden berekend op 

basis van de bedragen aan monetaire 

inkomsten die overeenkomstig artikel 32 

van Protocol nr. 4 betreffende de statuten 

van het Europees Stelsel van centrale 

banken en van de Europese Centrale 

Bank aan de nationale centrale banken 

van het Eurosysteem worden toegewezen, 

op basis van de overeenkomst bij de 

verordening betreffende een Europese 

investeringsstabilisatiefunctie. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De Europese eengemaakte markt 

komt ondernemingen die in meer dan één 

(7) De Europese eengemaakte markt 

komt ondernemingen die in meer dan één 
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lidstaat actief zijn, zeer ten goede. Door het 

heterogene karakter van belastingstelsels in 

de Unie ontstaat echter een oneerlijk 

voordeel voor vennootschappen die kunnen 

vermijden vennootschapsbelasting te 

betalen daar waar zij waarde creëren. De 

Commissievoorstellen van 201619 voor een 

gemeenschappelijke heffingsgrondslag 

voor de vennootschapsbelasting en 

gemeenschappelijke geconsolideerde 

heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting willen een 

antwoord bieden op deze oneerlijke situatie 

door een gelijk speelveld te herstellen. 

Deze categorie eigen middelen zou erin 

bestaan dat een uniform 

afdrachtpercentage wordt toegepast op het 

aan elke lidstaat volgens de Unieregels 

inzake de gemeenschappelijke 

geconsolideerde heffingsgrondslag voor 

de vennootschapsbelasting toegewezen 

aandeel van de belastbare winst. Deze 

eigen middelen dienen alleen te gelden 

voor de entiteiten waarvoor de Unieregels 

inzake de gemeenschappelijke 

geconsolideerde heffingsgrondslag voor 

de vennootschapsbelasting verplicht zijn. 

lidstaat actief zijn, zeer ten goede. Door het 

heterogene karakter van belastingstelsels in 

de Unie ontstaat echter een oneerlijk 

voordeel voor vennootschappen die kunnen 

vermijden vennootschapsbelasting te 

betalen daar waar zij waarde creëren. De 

Commissievoorstellen van 201619 voor een 

gemeenschappelijke heffingsgrondslag 

voor de vennootschapsbelasting (CCTB) 

en een gemeenschappelijke 

geconsolideerde heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting (CCCTB) willen 

een antwoord bieden op deze oneerlijke 

situatie door een gelijk speelveld te 

herstellen. De lidstaten moeten deze twee 

voorstellen zo spoedig mogelijk en niet 

later dan de verkiezingen in 2019 

aannemen, aangezien een uniform EU-

afroepingspercentage voor inkomsten uit 

de vennootschapsbelasting niet kan 

worden ingevoerd zolang de CCTB en de 

CCCTB niet zijn goedgekeurd. Deze 

categorie eigen middelen zou erin bestaan 

dat een uniform afdrachtpercentage wordt 

toegepast op het aan elke lidstaat volgens 

de Unieregels inzake de 

gemeenschappelijke geconsolideerde 

heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting toegewezen 

aandeel van de belastbare winst. 

_________________ _________________ 

19 COM(2016) 683 van 25.10.2016. 19 COM(2016) 683 van 25.10.2016. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Vermeden dient te worden dat 

lidstaten die thans correcties krijgen, 

geconfronteerd worden met een 

aanzienlijke en plotse verhoging van hun 

nationale bijdragen. Daarom dient tijdens 

een overgangsperiode te worden voorzien 

in tijdelijke correcties voor Oostenrijk, 

(10) Naar aanleiding van de conclusies 

van de Groep op hoog niveau eigen 

middelen is het belangrijk erop te wijzen 

dat de VK-correctie zal ophouden te 

bestaan wanneer het VK zich terugtrekt 

uit de Unie. Als gevolg hiervan moeten 

alle correcties die zijn gekoppeld aan de 
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Denemarken, Duitsland, Nederland en 

Zweden door middel van forfaitaire 

verlagingen van hun op het bruto 

nationaal inkomen gebaseerde bijdragen. 

Die correcties dienen te worden 

uitgefaseerd tegen eind 2025. 

financiering van de VK-correctie 

onmiddellijk na de terugtrekking van het 

VK uit de Unie komen te vervallen. De 

brexit biedt ook de gelegenheid om te 

overwegen alle andere 

correctiemechanismen ten voordele van 

bepaalde lidstaten af te schaffen, 

aangezien deze niet langer 

gerechtvaardigd zijn vanaf het ingaan van 

het nieuwe meerjarig financieel kader van 

de EU. Dit zal opnieuw een volledig 

gelijke behandeling van lidstaten met 

betrekking tot hun bijdrage aan de 

Uniebegroting mogelijk maken. Om te 

voorkomen dat lidstaten voor wie 

correcties zijn vastgesteld, geconfronteerd 

worden met een plotselinge stijging van 

hun nationale bijdragen, is het mogelijk 

om tijdelijke correcties ten gunste van 

Oostenrijk, Denemarken, Duitsland, 

Nederland en Zweden in de vorm van 

forfaitaire verlagingen van hun bijdragen 

op basis van het bruto nationaal inkomen 

toe te staan. Die correcties dienen te 

worden uitgefaseerd binnen de periode 

van het volgende meerjarig financieel 

kader. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e bis) EU-belasting op financiële 

transacties: de toepassing van een 

uniform afdrachtpercentage op financiële 

transacties met effecten en derivaten voor 

landen die deelnemen aan de huidige 

procedure voor intensievere 

samenwerking. Hun bijdragen worden 

afgetrokken van hun bijdragen aan de 

EU-begroting op basis van het bni. 
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Amendement  14 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – letter e ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e ter) boetes van het Hof van Justitie: 

inkomsten uit boetes naar aanleiding van 

uitspraken van het Hof van Justitie van de 

Europese Unie. Inkomsten die worden 

gegenereerd door het Hof van Justitie van 

de EU moeten worden beschouwd als 

aanvullende eigen middelen en niet 

langer leiden tot een verlaging van het 

aandeel van de bni-bijdrage van elke 

lidstaat. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – letter e quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e quater) een mechanisme van 

koolstofbelastingaanpassingen aan de 

grens: een verplichting voor importeurs 

van energie-intensieve goederen om ETS-

rechten aan te schaffen ter compensatie 

van het verschil in de prijs van koolstof 

binnen en buiten de EU; 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor de toepassing van lid 1, onder c), is 

het uniforme afdrachtpercentage alleen 

van toepassing op de winst van de 

belastingplichtigen voor wie de Unieregels 

inzake de gemeenschappelijke 

geconsolideerde heffingsgrondslag 

verplicht zijn. 

Schrappen 
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Motivering 

Om consistentie te waarborgen met het advies van het Europees Parlement over het voorstel 

van de Commissie voor een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting, waarin werd verzocht de maatregelen te laten gelden voor alle 

vennootschappen die in de Unie zijn gevestigd. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 1 – alinea 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Oostenrijk krijgt op zijn jaarlijkse op het 

bruto nationaal inkomen gebaseerde 

bijdrage een brutokorting van 110 miljoen 

EUR in 2021, 88 miljoen EUR in 2022, 66 

miljoen EUR in 2023, 44 miljoen EUR in 

2024 en 22 miljoen EUR in 2025. 

Denemarken krijgt op zijn jaarlijkse op 

het bruto nationaal inkomen gebaseerde 

bijdrage een brutokorting van 118 miljoen 

EUR in 2021, 94 miljoen EUR in 2022, 71 

miljoen EUR in 2023, 47 miljoen EUR in 

2024 en 24 miljoen EUR in 2025. 

Duitsland krijgt op zijn jaarlijkse op het 

bruto nationaal inkomen gebaseerde 

bijdrage een brutokorting van 2 799 

miljoen EUR in 2021, 2 239 miljoen EUR 

in 2022, 1 679 miljoen EUR in 2023, 

1 119 miljoen EUR in 2024 en 560 

miljoen EUR in 2025. Nederland krijgt op 

zijn jaarlijkse op het bruto nationaal 

inkomen gebaseerde bijdrage een 

brutokorting van 1 259 miljoen EUR in 

2021, 1 007 miljoen EUR in 2022, 755 

miljoen EUR in 2023, 503 miljoen EUR 

in 2024 en 252 miljoen EUR in 2025. 

Zweden krijgt op zijn jaarlijkse op het 

bruto nationaal inkomen gebaseerde 

bijdrage een brutokorting van 578 miljoen 

EUR in 2021, 462 miljoen EUR in 2022, 

347 miljoen EUR in 2023, 231 miljoen 

EUR in 2024 en 116 miljoen EUR in 

2025. Die bedragen zijn uitgedrukt in 

prijzen van 2018 en omgerekend tegen 

lopende prijzen door toepassing van de 

Schrappen 
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meest recente deflator voor het bruto 

binnenlands product voor de Unie 

uitgedrukt in euro, zoals verschaft door de 

Commissie, die beschikbaar is wanneer de 

ontwerpbegroting wordt opgesteld. Die 

brutokortingen worden door alle lidstaten 

gefinancierd. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Naast de categorieën eigen middelen als 

bedoeld in lid 1dienen ook de bijdragen 

van de lidstaten aan het fonds voor 

stabilisatiesteun te worden ingevoerd, die 

met name worden berekend op basis van 

de bedragen aan monetaire inkomsten die 

overeenkomstig artikel 32 van Protocol 

nr. 4 betreffende de statuten van het 

Europees Stelsel van centrale banken en 

van de Europese Centrale Bank aan de 

nationale centrale banken van het 

Eurosysteem worden toegewezen, op basis 

van de overeenkomst bij de verordening 

betreffende een Europese 

stabilisatiefunctie voor investeringen. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De in artikel 2 bedoelde ontvangsten 

worden zonder onderscheid gebruikt voor 

de financiering van alle uitgaven die in de 

begroting van de Unie zijn opgevoerd. 

De in artikel 2 bedoelde ontvangsten 

worden zonder onderscheid gebruikt voor 

de financiering van alle uitgaven die in de 

begroting van de Unie zijn opgevoerd, met 

uitzondering van de in lid 1 bis bedoelde 

bijdragen, die uitsluitend worden gebruikt 

ten behoeve van het fonds voor 

stabilisatiesteun zoals bepaald in de 

verordening betreffende een Europese 
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stabilisatiefunctie voor investeringen. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 8 – lid 6 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. Overeenkomstig artikel 48, lid 7, 

VEU kan de Europese Raad een besluit 

vaststellen op grond waarvan handelingen 

die onder de bijzondere 

wetgevingsprocedure vallen, met inbegrip 

van het stelsel van eigen middelen van de 

Europese Unie, volgens de gewone 

wetgevingsprocedure kunnen worden 

vastgesteld. 
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