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SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. vraagt het stelsel voor eigen middelen te hervormen, en daarbij aandacht te besteden aan 

moderne prioriteiten, een goede kosteneffectiviteit en een efficiënt financieel beheer te 

verzekeren, en een voorspelbare en stabiele basis voor de EU-begroting te bieden, die 

onafhankelijk, transparant en evenwichtig is, en die de bestaande en steeds grotere druk 

op de EU-begroting zal aanpakken en de huidige complexe en ondoorzichtige 

kortingsregelingen zal vereenvoudigen met het oog op hun afschaffing, teneinde de 

financiële middelen op te leveren die nodig zijn om aan de vraag van onze burgers te 

voldoen; 

2. vraagt om de EU minder afhankelijk te maken van nationale bijdragen op basis van btw 

en bni, en een stelsel te overwegen waarin eigen middelen op basis van btw vervangen 

worden door de overdracht van een aandeel van de op nationaal niveau geheven btw; 

3. is ingenomen met de initiatieven om de eigen middelen van de EU grondig te 

hervormen, teneinde de steun van de lidstaten en de burgers voor een echt 

geloofwaardige en onafhankelijke EU-begroting te vergroten, de duurzame economie 

van de EU te bevorderen en Europese meerwaarde te creëren; 

4. onderstreept dat de douane-unie een fundamentele pijler is van de EU en als een van de 

grootste handelsblokken ter wereld van essentieel belang is bij onderhandelingen van de 

EU over handelsovereenkomsten; wijst erop dat de internationale handel van de EU 

rechtstreeks verband houdt met haar traditionele eigen middelen, die onder meer 

bestaan uit douanerechten op invoer van buiten de EU en suikerheffingen en die in 2015 

goed was voor 12,8 % van de totale EU-ontvangsten; 

5. onderstreept dat de gevolgen van de sluiting van (vrij)handelsovereenkomsten door de 

EU voor de traditionele eigen middelen moeten worden geanalyseerd en dat er 

inkomstenbronnen moeten worden aangeboord om een eventuele daling van deze 

middelen en de eventuele daaropvolgende instabiliteit te compenseren; 

6. dringt erop aan dat de mogelijkheden inzake het creëren van douanerechten en 

heffingen op handel in goederen en diensten op basis van duurzaamheid en emissies aan 

een grondige juridische analyse en een haalbaarheidscontrole worden onderworpen en 

dat deze maatregelen mogelijk in het beleid en de overeenkomsten van de EU op het 

gebied van internationale handel worden opgenomen, als stimulans voor de 

handelspartners om op klimaatvriendelijke wijze te produceren en als bron van eigen 

middelen; benadrukt in dit verband dat dergelijke maatregelen uitsluitend ingevoerd 

kunnen worden als zij zonder enige twijfel in overeenstemming zijn met de WTO-

regels, en zij een internationaal gelijk speelveld en het concurrentievermogen van EU-

bedrijven, waarvan kmo's een belangrijk deel zijn, verzekeren; 

7. herhaalt zijn vorige oproepen voor een benadering van de douanevoorschriften en -

procedures van de EU die moderner, effectiever, efficiënter, ondubbelzinnig en minder 

uiteenlopend is, waarbij gestreefd wordt naar optimalisering en handhaving van het 

huidige EU-douanestelsel, en samenwerking gestimuleerd wordt met het oog op het 
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aanpakken en bestrijden van belastingontduiking en alle vormen van oneerlijke 

concurrentie zodat douanerechten en heffingen daadwerkelijk voor de eigen middelen 

van de EU kunnen worden geïnd; 

8. merkt op dat handelsbeschermingsinstrumenten (TDI's) een bron van eigen middelen 

van de EU zijn, maar dat zij door hun aard niet gebruikt mogen of kunnen worden als 

voorspelbare en stabiele basis voor een consistente bijdrage aan de eigen middelen van 

de EU; onderstreept het feit dat TDI's niet in de eerste plaats mogen worden gebruikt als 

bron van eigen middelen van de EU, aangezien zij alleen mogen worden ingezet op 

passende en proportionele wijze, in overeenstemming met de geldende voorschriften. 
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