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Amendement  2 

Göran Färm, Francesca Balzani 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A7-0369/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Standpunt van het Parlement inzake de nieuwe ontwerpbegroting voor 2011, als gewijzigd 

door de Raad 

17635/2010 – C7-0411/2010 – 2010/2290(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. is van oordeel dat de wijze waarop 

het stelsel van eigen middelen van de EU 

is geëvolueerd, namelijk de geleidelijke 

vervanging door nationale bijdragen 

waardoor het als een te zware last voor de 

nationale overheidsfinanciën wordt 

ervaren, de hervorming ervan 

noodzakelijker maakt dan ooit; neemt 

nota van de verklaring van de Commissie; 

wijst er niettemin nogmaals op hoe 

belangrijk het is dat de Commissie 

uiterlijk 1 juli 2011 op grond van artikel 

311 van het VWEU substantiële 

voorstellen voor nieuwe eigen middelen 

voor de EU doet om deze evolutie te keren 

en terug te gaan naar het oorspronkelijke 

stelsel waarin de EU volledig door eigen 

middelen werd gefinancierd; en dringt 

aan op een toezegging van de Raad om 

deze voorstellen met het Parlement te 

bespreken binnen het 

onderhandelingsproces voor het volgende 

meerjarig financieel kader (MFK), 

overeenkomstig verklaring 3 bij het 

Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 

2006; 

Or. en 
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Amendement  3 

Göran Färm, Francesca Balzani 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A7-0369/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Standpunt van het Parlement inzake de nieuwe ontwerpbegroting voor 2011, als gewijzigd 

door de Raad 

17635/2010 – C7-0411/2010 – 2010/2290(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 ter. herhaalt zijn verzoek om een 

overeenkomst met de Raad over echte 

flexibiliteitsmechanismen die voldoen aan 

de bestaande beginselen voor 

herzieningen, zoals vastgesteld in het 

Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 

2006, goed te keuren door het Parlement 

en met gekwalificeerde meerderheid in de 

Raad, waardoor in de toekomst een 

degelijke financiering mogelijk wordt van 

de beleidsvormen voor 2011 en de jaren 

erna die voortvloeien uit de nieuwe 

bevoegdheden voor de EU op grond van 

het Verdrag van Lissabon en uit het EU-

2020-project; 

Or. en 

 

 

 


