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18.10.2012 A7-0313/73 

Amendement  73 

Reimer Böge 

namens de PPE-Fractie 

Ivailo Kalfin 

namens de S&D-Fractie 

Anne E. Jensen 

namens de ALDE-Fractie 

Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  A bis. overwegende dat overeenkomstig 

artikel 310, lid 1, VWEU alle ontvangsten 

en uitgaven van de Unie in de begroting 

moeten worden opgenomen; 

Or. en 
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18.10.2012 A7-0313/74 

Amendement  74 

Reimer Böge 

namens de PPE-Fractie 

Ivailo Kalfin 

namens de S&D-Fractie 

Anne E. Jensen 

namens de ALDE-Fractie 

Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Report A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Overweging J bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  J bis. overwegende dat de EU-begroting 

reeds voorziet in garanties voor financiële 

ondersteuning op middellange termijn 

van de betalingsbalansen van lidstaten die 

niet tot de eurozone behoren, ter hoogte 

van maximaal 50 miljard EUR, evenals in 

garanties voor het Europees financieel 

stabilisatiemechanisme (EFSM) ter 

hoogte van maximaal 60 miljard EUR 

(totaal bedrag van de uitstaande 

leningen); 

Or. en 
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18.10.2012 A7-0313/75 

Amendement  75 

Reimer Böge 

namens de PPE-Fractie 

Ivailo Kalfin 

namens de S&D-Fractie 

Anne E. Jensen 

namens de ALDE-Fractie 

Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Report A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 66 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  66 bis. is er stellig van overtuigd dat elke 

nieuwe begrotingscapaciteit voor lidstaten 

van de eurozone gericht op aanpassingen 

aan voor elke lidstaat specifieke 

asymmetrische schokken en structurele 

hervormingen en waarvan de 

begrotingstaken niet door het MFK 

worden gedekt moet worden ontwikkeld 

binnen het kader van de Unie en dat 

hierover naar behoren democratische 

verantwoording moet worden afgelegd bij 

de bestaande instellingen; brengt in 

herinnering dat overeenkomstig de 

verdragen, elke nieuwe 

begrotingscapaciteit deel moet uitmaken 

van de EU-begroting, waarbij de eenheid 

ervan wordt geëerbiedigd; is verder van 

mening dat om de zichtbaarheid te 

vergroten en de additionaliteit te 

waarborgen van een dergelijke nieuwe 

begrotingscapaciteit, er een speciale 

nieuwe rubriek in het MFK moet worden 

gecreëerd; verwerpt ten stelligste elke 

poging om de plafonds van het voorstel 

van de Commissie inzake het MFK te 
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verlagen om middelen zeker te stellen 

voor deze nieuwe capaciteit; 

Or. en 
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18.10.2012 A7-0313/76 

Amendement  76 

Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene 

namens de PPE-Fractie 

Ivailo Kalfin 

namens de S&D-Fractie 

Anne E. Jensen 

namens de ALDE-Fractie 

Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Report A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 73 – punt 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3) de lidstaten die voornemens zijn een 

belasting op financiële transacties in te 

voeren moeten nu bij de Commissie een 

formeel verzoek indienen voor het 

opstellen van een voorstel over versterkte 

samenwerking op dit terrein; de 

Commissie zal daarop onmiddellijk 

moeten overgaan tot de publicatie van een 

voorstel ter zake, tezamen met een pakket 

herziene voorstellen betreffende het pakket 

eigen middelen, om te waarborgen dat de 

met deze belasting ontvangen bedragen 

volledig of gedeeltelijk als werkelijke 

eigen middelen aan de EU-begroting 

worden toegewezen, waarmee de nationale 

contributie van de lidstaten die deze 

belasting invoeren kan worden verlaagd; 

3) de Commissie moet onmiddellijk 

reageren op een formeel verzoek van 

verscheidene lidstaten, die de 

noodzakelijke drempel hebben bereikt, om 

invoering van een belasting op financiële 

transacties in het kader van versterkte 

samenwerking; benadrukt dat dergelijke 

wetgevingsvoorstellen van de Commissie  

moeten worden gepubliceerd tezamen met 

een pakket herziene voorstellen betreffende 

het pakket eigen middelen, om te 

waarborgen dat de met deze belasting 

ontvangen bedragen volledig of 

gedeeltelijk als werkelijke eigen middelen 

aan de EU-begroting worden toegewezen, 

waarmee de nationale contributie van de 

lidstaten die deze belasting invoeren kan 

worden verlaagd; 

Or. en 

 

 


