
 

AM\1137608NL.docx  PE611.491v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

19.10.2017 B8-0565/1 

Amendement  1 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

namens de Begrotingscommissie 

Discussienota over de toekomst van de EU-financiën 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. wijst erop dat de Unie uit hoofde 

van artikel 6 van het Verdrag betreffende 

de Europese Unie (VEU) zichzelf de 

nodige middelen moet toekennen om haar 

doelstellingen te behalen; is van mening 

dat de tekortkomingen van het huidige 

MFK, de schaal van de nieuwe 

prioriteiten en de gevolgen vande 

uittreding van het Verenigd Koninkrijk alle 

tot dezelfde conclusie leiden: de noodzaak 

om te breken met het uitgavenmaximum 

van 1 % van het bruto nationaal inkomen 

(bni) van de EU en de begroting van de 

Unie bijgevolg aanzienlijk te verhogen om 

het hoofd te kunnen bieden aan de 

uitdagingen die in het verschiet liggen; 

verzet zich in dit verband tegen elke 

nominale verlaging van de EU-begroting 

in het volgende MFK en is dan ook van 

mening dat het volgende MFK moet 

worden vastgesteld op een niveau van ten 

minste 1,23 % van het bni van de EU; 

pleit voor een discussie tussen de lidstaten 

over dit onderwerp; 

4. weigert en betreurt elke vorm van 

misbruik van de uittreding van het 

Verenigd Koninkrijk uit de EU (brexit) als 

aanleiding voor het versterken van de 

ontvangstenzijde van de begroting, 

hetgeen, uiteindelijk, zal leiden tot verdere 

belastingheffing bij bedrijven en een 

toename van de belastingdruk op burgers; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/2 

Amendement  2 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

namens de Begrotingscommissie 

Discussienota over de toekomst van de EU-financiën 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. betreurt het dat de EU-begroting 

voornamelijk wordt gefinancierd uit 

nationale bijdragen op basis van het bni, in 

plaats van met echte eigen middelen, zoals 

in de EU-Verdragen is bepaald; schaart 

zich nogmaals achter een volledige 

hervorming van het stelsel van eigen 

middelen van de EU, waarbij gestreefd 

moet worden naar eenvoud, billijkheid en 

transparantie, in overeenstemming met de 

aanbevelingen van de Groep op hoog 

niveau inzake eigen middelen; benadrukt 

dat een dergelijk stelsel een evenwichtige 

reeks nieuwe eigen middelen van de EU 

moet omvatten, die zijn ontworpen ter 

ondersteuning van de 

beleidsdoelstellingen van de EU en die de 

EU-financiën billijker en stabieler moeten 

maken; beklemtoont bovendien dat de 

uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit 

de Unie de gelegenheid biedt om een 

einde te maken aan alle kortingen; gaat 

ervan uit dat de Commissie hiertoe 

ambitieuze wetgevingsvoorstellen zal 

indienen en wijst erop dat de ontvangsten 

en de uitgaven van het volgende MFK als 

één pakket zullen worden behandeld 

tijdens de komende onderhandelingen; 

5. stelt vast dat de EU-begroting 

voornamelijk wordt gefinancierd uit 

nationale bijdragen op basis van het bni; 

benadrukt dat geen enkele Europese 

overheid het recht heeft belastingen te 

innen uit naam van de nationale 

belastingbetalers; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/3 

Amendement  3 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

namens de Begrotingscommissie 

Discussienota over de toekomst van de EU-financiën 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is ingenomen met het voornemen 

van de Commissie om bij de opzet van de 

toekomstige EU-begroting uit te gaan van 

de beginselen EU-meerwaarde, de nadruk 

op prestaties, verantwoordingsplicht, 

grotere flexibiliteit binnen een stabiel 

kader en eenvoudigere regels, zoals in de 

discussienota wordt voorgesteld; 

7. neemt nota van het voornemen van 

de Commissie om de toekomstige EU-

begroting te ontwerpen en onderstreept de 

noodzaak om naar behoren te beoordelen 

welke fondsen beter op nationaal niveau 

kunnen worden beheerd om te 

waarborgen dat het subsidiariteitsbeginsel 

volledig in acht wordt genomen; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/4 

Amendement  4 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

namens de Begrotingscommissie 

Discussienota over de toekomst van de EU-financiën 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  10 bis. keurt alle pogingen om de EU-

begroting voor defensie of militaire 

uitgaven aan te wenden af; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/5 

Amendement  5 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

namens de Begrotingscommissie 

Discussienota over de toekomst van de EU-financiën 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. wijst er in dit verband op dat het 

volgende MFK rechtstreeks moet zorgen 

voor voldoende flexibiliteit zodat de Unie 

op onvoorziene omstandigheden kan 

inspelen en haar veranderende politieke 

prioriteiten kan financieren; is daarom 

van mening dat met de 

flexibiliteitsbepalingen van het MFK alle 

niet-toegewezen marges en geannuleerde 

kredieten in het kader van de jaarlijkse 

begrotingsprocedure zonder enige 

beperking naar toekomstige 

begrotingsjaren kunnen worden 

overgedragen en door de 

begrotingsautoriteit kunnen worden 

ingezet voor elk noodzakelijk geacht doel; 

bepleit bovendien een significante 

verhoging van de speciale instrumenten 

van het MFK, die boven op de maxima 

van het MFK moeten worden berekend 

voor zowel vastleggingen als betalingen, 

en dringt aan op de oprichting van een 

afzonderlijke crisisreserve, waardoor 

middelen in een noodsituatie meteen 

kunnen worden vrijgemaakt; 

13. betreurt alle pogingen om het 

niveau van de kredieten te verhogen en 

benadrukt de noodzaak van efficiënt en 

verantwoord gebruik van het geld van de 

belastingbetaler; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/6 

Amendement  6 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

namens de Begrotingscommissie 

Discussienota over de toekomst van de EU-financiën 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. wijst op de aankondiging van de 

voorzitter van de Commissie in zijn 

toespraak over de Staat van de Unie over 

een op stapel staand voorstel voor een 

eigen begrotingslijn voor de eurozone; 

verzoekt de Commissie hier extra en meer 

gedetailleerde informatie over te 

verschaffen; wijst erop dat in de resolutie 

van het Parlement van 16 februari 2017 

werd opgeroepen tot een specifieke 

begrotingscapaciteit voor de eurozone, die 

deel moet uitmaken van de EU-begroting 

boven op de huidige maxima van het 

MFK en wordt bekostigd door landen uit 

de eurozone en andere deelnemende leden 

via een bron van inkomsten waarover de 

deelnemende lidstaten overeenstemming 

moeten bereiken en die geacht wordt te 

bestaan uit bestemmingsontvangsten en 

garanties; 

17. verwerpt het idee van een 

specifieke begroting voor de eurozone, 

omdat dit een grote kloof zou creëren 

tussen de landen die de 

gemeenschappelijke munt hebben 

aangenomen en de landen die hun 

nationale munteenheid behouden, 

hetgeen zou leiden tot verdere 

ondermijning van de nationale 

democratische soevereiniteit door 

technocratische architectuur; 

Or. en 

 

 


