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Amendement  7 

Eider Gardiazabal Rubial 

namens de S&D-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. 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 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; is tevens van mening 

dat bijdragen aan de EU-begroting en 

nationale en regionale bijdragen ter 

medefinanciering van de ESI-fondsen 

buiten beschouwing moeten worden 

gelaten bij de berekening van tekorten in 

het kader van het stabiliteits- en groeipact 

om lidstaten ertoe aan te sporen te 

investeren in het Europees project; 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 
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één pakket zullen worden behandeld 

tijdens de komende onderhandelingen; 

Or. en 

 

 


