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19.10.2017 B8-0565/8 

Amendement  8 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

namens de Begrotingscommissie 

Discussienota over de toekomst van de EU-financiën 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is ervan overtuigd dat een debat 

over de toekomstige financiering van de 

Europese Unie niet mogelijk is zonder 

rekening te houden met de ervaring die is 

opgedaan bij vorige meerjarige financiële 

kaders (MFK) en met name het 

MFK 2014‑ 2020; wijst op de ernstige 

tekortkomingen van het huidige MFK, dat 

tot het uiterste is benut om de Unie de 

noodzakelijke middelen te leveren en zo in 

te spelen op een aantal zware crises en 

nieuwe uitdagingen en haar nieuwe 

politieke prioriteiten te financieren; 

benadrukt zijn overtuiging dat het lage 

bedrag van het huidige MFK niet volstaat 

om aan de werkelijke behoeften en 

politieke ambities van de Unie te 

beantwoorden; 

1. is ervan overtuigd dat een debat 

over de toekomstige financiering van de 

Europese Unie niet mogelijk is zonder 

rekening te houden met de ervaring die is 

opgedaan bij vorige meerjarige financiële 

kaders (MFK) en met name het 

MFK 2014‑ 2020; wijst op de ernstige 

tekortkomingen van het huidige MFK, dat 

tot het uiterste is benut om de Unie de 

noodzakelijke middelen te leveren en zo in 

te spelen op een aantal zware humanitaire 

crises en natuurrampen; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/9 

Amendement  9 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

namens de Begrotingscommissie 

Discussienota over de toekomst van de EU-financiën 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. betreurt het evenwel dat vier van 

de vijf voorgestelde scenario's ("Op 

dezelfde voet doorgaan", "Minder samen 

doen", "Sommige doen meer" en "Radicale 

hervorming") de ambities van de Unie 

temperen en twee gevestigde en in de 

Verdragen verankerde EU-beleidsterreinen 

en hoekstenen van het Europese project 

willen terugdringen, namelijk het 

gemeenschappelijke landbouwbeleid en 

het cohesiebeleid; benadrukt zijn vaste 

standpunt dat extra politieke prioriteiten 

gepaard moeten gaan met extra financiële 

middelen en dat de financiering ervan 

niet ten koste mag gaan van het bestaande 

EU-beleid; beschouwt het vijfde scenario 

("Veel meer samen doen") als een positief 

en constructief uitgangspunt voor de 

lopende discussie over de toekomst van de 

EU-financiën en dientengevolge over het 

toekomstmodel van de Europese Unie; 

spoort de Commissie aan een scenario uit 

te werken waarin rekening wordt 

gehouden met de aanbevelingen van het 

Parlement om in te spelen op huidige en 

toekomstige uitdagingen en de nieuwe 

reeks prioriteiten vast te stellen; 

3. wijst erop dat vier van de vijf 

voorgestelde scenario's ("Op dezelfde voet 

doorgaan", "Minder samen doen", 

"Sommige doen meer" en "Radicale 

hervorming") het huidige beleid van de 

Unie temperen en voorzien in de 

terugdringing van twee gevestigde en in 

de Verdragen verankerde EU-

beleidsterreinen en hoekstenen van het 

Europese project, namelijk het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid en het 

cohesiebeleid; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/10 

Amendement  10 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-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 van de 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. 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 van de uittreding van het 

Verenigd Koninkrijk alle tot dezelfde 

conclusie leiden: de noodzaak om het 

stelsel van eigen middelen te hervormen 

teneinde een evenwichtiger financiering 

van de EU-begroting te bewerkstelligen; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/11 

Amendement  11 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-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; pleit voor een stelsel van 

eigen middelen dat geen gevolgen heeft 

voor de burgers; benadrukt dat de 

invoering van een alomvattende belasting 

op financiële transacties niet alleen een 

middel kan zijn om de EU-begroting te 

financieren, maar ook om financiële 

speculatie tegen te gaan; dringt ook aan 

op de invoering van een heffing op CO2-

uitstoot voor multinationals; 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 
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wijst erop dat de ontvangsten en de 

uitgaven van het volgende MFK als één 

pakket zullen worden behandeld tijdens de 

komende onderhandelingen; 

Or. en 

 

 


