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28.5.2018 B8-0239/6 

Amendement  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 en eigen middelen  

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. spreekt zijn teleurstelling uit over 

het voorgestelde algemene niveau van het 

komende MFK, dat is vastgesteld op 1,1 

biljoen EUR, hetgeen neerkomt op 1,08 % 

van het bni van de EU-27 na aftrek van 

het Europees Ontwikkelingsfonds 

(momenteel 0,03 % van het bni van de EU 

buiten de EU-begroting); onderstreept dat 

dit algemeen niveau, wat percentage van 

het bni betreft, in reële termen lager is 

dan het niveau van het huidige MFK, 

ondanks de extra financiering die nodig is 

voor nieuwe politieke prioriteiten en 

nieuwe uitdagingen voor de Unie; 

herinnert eraan dat het huidige MFK 

kleiner is dan zijn voorganger (het MFK 

2007-2013) en ontoereikend is gebleken 

om de dringende behoeften van de Unie te 

financieren; 

4. spreekt zijn teleurstelling uit over 

het hogere algemene niveau van het 

komende MFK, dat is vastgesteld op 1,3 

biljoen EUR, hetgeen betekent dat de 

belastingplichtigen in de lidstaten meer 

zullen moeten betalen; onderstreept dat 

deze situatie geen rekening houdt met de 

uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit 

de EU en de daarmee verbonden 

financiële gevolgen; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/7 

Amendement  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 en eigen middelen  

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  7 bis. betreurt de buitensporige 

verhoging (ongeveer 20 %) van de 

administratieve uitgaven van de EU, 

waarbij bovendien zelfs geen rekening 

worden gehouden met de economische 

beperkingen waarmee meerdere lidstaten 

te maken hebben; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/8 

Amendement  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 en eigen middelen  

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. steunt de voorstellen van de 

Commissie inzake de hervorming van het 

EU-stelsel van eigen middelen, dat een 

zeer positieve inkomstencomponent vormt 

van het MFK 2021-2027-pakket; is 

daarom ingenomen met de voorgestelde 

invoering van drie nieuwe eigen middelen 

van de EU en de vereenvoudiging van de 

huidige eigenmiddelenbron op basis van 

de btw; onderstreept het feit dat deze 

voorstellen, die rechtstreeks gebaseerd 

zijn op de werkzaamheden van de 

interinstitutionele groep op hoog niveau 

inzake eigen middelen, ook deel 

uitmaakten van het pakket dat het 

Parlement als voorstel naar voren heeft 

geschoven in zijn resolutie van 14 maart 

2018; neemt met voldoening kennis van 

het feit dat deze nieuwe middelen 

overeenkomen met twee strategische 

doelstellingen van de Unie, namelijk een 

goede werking van de interne markt en de 

bescherming van het milieu en de strijd 

tegen de klimaatverandering; verwacht de 

steun van de Raad en de Commissie om 

de rol van het Parlement in de procedure 

voor de vaststelling van de eigen middelen 

te versterken; herhaalt nogmaals zijn 

standpunt dat de ontvangsten- en de 

uitgavenzijde van het volgende MFK 

tijdens de komende onderhandelingen 

moeten worden behandeld als één pakket 

8. verwerpt de voorgestelde invoering 

van drie nieuwe eigen middelen van de 

EU, gebaseerd op de EU-regeling voor de 

handel in broeikasgasemissierechten (EU-

ETS), de gemeenschappelijke 

geconsolideerde heffingsgrondslag voor 

de vennootschapsbelasting (CCCTB) en 

nationale bijdragen berekend op basis van 

de hoeveelheid niet-gerecycled plastic 

verpakkingsafval, omdat dit uiteindelijk 

zal leiden tot een hogere belastingheffing 

bij bedrijven en een grotere belastingdruk 

op burgers; 
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en dat geen akkoord met het Parlement 

over het MFK kan worden bereikt, als niet 

tegelijk vooruitgang wordt geboekt met 

betrekking tot de eigen middelen; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/9 

Amendement  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 en eigen middelen  

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  9 bis. herinnert eraan dat geen enkele 

Europese autoriteit het recht heeft om in 

naam van nationale belastingbetalers 

belastingen te innen; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/10 

Amendement  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 en eigen middelen  

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. herhaalt zijn standpunt vóór de 

invoering van een mechanisme waarbij 

lidstaten die de in artikel 2 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

(VEU) verankerde waarden niet 

eerbiedigen, hiervan financiële gevolgen 

kunnen ondervinden; neemt kennis van 

het voorstel van de Commissie over de 

bescherming van de begroting van de 

Unie in geval van fundamentele 

tekortkomingen op het gebied van de 

rechtsstaat in de lidstaten, dat is 

gepresenteerd als onderdeel van het totale 

MFK-pakket; is voornemens alle 

elementen van dit voorstel grondig te 

onderzoeken en de nodige bepalingen in 

te voeren om te garanderen dat de 

uiteindelijke begunstigden van de 

begroting van de Unie op geen enkele 

manier geschaad kunnen worden door 

schendingen van voorschriften waarvoor 

zij niet verantwoordelijk zijn; 

10. verzet zich tegen en betreurt iedere 

poging om politieke of economische 

voorwaarden voor EU-middelen te 

hanteren, zoals wordt overwogen in de 

nieuwe rubriek II; beschouwt dit als een 

nieuwe aanval tegen de Europese staten 

en hun vrijheid en onafhankelijkheid; 

Or. en 



 

AM\1154502NL.docx  PE621.622v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

28.5.2018 B8-0239/11 

Amendement  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 en eigen middelen  

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  13 bis. verzet zich tegen alle pogingen om 

de EU-begroting te gebruiken voor 

defensie-uitgaven of militaire uitgaven, 

zoals wordt overwogen in de nieuwe 

rubriek V; 

Or. en 

 

 


