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SUGGESTIES 

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. dringt aan op volledige en wezenlijke betrokkenheid van het Europees Parlement bij het 

interinstitutionele debat over de rol, de structuur, de doelen, de prioriteiten en de 

resultaten van het meerjarig financieel kader (MFK), overeenkomstig zijn door de plenaire 

vergadering goedgekeurde mandaat; 

2. vraagt een alomvattende, brede en echte evaluatie van de werking van het MFK, die 

vervolgens leidt tot een verplichte wettelijke herziening van de MFK-verordening 

overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad, en 

van de bijbehorende interinstitutionele overeenkomst, ook met betrekking tot de financiële 

middelen die binnen het huidige kader beschikbaar zijn; 

3. wijst op de inzet van de speciale en flexibiliteitsinstrumenten om in te kunnen spelen op 

de uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden waar de Unie mee geconfronteerd 

wordt; vestigt met name de aandacht op de migratiecrisis en op de moeilijkheden die de 

Europese burgers ondervinden als gevolg van de economische crisis; beklemtoont daarom 

dat er bij de herziening van het MFK meer middelen moeten worden toegewezen aan de 

betroffen rubrieken, zodat de EU gestructureerder kan inspelen op de huidige humanitaire 

en economische crisis; roept op tot nog grotere flexibiliteit om op passende wijze op deze 

omstandigheden te kunnen reageren; benadrukt echter dat de aanpak van de nieuwe 

uitdagingen van de EU niet ten koste mag gaan van de toewijzing van middelen aan 

cohesiedoelstellingen; beklemtoont dat meer flexibiliteit gepaard moet gaan met striktere 

parlementaire controle; 

4. herinnert eraan dat artikel 311, lid 1, VWEU als volgt luidt: "De Unie voorziet zich van de 

middelen die nodig zijn om haar doelstellingen te verwezenlijken en aan haar beleid 

uitvoering te geven"; is in dit verband van mening dat de opeenstapeling van onbetaalde 

rekeningen van vorige Europese begrotingen en het ontbreken van middelen om het hoofd 

te bieden aan bestaande of toekomstige crises en uitdagingen, zoals de vluchtelingencrisis, 

de migratiestromen, de coördinatie van de terrorismebestrijding, de versterking van de 

veiligheid van de EU-burgers, de ondersteuning en coördinatie van de energie- en de 

vervoersector, en de ondersteuning van maatregelen tegen de klimaatverandering, 

duidelijk laten zien dat er dringend meer actie en meer financiële middelen van de Unie 

nodig zijn; 

5. acht het noodzakelijk het systeem van financiering van het MFK te hervormen, in het 

bijzonder door de invoering van nieuwe en werkelijke eigen middelen voor de EU-

begroting, zoals een belasting op financiële transacties en andere inkomsten uit Europese 

belastingen, teneinde toe te werken naar een volledig met eigen middelen gefinancierde 

begroting zoals bedoeld in artikel 311 VWEU, en dringt er in dit verband bij de Raad op 

aan zich over dit onderwerp te buigen, ongeacht de resultaten in het definitieve verslag 

van de Groep op hoog niveau inzake eigen middelen; dringt er tevens bij de Raad op aan 

de invoering van een belasting- en begrotingscapaciteit binnen de eurozone te overwegen; 

benadrukt dat ieder nieuw instrument onder de EU-begroting moet vallen, maar buiten de 

plafonds van het MFK, en dat het moet worden gefinancierd met echte eigen middelen; 
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6.  benadrukt dat eenheid van de EU-begroting noodzakelijk is voor de democratische 

verantwoording en de transparantie; 

7. vraagt om een transparant, goed gefundeerd en vruchtbaar debat met de Raad en de 

Commissie over de best passende duur van de financiële kaders na 2020, zodat de duur 

van het MFK gelijk wordt getrokken met die van de politieke cyclus van het Europees 

Parlement en de Commissie, overeenkomstig het bepaalde in artikel 312, lid 1, VWEU, 

vooral om rekening te houden met enerzijds de gevolgen van de kaders voor de 

programmerings- en uitvoeringscycli van elk beleid, en anderzijds de nodige mate van 

flexibiliteit en de nodige herzieningsmechanismen, zodat er een beter evenwicht bereikt 

wordt tussen stabiliteit, voorspelbaarheid en flexibiliteit; 

8. vraagt om gebruikmaking van de beschikbare "passerelle"-clausules zowel met betrekking 

tot de MFK-verordening, zoals bepaald in artikel 312, lid 2, VWEU, als met betrekking 

tot de besluitvormingsprocedure inzake eigen middelen, zoals bepaald in artikel 48, lid 7, 

VEU, met inbegrip van de mogelijkheid om van eenparigheid over te stappen op 

besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid; 

9. is van mening dat de verordeningen betreffende de tenuitvoerlegging van het MFK en de 

respectievelijke fondsen beter gestroomlijnd en vereenvoudigd kunnen worden, 

overeenkomstig de doelstellingen van het interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven. 
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