
 

AD\1136769NL.docx  PE606.254v02-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie constitutionele zaken 
 

2017/2052(INI) 

11.10.2017 

ADVIES 

van de Commissie constitutionele zaken 

aan de Begrotingscommissie 

inzake het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement 

ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020 

(2017/2052(INI)) 

Rapporteur voor advies: Gerolf Annemans 



 

PE606.254v02-00 2/6 AD\1136769NL.docx 

NL 

PA_NonLeg 



 

AD\1136769NL.docx 3/6 PE606.254v02-00 

 NL 

SUGGESTIES 

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. wijst erop dat de EU-uitgaven vergezeld moeten gaan van maximale flexibiliteit 

en moeten worden onderworpen aan passende democratische toetsing en 

verantwoordingsplicht, waarvoor de volledige betrokkenheid van het Parlement vereist 

is bij de besluitvorming over de verordening inzake het meerjarig financieel kader 

(MFK); pleit daarom voor een intensievere dialoog tussen de Raad en het Parlement bij 

de onderhandelingen over het volgende MFK, en waarschuwt voor de gebruikelijke 

top-downbenadering van de Europese Raad door de algemene maxima per rubriek vast 

te stellen in plaats van eerst de daadwerkelijke behoeften van de programma's in kaart 

te brengen; 

2. wijst erop dat het huidige MFK de financiële autonomie van de Unie ernstig beperkt, 

aangezien de meeste inkomsten afkomstig zijn van de nationale bijdragen van de 

lidstaten en een groot deel van de uitgaven al bestemd is voor dezelfde lidstaten in de 

vorm van betalingen; 

3. benadrukt dat de EU-begroting een instrument is dat ertoe bijdraagt om de in artikel 3 

VEU vastgelegde gemeenschappelijke doelstellingen van de Unie te halen en is van 

mening dat de begroting in het verleden haar doel goed heeft gediend; 

4. wijst erop dat het MFK na 2020 de Unie in staat moet stellen te reageren op zowel 

bestaande als nieuwe uitdagingen die een pan-Europese aanpak vereisen; 

5. wijst op de mogelijkheid om in plaats van met eenparigheid van stemmen te stemmen 

met een gekwalificeerde meerderheid over de vaststelling van de volgende MFK-

verordening, door gebruik te maken van de bepalingen in artikel 312, lid 2, van het 

VWEU, waarmee de onderhandelingen over het MFK beter kunnen worden afgestemd 

op de procedure voor de vaststelling van de jaarlijkse begroting van de Unie; 

6. pleit voor de afstemming van toekomstige MFK's op de duur van de zittingsperiode van 

het Parlement en het mandaat van de Commissie, waarbij de lengte van het MFK wordt 

teruggebracht van zeven naar vijf jaar voor sommige programma's, terwijl voor andere 

onderdelen, met name de onderdelen die verband houden met programma's die een 

langere programmeringsperiode behoeven en/of beleidsmaatregelen met ingewikkelde 

procedures voor de vaststelling van uitvoeringssystemen, zoals cohesiebeleid of 

plattelandsontwikkeling, een periode van 5+5 jaar moet worden overeengekomen, in 

combinatie met een verplichte tussentijdse herziening; 

7. wijst erop dat de gewoonte van de Europese Raad om te proberen zijn rol in het 

wetgevingsproces uit te breiden door besluiten te nemen over wettelijke bepalingen 

tijdens de onderhandelingen over het MFK, niet strookt met de Verdragen, waarin een 

dergelijke rol voor de Europese Raad expliciet uitgesloten wordt; 

8. wijst op het belang van het MFK als een meerjarenbegroting die vooral gericht is op 

investeringen; 
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9. benadrukt dat de brexit grote invloed zal hebben op het volgende MFK, met name wat 

betreft de inkomsten; hamert er dan ook op dat de nodige aandacht moet worden 

besteed aan de invoering van echte eigen middelen; onderschrijft de aanbevelingen van 

de Groep op hoog niveau eigen middelen met betrekking tot de diversifiëring van de 

inkomsten van de EU-begroting, met inbegrip van eigen nieuwe middelen, teneinde het 

aandeel van de bni-bijdragen in de EU-begroting te verlagen, om een einde te maken 

aan de zogenaamde "juste retour"-benadering van lidstaten; 

10. is van oordeel dat de Europese Unie het resultaat van de brexit niet kan afwachten 

alvorens aan te vangen met de voorbereidingen van de onderhandelingen over het MFK 

voor de periode na 2020, en dat de Commissie zo snel mogelijk – idealiter uiterlijk in 

het eerste kwartaal van 2018 – met een voorstel over deze kwestie moet komen; 

11. herinnert eraan dat de nieuwe prioriteiten en initiatieven van de EU moeten worden 

gefinancierd met vers geld, zonder afbreuk te doen aan de bestaande programma's en 

bestaand beleid; verzoekt in dit verband om een diepgaande hervorming van het 

financieringssysteem van de Unie – een echt systeem van eigen middelen – om de 

EU-begroting stabieler, houdbaarder en voorspelbaarder te maken en tegelijkertijd de 

transparantie voor de burgers te vergroten; is van mening dat er aandacht moet worden 

besteed aan de eenheid van de begroting en grotere budgettaire flexibiliteit; 

12. meent dat de Europese burgers steeds vaker vragen om een reactie van de Unie op 

belangrijke grensoverschrijdende uitdagingen die de lidstaten niet op effectieve wijze 

het hoofd kunnen bieden; wijst de lidstaten erop dat de Unie deze uitdagingen niet naar 

behoren kan aanpakken als haar begrotingsmiddelen niet dienovereenkomstig worden 

verhoogd; 

13. verzoekt om grotere complementariteit tussen de nationale begrotingen en de 

EU-begroting; 

14. is van mening dat de invoering van een nieuwe rubriek voor de oprichting van een 

Europese defensie-unie, bij voorkeur gefinancierd met nieuwe eigen middelen, in 

overeenstemming zou zijn met de EU-Verdragen; 

15. benadrukt dat in het volgende MFK ten volle rekening moet worden gehouden met de 

door de EU gedane toezeggingen in het kader van COP 21. 
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