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SUGGESTIES 

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. betuigt opnieuw zijn volledige steun aan een brede hervorming van het stelsel van eigen 

middelen van de Europese Unie; wijst erop dat het huidige stelsel van eigen middelen 

indruist tegen de geest van de Verdragen aangezien in artikel 310, lid 4, van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is bepaald dat de Unie geen 

handelingen vaststelt die gevolgen kunnen hebben voor de begroting, zonder de 

verzekering te geven dat die uitgaven gefinancierd kunnen worden binnen de grenzen 

van de eigen middelen van de Unie, en in artikel 311 VWEU is bepaald dat de begroting 

van de Unie volledig uit eigen middelen wordt gefinancierd; onderstreept dat het 

grootste deel van de EU-inkomsten echter afkomstig is uit nationale bijdragen in de 

vorm van een percentage van het bni (69,1 %) en btw (12,4 %), die niet worden 

beschouwd als echte eigen middelen, aangezien zij geleid hebben tot een nulsomspel-

beleid tussen de lidstaten; 

2. benadrukt dat het huidige stelsel van eigen middelen wordt gekenmerkt door een hoge 

mate van complexiteit en een gebrek aan transparantie; verzoekt de EU-instellingen en 

de lidstaten daarom deze tekortkomingen efficiënt en constructief aan te pakken; 

3. is van oordeel dat de rol van het Parlement in de procedure voor het aannemen van 

eigen middelen moet worden versterkt; is van oordeel dat het overgaan van 

eenparigheid van stemmen op besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid en de 

gewone wetgevingsprocedure voor het aannemen van eigen middelen, het Parlement en 

de Raad dezelfde rechten zouden geven ten aanzien van de besluitvorming over de EU-

begroting aan zowel de inkomsten- als de uitgavenzijde; 

4. benadrukt het belang om gebruik te maken van de mogelijkheid die de brexit biedt en 

moedigt de lidstaten en de Commissie aan om het huidige stelsel van kortingen en 

correcties te herzien, niet alleen omdat dit indruist tegen de geest van de Verdragen, 

maar ook omdat is gebleken dat het de aandacht bij de besprekingen doet verschuiven 

van de Europese meerwaarde van de EU-begroting naar het effect van het "nettosaldo" 

op de bijdragen van de lidstaten, zonder rekening te houden met de overloopeffecten 

van de EU-begroting; 

5. benadrukt dat de EU-begroting moet worden voorzien van een stelsel van echte eigen 

middelen, in overeenstemming met de aanbevelingen van de Groep op hoog niveau 

eigen middelen; 

6. verzoekt de Commissie zich te bezinnen over de vraag over hoe rechtstreeks door EU-

beleid gegenereerde middelen inkomsten kunnen worden voor de EU-begroting; 

7. is van mening dat elke hervorming van het stelsel van eigen middelen gebaseerd moet 

zijn op de beginselen van billijkheid, stabiliteit, eenheid, solidariteit, duurzaamheid, 

subsidiariteit en begrijpelijkheid voor de Europese burgers; herinnert aan de beginselen 

die zijn vastgelegd in het rapport-Monti en die gebruikt worden door de Groep op hoog 

niveau eigen middelen voor de evaluatie van mogelijke nieuwe eigen middelen, en 

meent dat zij bruikbare richtsnoeren vormen voor de bezinning over de hervormingen; 
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onderstreept voorts hoe belangrijk het is voldoende middelen te waarborgen voor de 

EU-begroting met het oog op een adequate en geloofwaardige financiering van het EU-

beleid, met name na de brexit; 

8. is van oordeel dat een hervorming aan de inkomstenzijde samen met een hervorming 

van de uitgaven tot stand moet komen met het oog op een verhoging van de Europese 

meerwaarde van EU-uitgaven door te zorgen voor een zichtbare link tussen de uitgaven 

van de EU enerzijds en de beleidsmaatregelen en prioriteiten van de EU anderzijds, en 

door het EU-beleid te ondersteunen op essentiële terreinen die onder de bevoegdheid 

van de EU vallen met een groot potentieel voor Europese meerwaarde, zoals de interne 

markt, milieubescherming en klimaatactie, de energie-unie, het gemeenschappelijk 

defensiebeleid en de fiscale heterogeniteit in de interne markt te verminderen, zoals in 

het rapport-Monti wordt bepleit1; 

9. benadrukt hoe belangrijk het is om, bij de uitvoering van toekomstige hervormingen, de 

eenheid van de EU-begroting te behouden en het gebruik van programma's en 

instrumenten die parallel lopen aan de EU-begroting te beperken, waarbij deze worden 

voorbehouden aan strikt gerechtvaardigde gevallen waar sprake is van passende 

toetsing, zoals aanbevolen door de Groep op hoog niveau eigen middelen; 

10. benadrukt dat behoefte is aan een diepe bezinning over de effecten van het debat over 

de toekomst van Europa, dat in maart 2017 door de Commissie is opgestart, op de 

hervorming van het stelsel van eigen middelen; is van mening dat in alle vijf scenario's 

voor de toekomst van de EU die de Commissie in maart 2017 heeft voorgesteld 

bijkomende financiering is vereist uit echte eigen middelen voor de verwezenlijking van 

de doelstellingen overeenkomstig artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie, die nu zijn opgenomen in de nieuwe prioriteiten van de Unie; onderstreept hoe 

belangrijk het is de eenheid van de begroting te behouden en de complexiteit ervan te 

verlagen in plaats van te verhogen, zodat de coherentie van het EU-beleid intern en 

extern wordt gewaarborgd. 

  

                                                 
1 Eindverslag en aanbevelingen van de Groep op hoog niveau eigen middelen inzake de toekomstige financiering 

van de EU, vastgesteld in december 2016. 
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