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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie 
onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen:

A. overwegende dat de EU zich er uit hoofde van artikel 8 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) toe heeft verbonden om bij elk optreden de 
gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen en gendermainstreaming te waarborgen;

1. is van oordeel dat een hervorming aan de inkomstenzijde samen met een hervorming van 
de uitgaven en van de kortingen en correcties 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 en de EU-beleidsmaatregelen en -prioriteiten, en door 
het EU-beleid te ondersteunen op de essentiële terreinen die onder de bevoegdheid van de 
EU vallen en een groot potentieel voor Europese meerwaarde hebben, zoals bescherming 
van de grondrechten, de eengemaakte markt, migratie- en asielbeleid, regionaal en sociaal 
cohesiebeleid, het gemeenschappelijk landbouwbeleid, milieubescherming en 
klimaatactie, de energie-unie, gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, de 
bevordering van gendergelijkheid, onderzoek, technologische ontwikkeling en de 
vermindering van de fiscale heterogeniteit op de eengemaakte markt, zoals in het rapport-
Monti1 wordt bepleit;

Meerjarig financieel kader

2. wijst er nogmaals op dat de nodige flexibiliteit moet worden geboden in het kader van de 
EU-uitgaven en dat de EU-uitgaven moeten worden onderworpen aan passende 
democratische toetsing en verantwoordingsplicht, waarvoor de volledige betrokkenheid 
van het Parlement vereist is bij elke fase van de besluitvorming over de verordening 
betreffende het meerjarig financieel kader (MFK), met inachtneming van zijn 
bevoegdheden als medewetgever; pleit ervoor, aangezien veruit de meeste EU-
programma's worden vastgesteld door middel van de sectorale wetgeving, dat wordt 
overgegaan op stemming met gekwalificeerde meerderheid in de Raad en dat een 
intensievere dialoog tussen de Raad en het Parlement plaatsvindt bij de onderhandelingen 
over het volgende MFK alvorens de Raad zijn voorstel inzake de MFK-verordening 
formeel ter goedkeuring voorlegt aan het Parlement, en waarschuwt voor de gebruikelijke 
top-downbenadering van de Europese Raad door de globale plafonds per rubriek vast te 
stellen in plaats van eerst de daadwerkelijke behoeften van de programma's in kaart te 
brengen;

3. onderstreept dat elke herziening van het MFK de volledige betrokkenheid van het 
Parlement moet garanderen en zijn bevoegdheden als tak van de begrotingsautoriteit moet 
waarborgen; is ingenomen met het voorstel van de Commissie om voor 1 januari 2024 een 
tussentijdse evaluatie te presenteren, maar betreurt dat zij geen wettelijk bindende en 
verplichte tussentijdse herziening heeft voorgesteld, met een specifieke procedure en een 
bindend tijdschema, waarbij de volledige betrokkenheid van het Parlement wordt 
gewaarborgd; wijst erop dat volwaardige onderhandelingen tussen het Parlement en de 

                                               
1 Slotverslag en aanbevelingen van de Groep op hoog niveau eigen middelen inzake de toekomstige financiering 
van de EU, goedgekeurd in december 2016.
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Raad zullen moeten plaatsvinden met het oog op de tussentijdse herziening van het MFK;

4. wijst er nogmaals op dat het meermaals heeft gepleit voor de afstemming van de 
toekomstige MFK's op de duur van zijn zittingsperiode en het mandaat van de Commissie; 
betreurt dat de Commissie geen duidelijk voorstel heeft uitgewerkt tot vaststelling van 
methoden voor de praktische uitvoering van een financieel kader van vijf plus vijf jaar in 
de toekomst;

5. benadrukt dat het volgende MFK de Unie kansen biedt om te laten zien dat zij zich 
eensgezind opstelt en in staat is om in te spelen op politieke ontwikkelingen zoals de 
brexit, de groei van populistische en nationalistische bewegingen en veranderingen in 
mondiaal leiderschap; onderstreept dat verdeeldheid in de EU geen antwoord kan bieden 
op wereldwijde vraagstukken, noch op de bezorgdheid van de burgers; is van mening dat 
met name de brexitonderhandelingen aantonen dat de voordelen van lidmaatschap van de 
Unie ruimschoots opwegen tegen de kosten om bij te dragen aan haar begroting;

6. is van mening dat het unanimiteitsvereiste voor de vaststelling van de MFK-verordening 
het proces echt belemmert; verzoekt de Europese Raad in dit verband de 
overbruggingsclausule van artikel 312, lid 2, VWEU toe te passen om de vaststelling van 
de MFK-verordening bij gekwalificeerde meerderheid mogelijk te maken; herinnert er 
voorts aan dat ook de algemene overbruggingsclausule van artikel 48, lid 7, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) in werking kan worden gesteld, teneinde de 
gewone wetgevingsprocedure toe te passen; benadrukt dat een overstap naar stemming 
met gekwalificeerde meerderheid voor de vaststelling van de MFK-verordening in 
overeenstemming zou zijn met het besluitvormingsproces voor de goedkeuring van 
praktisch alle meerjarige EU-programma's en met de jaarlijkse procedure voor de 
goedkeuring van de EU-begroting;

7. is verheugd over het inherente potentieel van de aanpak van de Commissie om betalingen 
uit de EU-begroting te koppelen aan de eerbiediging van de rechtsstaat als fundamentele 
waarde van de Europese Unie, is van mening dat opschorting van EU-uitgaven in een 
lidstaat alleen mag worden gebruikt als laatste redmiddel en herhaalt zijn voornemen om 
alle elementen van het voorstel betreffende de clausule inzake conditionaliteit met 
betrekking tot de rechtsstaat 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 kunnen worden aangesproken op overtredingen van de regels waarvoor zij 
niet verantwoordelijk zijn;

8. brengt in herinnering dat gendergelijkheid in de Verdragen verankerd is en in alle EU-
activiteiten moet worden geïntegreerd om in de praktijk gelijkheid te bewerkstelligen; 
benadrukt dat genderbewust budgetteren integraal deel moet uitmaken van het MFK door 
een duidelijke verplichting op te nemen in de MFK-verordening;

9. benadrukt dat in het volgende MFK volledig rekening moet worden gehouden met de door 
de EU gedane toezeggingen in het kader van de CoP21;

10. verzoekt de Commissie de mogelijkheid te bestuderen om een clausule inzake 
conditionaliteit op te stellen waarin de schorsing van begrotingsvastleggingen 
en -betalingen betreffende fondsen van de Unie wordt gekoppeld aan het falen van 
lidstaten om te voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van het recht van de Unie op 
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grond van het solidariteitsbeginsel tussen de lidstaten op het gebied van het Europese 
asielbeleid en uit hoofde van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;
verzoekt de nodige bepalingen in te voeren om te garanderen dat de directe begunstigden van 
de EU-begroting op geen enkele manier kunnen worden aangesproken op overtredingen van 
de regels waarvoor zij niet verantwoordelijk zijn;

Eigen middelen

11. wijst er nogmaals op dat terwijl in artikel 311, derde alinea, VWEU is bepaald dat het 
Parlement voor de vaststelling van een besluit betreffende het stelsel van eigen middelen 
van de Unie slechts moet worden geraadpleegd, de procedure voor de vaststelling van 
uitvoeringsmaatregelen voor dit stelsel, als vastgelegd in de vierde alinea, vereist dat het 
Parlement zijn goedkeuring verleent; dringt er bij de Raad op aan om het Parlement nauw 
te betrekken bij elke fase van de procedure voor de vaststelling van eigen middelen;

12. herinnert eraan dat in artikel 311 VWEU het volgende wordt bepaald: "De Unie voorziet 
zich van de middelen die nodig zijn om haar doelstellingen te verwezenlijken en aan haar 
beleid uitvoering te geven. De begroting wordt, onverminderd andere ontvangsten, 
volledig uit eigen middelen gefinancierd"; benadrukt dat de wettelijke verplichting om de 
EU-begroting van echte eigen middelen te voorzien dus rechtstreeks voortvloeit uit het 
Verdrag;

13. is verheugd dat de door de Commissie voorgestelde nieuwe categorieën eigen middelen 
zijn gekoppeld aan beleid met een grote Europese meerwaarde, niet om de totale 
belastingdruk voor de burgers te verhogen, maar om de last voor de nationale begrotingen 
te verlagen en bij de burgers de bewustwording te bevorderen omtrent een autonome EU-
begroting waaruit de meerwaarde van Europese integratie blijkt; betreurt het gebrek aan 
ambitie in deze voorstellen, waardoor het onmogelijk is de vastgestelde doelstelling te 
verwezenlijken inzake de verhoging van het aandeel van echte eigen middelen, en dringt 
er bij de Commissie op aan haar voorstellen te vervolledigen door de invoering van 
verschillende eigen middelen op het gebied van bijvoorbeeld fiscale rechtvaardigheid en 
de strijd tegen belastingontduiking;

14. brengt naar aanleiding van de conclusies van de Groep op hoog niveau eigen middelen in 
herinnering dat wanneer het VK zich terugtrekt uit de EU, de Britse correctie niet langer 
van toepassing is; brengt in herinnering dat dientengevolge alle correcties die zijn 
verbonden aan de financiering van de Britse correctie onmiddellijk moeten worden 
beëindigd nadat het VK zich heeft teruggetrokken uit de EU;

15. is van mening dat de brexit ook gelegenheid biedt om te overwegen alle andere 
correctiemechanismen ten voordele van bepaalde lidstaten af te schaffen, aangezien deze 
niet langer gerechtvaardigd zijn, en dat de volledig gelijke behandeling van de lidstaten 
met betrekking tot hun bijdrage aan de Uniebegroting zo zal kunnen worden hersteld.
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Wijzigingen

Wijziging 1

Voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel 
kader voor de jaren 2021-2027
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Wijziging

(1) Omdat er een voldoende mate van 
voorspelbaarheid nodig is met het 
oog op de voorbereiding en 
uitvoering van de investeringen 
voor de middellange termijn, dient 
de looptijd van het meerjarig 
financieel kader (MFK) te worden 
vastgesteld op zeven jaar met 
ingang van 1 januari 2021.

(1) Omdat er een voldoende mate van 
voorspelbaarheid nodig is met het 
oog op de voorbereiding en 
uitvoering van de investeringen 
voor de middellange termijn, dient 
de looptijd van het meerjarig 
financieel kader (MFK) te worden 
vastgesteld op zeven jaar met 
ingang van 1 januari 2021;
overwegende dat de Commissie te 
gepasten tijde een duidelijk 
voorstel moet uitwerken tot 
vaststelling van methoden voor de 
praktische uitvoering van een 
financieel kader van vijf plus vijf 
jaar in de toekomst.

Wijziging 2

Voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel 
kader voor de jaren 2021-2027
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Wijziging

(9 bis) In artikel 8 VWEU is het beginsel 
van gendermainstreaming bij elk 
optreden van de EU vastgelegd, 
hetgeen de toewijzing van 
adequate middelen en 
transparantie vereist in de 
begrotingstoewijzingen die 
bestemd zijn voor de bevordering 
van gendergelijkheid en de 
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bestrijding van discriminatie op 
grond van geslacht.

Wijziging 3

Voorstel voor een verordening tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de 
jaren 2021-2027
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Wijziging

(10 bis) Uiterlijk 1 januari 2023 
moet de Commissie een 
beoordeling presenteren van de 
uitvoering van het MFK en daar 
voorstellen bijvoegen voor een 
verplichte herziening, met een 
specifieke procedure en een 
bindend tijdschema, waarbij de 
volledige betrokkenheid van het 
Parlement wordt gewaarborgd.

Wijziging 4

Voorstel voor een verordening tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de 
jaren 2021-2027 
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Wijziging

(14) In de begrotingsprocedure dienen 
algemene regels voor 
interinstitutionele samenwerking te 
worden vastgelegd.

(14) In de begrotingsprocedure dienen 
algemene regels voor 
interinstitutionele samenwerking te 
worden vastgelegd, met 
inachtneming van de 
begrotingsbevoegdheden van de 
instellingen als vastgesteld in de 
Verdragen.

Wijziging 5

Voorstel voor een verordening tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de 
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jaren 2021-2027
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Wijziging

Artikel 3 bis (nieuw)
Genderbudgettering

Het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie integreren een 
genderperspectief in alle niveaus van de 
begrotingsprocedure voor elk betrokken 
jaar en herschikken inkomsten en 
uitgaven ter bevordering van 
gendergelijkheid.

Wijziging 6

Voorstel voor een verordening tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de 
jaren 2021-2027 
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Wijziging

Artikel 16
Tussentijdse evaluatie van het MFK

Vóór 1 januari 2024 presenteert de 
Commissie een evaluatie van de werking
van het MFK. Deze evaluatie gaat zo 
nodig vergezeld van passende voorstellen.

Artikel 16
Tussentijdse herziening van het MFK

Uiterlijk 1 januari 2023 presenteert de 
Commissie een beoordeling van de 
uitvoering van het MFK, die vergezelt gaat 
van voorstellen voor een verplichte 
herziening.

De Raad herziet deze verordening volgens 
de wetgevingsprocedure als bedoeld in 
artikel 312 VWEU en na goedkeuring 
door het Europees Parlement.
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