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B9-0113/2019

Resolutie van het Europees Parlement over het meerjarig financieel kader 2021-2027 en 
eigen middelen: tijd om de verwachtingen van de burger in te lossen
(2019/2833(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 311, 312 en 323 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU),

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-20201, en de latere 
wijziging daarvan bij Verordening (EU, Euratom) 2017/1123 van de Raad van 20 juni 
20172,

– gezien de artikelen 106 bis en 171 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie,

– gezien zijn resolutie van 30 mei 2018 over het meerjarig financieel kader 
(MFK) 2021-2027 en eigen middelen3,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat het meerjarig financieel kader (MFK) voor 2014-2020 ontoereikend is 
gebleken om in te spelen op de concrete behoeften van de burgers en de uitdagingen 
waar de lidstaten mee worden geconfronteerd; overwegende dat het huidige neoliberale 
bezuinigingsbeleid de sociaal-economische ongelijkheden in en tussen de lidstaten heeft 
vergroot, de recessie in sommige lidstaten heeft verergerd, het aantal mensen die 
worden bedreigd met armoede of sociale uitsluiting heeft doen toenemen, de sociale 
functie van de staat heeft ondermijnd, de rechten van volkeren en werknemers heeft 
beperkt en heeft geleid tot toenemende werkloosheid en lagere overheidsuitgaven op 
vitale gebieden van structurele aard; overwegende dat de liberalisering van de 
arbeidsmarkt en de regressieve belastingstelsels de inkomens- en vermogenskloof 
hebben vergroot;

B. overwegende dat de klimaat- en milieucrises niet alleen de achteruitgang van de 
biodiversiteit inhouden die kenmerkend is voor de zesde golf van massa-uitsterving, 
maar ook de stabiliteit, de gezondheid en de bestaansmiddelen van samenlevingen in de 
hele wereld bedreigen, alsook het dierenwelzijn; overwegende dat de toezeggingen die 
op de Conferentie van de VN inzake klimaatverandering van 2015 (CoP21) zijn gedaan 
en op de VN-klimaatactietop van 2019 zijn herhaald, niet naar behoren zijn nagekomen;

C. overwegende dat er dringend behoefte is aan een ander integratieproces dat sociale en 
democratische vooruitgang dient, billijke en vreedzame oplossingen biedt voor 

1 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
2 PB L 163 van 24.6.2017, blz. 1.
3 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0226.
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internationale problemen, een mondiale culturele dialoog bevordert en berust op 
samenwerking tussen soevereine landen op voet van gelijkheid;

D. overwegende dat er een groeiende bewustwording is rond en een groeiende vraag is 
naar meer maatregelen ter bevordering van duurzame, kwalitatieve en sociaal 
evenwichtige groei, het scheppen van banen, solidariteit, welvaart voor iedereen, een 
eerlijke verdeling van de welvaart, werkzekerheid en sociale bescherming, 
hoogwaardige, universele en kosteloze openbaredienstverlening, ecologisch welzijn en 
betaalbare huisvesting, energie, communicatie, infrastructuur en openbare diensten in 
het algemeen, in het bijzonder voor de meest kwetsbare personen;

1. geeft zich rekenschap van het unanimiteitsbeginsel voor besluiten over het MFK in de 
Raad; herinnert aan de beginselen van medebeslissing en de normale democratische 
werking van de instellingen met betrekking tot de goedkeuringsprocedure voor het 
MFK; is derhalve gekant tegen de door de Raad gevolgde aanpak met een “dynamisch 
onderhandelingsdocument”, omdat dit de uit het Verdrag voortvloeiende prerogatieven 
van het Parlement als medewetgever ondermijnt;

2. benadrukt dat het volgende MFK tegemoet moet komen aan de werkelijke behoeften, 
eisen en verwachtingen van de volkeren van Europa; benadrukt dat het gebaseerd moet 
worden op een nieuwe strategie – een nieuw sociaal-ecologisch plan voor 
overheidsinvesteringen op EU-niveau – die gericht is op de ontwikkelingsstrategieën 
van de lidstaten, een antwoord biedt op de huidige interne en externe uitdagingen en de 
dringend noodzakelijke overgang naar een ecologisch duurzaam, sociaal progressief en 
eerlijker Europa mogelijk maakt; hamert erop dat de EU-begroting aanzienlijk moet 
worden verhoogd om de solidariteit te versterken en de herverdelende functie ervan te 
behouden en te vergroten en aldus de verwezenlijking te garanderen van het beginsel 
van sociale, economische en territoriale cohesie en van de VN-doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling (SDG’s) binnen en buiten de EU, terwijl tegelijkertijd de 
financiering en specifieke maatregelen die nodig zijn voor de ultraperifere regio’s van 
de EU gewaarborgd moeten blijven;

3. dringt aan op de transparante toewijzing van Uniemiddelen en speciale 
financieringsinstrumenten om ervoor te zorgen dat deze instrumenten op verantwoorde 
wijze worden gebruikt en dat zij worden ingezet voor dit sociaal-ecologische plan voor 
overheidsinvesteringen; stelt voor om de beperking van de klimaatverandering te 
integreren in de gehele begroting van de Unie door de begrotingslijnen van het MFK 
volledig klimaatbestendig te maken; dringt erop aan dat de middelen uit het fonds voor 
een rechtvaardige transitie voor EU-regio’s waar steenkool wordt gewonnen alleen 
worden besteed aan projecten die op de geleidelijke afbouw van fossiele brandstoffen 
gericht zijn;

4. dringt aan op een stelsel voor EU-inkomsten op basis van echte eigen middelen uit 
belastingen op de financiële sector, zoals de belasting op financiële transacties, waarbij 
bovendien ook andere belastingen op grote digitale multinationals en op de meest 
vervuilende industrieën, zoals een kunststofheffing en koolstofbelasting aan de grens, in 
aanmerking worden genomen; dringt aan op een gemeenschappelijke heffingsgrondslag 
voor de vennootschapsbelasting, om te komen tot een autonoom, billijker, transparanter, 
eenvoudiger en rechtvaardiger financieringssysteem; hamert erop dat de autoriteiten die 
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belastingontduiking en -fraude bestrijden en de samenwerking tussen deze autoriteiten 
dringend moeten worden versterkt en dat er een Europese autoriteit moet worden 
opgericht om hun internationale strijd te ondersteunen; steunt een geconsolideerde 
zwarte lijst van de EU met daarop de bestaande belastingparadijzen in de EU; stelt voor 
een mechanisme in te voeren dat bedrijven ertoe verplicht ontvangen EU-subsidies aan 
de lidstaten terug te betalen als het begunstigde bedrijf besluit om na ontvangst van de 
subsidie naar buiten de Unie te verhuizen;

5. herinnert aan zijn standpunt dat de Europese fondsen ter ondersteuning van de 
doelstelling van territoriale, sociale en economische cohesie niet mogen worden 
opgegeven ter wille van nieuwe EU-doelstellingen; herinnert eraan dat het 
cohesiebeleid een grootschalig solidariteitsbeleid van de Unie is; pleit voor een 
aanzienlijke verhoging van de begroting voor het regionaal beleid, aangezien is 
gebleken dat momenteel onvoldoende middelen aan het cohesiebeleid worden 
toegewezen; vindt dat nieuw EU-beleid niet met middelen uit het cohesiebeleid 
gefinancierd mag worden; benadrukt dat elke toepassing van macro-economische of 
politieke conditionaliteit bij het gebruik van EU-middelen moet worden verworpen;

6. dringt aan op de ontwikkeling van een sociaal-economisch model dat in de eerste plaats 
gericht is op het wegwerken van de ongelijkheden tussen de volkeren en het waarborgen 
van een hoge levensstandaard voor werknemers en mensen in het algemeen; 
onderstreept met name dat de financiële middelen voor programma’s ter bevordering 
van de werkgelegenheid met rechten en de sociale inclusie van jongeren aanzienlijk 
moeten worden verhoogd; is gekant tegen elke poging om het Fonds voor Europese 
hulp aan de meest behoeftigen op te heffen;

7. dringt aan op de versterking van specifieke programma’s ter bevordering van 
investeringen in onderzoek, onderwijs, mobiliteit (d.w.z. gratis openbaar vervoer), 
innovatie en technologische vooruitgang, zodat de overgang naar een duurzaam 
productiemodel, de aanpassing aan en beperking van de klimaatverandering en de 
bevordering van sociale en economische vooruitgang worden ondersteund;

8. hamert erop dat de EU-begroting om gereed te zijn voor het digitale tijdperk voldoende 
steun moet bieden voor digitale geletterdheid voor iedereen, gegevenssoevereiniteit en 
een gevarieerd digitaal aanbod voor de burgers, waarbij de hoogste bescherming van 
persoonsgegevens evenwel moet worden gewaarborgd;

9. benadrukt dat de brexit niet tot een verlaging van de begroting voor het sociaal, milieu- 
en cohesiebeleid mag leiden; benadrukt het belang van de onderhandelingen over het 
volgende MFK en dringt erop aan dat de budgettaire gevolgen van de brexit voor de 
belangrijkste begrotingslijnen van de Unie, zoals het cohesiebeleid, zo veel mogelijk 
worden beperkt;

10. benadrukt de belangrijke bijdrage die de Unie heeft geleverd aan vrede en verzoening in 
Ierland, met name door haar steun voor het Goede Vrijdagakkoord in al zijn onderdelen, 
en is verheugd over alle eerdere toezeggingen van de Commissie en het Parlement om 
na de brexit de essentiële Europese fondsen voor Ierland, zowel in het noorden als in het 
zuiden, te behouden; roept de Commissie op zich voor te bereiden op het scenario van 
een eengemaakt Ierland;



RE\1189849NL.docx 5/7 PE637.852v01-00

NL

11. benadrukt de behoefte aan doeltreffende, EU-brede strategieën voor preventie en 
beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering om de landbouwgrond op lange 
termijn te beschermen; beklemtoont het belang van een publiek gemeenschappelijk 
landbouwbeleid dat voorrang toekent aan kleine boeren, lokale landbouw en 
coöperaties, lonende prijzen tot kernelement van het landbouwbeleid uitroept en 
instrumenten voor het reguleren van de markten en de productie omvat; erkent het recht 
van elk land om voedsel te produceren en voedselsoevereiniteit en -zekerheid te 
garanderen; bepleit verdere steun voor maatregelen op het gebied van sociaal-
economische en ecologische duurzaamheid, dierenwelzijn en biodiversiteit; dringt aan 
op een herziening van het huidige op uitvoer gerichte landbouwbeleid en van de praktijk 
van intensieve landbouw;

12. dringt erop aan de biodiversiteit in het mariene milieu te beschermen; benadrukt dat in 
het visserijbeleid rekening moet worden gehouden met de ecologische, economische en 
sociale dimensie van de visserij, met het oog op de toepassing van duurzame 
beheerspraktijken die kunnen bestaan uit eigenhandig opgelegde beperkingen en de 
instelling van visserijvrije zones in gebieden waar de biodiversiteit en de visbestanden 
worden bedreigd; dringt aan op de vaststelling van een steunprogramma voor 
kleinschalige, ambachtelijke en kustvisserij, het segment van de sector dat het meest 
duurzaam is en dat goed is voor de overgrote meerderheid van de banen; is van mening 
dat instandhoudingsmaatregelen zoals plannen voor het herstel van de bestanden of de 
instelling van visserijvrije zones in gebieden waar de biodiversiteit en de visbestanden 
worden bedreigd, naar behoren uit de EU-begroting gefinancierd moeten worden, zodat 
de gevolgen voor het inkomen in de kleinschalige visserij worden gecompenseerd; stelt 
voor om visserijovereenkomsten meer complementair te maken aan het 
ontwikkelingsbeleid, zodat die overeenkomsten een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van de visserijsector in derde landen;

13. wijst op het essentiële belang van de invoering van een begrotingslijn voor duurzaam 
toerisme, gezien het belang van de sector in de economie van de EU, om 
gemeenschappelijke uitdagingen zoals de gevolgen van de klimaatverandering en 
andere door de mens veroorzaakte crises in het algemeen aan te pakken door een 
mechanisme in te stellen voor crisisbeheer van bestemmingen en door het 
concurrentievermogen van de sector te versterken, onder meer door Europa als 
toeristische bestemming te promoten;

14. benadrukt dat de EU-financiering voor de opvang en integratie van migranten en 
asielzoekers aanzienlijk moet worden verhoogd; hamert erop dat de huidige prioriteiten 
inzake het uitbesteden van grenscontroles en de aanzienlijke toename van dure 
veiligheidsmaatregelen, zoals administratieve detentie en grootschalige IT-systemen – 
die hun doeltreffendheid niet hebben bewezen en vaak in strijd zijn met de rechten van 
migranten en vluchtelingen –, onmiddellijk moeten worden ingetrokken; roept de Unie 
op zich politiek en financieel in te zetten om veilige en wettelijke routes voor migranten 
en asielzoekers te openen en tegelijk een proactief opsporings- en reddingsprogramma 
te garanderen; dringt erop aan de ontwikkelingsfondsen en de humanitaire hulp van de 
EU niet te koppelen aan het vermogen en/of de bereidheid van de partnerlanden om – 
bijvoorbeeld middels overnameclausules of verplichtingen inzake migratiebeheer – mee 
te werken aan migratiebeperking; hamert erop dat projecten moeten worden geschrapt 
als zij in strijd zijn met de verplichtingen van de Unie en de lidstaten inzake de 
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eerbiediging van de grondrechten; dringt aan op de oprichting van doeltreffende 
partnerschappen met mensenrechtenorganisaties uit het maatschappelijk middenveld, 
om ervoor te zorgen dat zij worden geraadpleegd bij de voorbereiding, planning, 
monitoring, tenuitvoerlegging en evaluatie van de financiering op zowel nationaal als 
Unieniveau; betreurt dat een aanzienlijk deel van de middelen gebruikt wordt voor 
grootschalige IT-systemen en hamert erop dat de EU geen verdere 
bewakingscapaciteiten meer mag financieren, ook niet via proefprojecten;

15. dringt erop aan dat alle overheidsinvesteringen in gezondheidszorg, onderwijs, 
huisvesting, andere sociale diensten, vervoer en communicatie, het milieu, de 
bescherming van het platteland, afgelegen regio’s en de meest achtergestelde gebieden, 
cultuur en de opvang en integratie van migranten en asielzoekers worden vrijgesteld van 
de EU-regels voor tekorten, zoals bepaald in het stabiliteits- en groeipact van de EU, 
totdat dit pact wordt ingetrokken;

16. beklemtoont het belang van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (EUSF) om te 
reageren op grote natuurrampen en neemt kennis van de voorgestelde verhoging van de 
vastleggings- en betalingskredieten voor het EUSF; verzoekt de Commissie de 
middelen van dit fonds verder te verhogen en de regels aan te passen zodat het soepeler 
kan worden ingezet en op eenmalige gebeurtenissen kan worden afgestemd, om het ten 
behoeve van een ruimer scala van rampen met grote gevolgen beschikbaar te stellen en 
om de tijd tussen de ramp en de beschikbaarheid van de middelen in te korten;

17. dringt aan op een sterkere bevordering van de vrede, met name een verhoging van de 
steunmaatregelen voor armoedebestrijding, humanitaire hulp, en duurzame en billijke 
economische en sociale ontwikkeling; hamert erop dat de externe samenwerking moet 
stoelen op het beginsel van internationale solidariteit, multilateralisme en eerbiediging 
van de soevereiniteit van derde landen; wijst nogmaals op het belang van het 
ontwikkelingsbeleid van de EU voor de verwezenlijking van de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen; dringt daarom aan 
op een verhoging van de financiële middelen voor de ontwikkelingslanden en een 
ambitieus en adequaat gefinancierd nabuurschaps-, ontwikkelings- en internationaal 
samenwerkingsinstrument (NDICI);

18. benadrukt de noodzaak van meer democratische controle en traceerbaarheid van de 
middelen en de uitgaven, naast parlementair toezicht op het externe optreden van de 
Unie; dringt er in dit verband op aan dat een adequate financiering van de Organisatie 
van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) 
wordt gewaarborgd;

19. roept op tot demilitarisering van het EU-beleid, tot een verbintenis tot nucleaire 
ontwapening en tot beëindiging van externe militaire interventies; verwerpt met klem de 
oprichting van het Europees Defensiefonds en het industrieel ontwikkelingsprogramma 
voor de Europese defensie;

20. herinnert aan de verbintenis inzake de goede werking van de EU-instellingen en het 
beginsel van meertaligheid; verwerpt verdere bezuinigingen op de personele middelen 
die de wetgevende bevoegdheid van elke instelling zouden kunnen belemmeren, en 
spreekt zijn bezorgdheid uit over het huidige personeelsbeleid, aangezien de 
uitdagingen en de werklast in de EU-instellingen zijn toegenomen;
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21. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de regeringen en parlementen van de lidstaten, alsmede de overige betrokken 
instellingen en organen.


