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SUGGESTIES 

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie constitutionele 

zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. beklemtoont dat de door de Europa 2020-strategie in kaart gebrachte uitdagingen blijven 

bestaan en waarschijnlijk de komende jaren nog zullen toenemen; wijst met name op 

slimme, duurzame en inclusieve groei als overkoepelende prioriteit evenals de 

doelstellingen op het gebied van werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, sociale inclusie 

en klimaat/energie; 

2. meent dat de Unie, indien zij de doelstellingen van de Europa 2020-strategie wil realiseren 

en de huidige en nieuwe uitdagingen doeltreffend wil aanpakken, een begroting moet 

krijgen die in verhouding is met de opdracht die zij moet volbrengen; meent dat het 

huidige niveau van de EU-begroting, dat overeenkomt met 1 % van het bbp van de EU-28, 

niet toereikend is om deze doelstellingen te verwezenlijken; 

3. is ervan overtuigd dat de EU-begroting moet worden gefinancierd met een systeem van 

echte eigen middelen, waarbij gestreefd moet worden naar eenvoud, billijkheid en 

transparantie; meent dat het werk van de Groep op hoog niveau eigen middelen van 

essentieel belang is en verwacht van deze groep tijdige, doeltreffende en ambitieuze 

voorstellen; meent dat in een dergelijk systeem het aandeel van de bni-bijdragen in de 

EU-begroting moet worden verlaagd, om een einde te maken aan de zogenaamde "juste 

retour"-benadering van de lidstaten; dringt in dit verband aan op de geleidelijke 

afschaffing van alle soorten kortingen; 

4. onderstreept dat de EU-begroting eenvoudig, duidelijk en begrijpelijk voor de EU-burgers 

moet zijn, en gecoördineerd moet worden met de nationale begrotingen; meent dat deze 

beginselen de uitgangspunten moeten zijn, zowel aan de uitgaven- als aan de 

inkomstenzijde van de EU-begroting; 

5. vraagt om een informatiecampagne om te verzekeren dat burgers in heel Europa beter 

worden geïnformeerd over de EU-begroting zodat zij zich bewust zijn van de wijze 

waarop het geld wordt uitgegeven en van de veranderingen in de begroting die mogelijk 

gevolgen hebben voor hen; 

6. herinnert aan de talloze verklaringen over het vaststellen van één zetel voor de 

vergaderingen van het Europees Parlement, vanwege de symbolische waarde en de 

feitelijke besparing van middelen die deze keuze zou inhouden; 

7. meent dat het meerjarig financieel kader (MFK) zo flexibel mogelijk moet zijn om te 

kunnen reageren op crisissen en veranderende beleidsprioriteiten; onderstreept in dit 

opzicht de noodzaak van een ambitieuze tussentijdse herziening van het MFK 2014-2020; 

wijst er in deze context op dat alle buitengewone inkomsten die voortvloeien uit 

vrijmakingen in de EU-begroting of uit geldboetes in mededingingszaken, ter beschikking 

moeten worden gesteld van de begroting; 

8. merkt op dat vaak beroep wordt gedaan op de EU-begroting om buitengewone behoeften 

of nieuwe politieke prioriteiten te financieren die niet werden verwacht toen het MFK 

werd goedgekeurd; beklemtoont dat de EU-vastleggingen volledig moeten worden 
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gerespecteerd en dat de financiering van nieuwe initiatieven en behoeften niet nadelig 

mag uitpakken voor bestaande EU-programma's en -beleidsmaatregelen; is van mening 

dat, voor zover gepast, hiervoor de speciale instrumenten van het MFK moeten worden 

ingezet, die bovendien boven de maxima van het MFK moeten worden geteld, zowel wat 

betreft vastleggings- als betalingskredieten; 

9. onderstreept de noodzaak om het beginsel van eenheid van de begroting te waarborgen en 

vindt het zorgwekkend dat recentelijk in de besluitvorming wordt overgestapt van de 

communautaire methode naar de intergouvernementele aanpak, zoals is gebleken bij de 

oprichting van ad-hocinstrumenten buiten de EU-begroting zoals de trustfondsen; 

benadrukt dat het parlementair toezicht op alle EU-uitgaven moet worden gewaarborgd; 

10. beklemtoont dat de gewone wetgevingsprocedure moet worden gebruikt voor de 

goedkeuring van de MFK-verordening, om deze af te stemmen op de 

besluitvormingsprocedure van bijna alle meerjarenprogramma's van de EU, met inbegrip 

van hun respectieve financiële toewijzingen, evenals de EU-begroting; meent dat de 

goedkeuringsprocedure het Parlement de beslissingsbevoegdheid ontneemt die het 

uitoefent over de goedkeuring van de jaarlijkse begrotingen, terwijl de eenparigheidsregel 

in de Raad betekent dat de overeenkomst een weerspiegeling is van de kleinste gemene 

deler, aangezien men wil voorkomen dat één lidstaat een veto uitspreekt. 
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