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SUGGESTIES 

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie onderstaande 

suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

Doelstellingen van het meerjarig financieel kader (MFK) 

1. wijst erop dat het MFK moet worden gepland op basis van bedragen die strategische groei 

zeker kunnen stellen, als hefboom voor EU-meerwaarde fungeren, de EU-economie 

versterken en de samenlevingen pro-Europeser maken; benadrukt dat de EU-begroting 

leesbaar en transparant moet zijn; 

Harmonisering van de strategische en begrotingscycli 

2. merkt op dat het MFK met een looptijd van zeven jaar niet aansluit bij de vijfjarige 

mandaatsperioden van het Parlement en de Commissie, noch bij de tienjarige strategische 

planningscyclus van de Unie en de Europa 2020-strategie; is van oordeel dat dit de 

democratische legitimiteit van de Unie en de efficiëntie van haar politieke governance kan 

ondermijnen, aangezien er situaties kunnen ontstaan waar het Parlement en de Commissie 

gebonden zijn aan overeenkomsten over politieke doelstellingen en financiën die in het 

vorige kader zijn gesloten; benadrukt dat dit de indruk kan wekken dat de Europese 

verkiezingen in zekere zin irrelevant zijn voor de strategische en begrotingsplanning op 

lange termijn; 

3. herinnert aan zijn standpunt dat de looptijd van het MFK van zeven tot vijf jaar moet 

worden teruggebracht, zodat het MFK aansluit bij de duur van het politieke mandaat van 

het Parlement en de Commissie1, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de 

tenuitvoerlegging of het beheer van de lopende programma's, en dat tegelijkertijd een 

programmastrategie op lange termijn van vijf plus vijf jaar moet worden opgesteld, met 

een verplichte tussentijdse herziening; wijst erop dat het in 2020 mogelijk zal zijn de 

strategische cyclus op lange termijn af te stemmen op de begrotingscyclus en raadt met 

klem aan deze kans te benutten; is van oordeel dat de Commissie ook de mogelijkheid 

moet onderzoeken om een voortschrijdend programma in te voeren, waarin elk MFK 

dezelfde looptijd heeft als nu het geval is maar er een gedeeltelijke overlapping is met het 

voorafgaande MFK, in de veronderstelling dat overlappingen kunnen helpen om de 

logischerwijs bestaande pieken en dalen op te vangen; 

Algemene herziening van de uitgaven van de EU 

4. merkt op dat de Europese Rekenkamer in haar jaarverslagen en speciale verslagen2 heeft 

gewezen op talrijke situaties waarin de EU-uitgaven strategisch beter hadden kunnen 

worden gepland en tot betere resultaten hadden kunnen leiden; betreurt in dit verband dat 

de middelen voor belangrijke uitgavenprogramma's en -regelingen vaak niet op de 

                                                 
1  Zie paragraaf 73 van zijn resolutie van 6 juli 2016 over de voorbereiding van de postelectorale herziening van 

het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in afwachting van het Commissievoorstel (Aangenomen 

teksten, P8_TA(2016)0309) en paragraaf 5 van zijn resolutie van 27 april 2017 met de opmerkingen die een 

integrerend deel uitmaken van de besluiten over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene 

begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling III – Commissie en uitvoerende 

agentschappen (Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0143). 
2  Zie bijvoorbeeld de Speciale verslagen nrs. 4, 8, 19 en 23 van de Europese Rekenkamer uit 2016. 
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politieke doelstellingen afgestemd zijn die in de tienjarige strategische planningscyclus 

zijn vastgelegd, en dus tot tegenstrijdige resultaten kunnen leiden; 

5. verzoekt de Commissie om het voorstel voor het MFK voor de periode na 2020 vergezeld 

te laten gaan van een uitvoerig overzicht van de strategische prioriteiten die aan het 

ontwerp-MFK ten grondslag liggen; benadrukt dat deze prioriteiten in overweging moeten 

worden genomen bij de uitwerking van een alomvattende Europa 2030-strategie, die 

grondig moet worden beoordeeld door het Parlement voordat het MFK-pakket voor de 

periode na 2020 door de Raad wordt vastgesteld; 

6. verzoekt de Commissie om, alvorens haar voorstel voor een nieuw MFK op te stellen, een 

grondige en algemene toetsing van de uitgaven uit te voeren, waarin wordt nagegaan in 

welke mate: 

– de toewijzing van middelen in de EU-begroting aansluit op de strategische prioriteiten 

en de mogelijkheden van de EU om meerwaarde op te leveren, vooral op 

beleidsgebieden waarvan gebleken is dat ze heel wat middelen in beslag nemen terwijl 

ze enkel een herverdelende functie hebben, zoals het cohesiebeleid en het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), en voor recente prioritaire 

beleidsgebieden waarvan gebleken is dat ze tekortschieten in begrotingsmaatregelen in 

tijden van variabele omstandigheden, zoals het immigratiebeleid en het externe 

optreden; 

– de EU-programma's en -regelingen bijdragen tot het halen van de strategische 

prioriteiten, kostenefficiënt zijn en het risico op onregelmatigheden beperken, zoals 

voorgesteld in het briefingdocument van de Europese Rekenkamer van 3 november 

2016 over de tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader 2014-20201; 

– de verschillende EU-programma's en -regelingen op een coherente manier samengaan, 

met name op gebieden waar een onduidelijke tenuitvoerlegging of onduidelijke 

doelstellingen kunnen leiden tot tegenstrijdige resultaten en inefficiënte uitgaven; 

– welke programma's helemaal niet doeltreffend en zonder enige meerwaarde zijn 

gebleken, en derhalve moeten worden afgeschaft teneinde de programma's te 

bevorderen waarvan is gebleken dat zij een echte meerwaarde hebben; 

7. vraagt de Commissie voorts om, alvorens haar voorstel voor een nieuw MFK op te stellen, 

een vergelijkende analyse uit te voeren van de uitvoeringskosten van subsidies en 

terugvorderbare financiële steun, voornamelijk door financieringsinstrumenten, voor 

de periode 2014-2020 met het oog op de vaststelling van het werkelijke niveau van die 

kosten, zoals aanbevolen in Speciaal verslag nr. 19/2016 van de Europese Rekenkamer2; 

8. verzoekt de Commissie om terdege rekening te houden met de resultaten van de 

uitgaventoetsing bij het opstellen van het MFK-voorstel en van een alomvattende 

Europa 2030-strategie; dringt er in dit verband op aan dat de Commissie waarborgt dat 

de administratieve en controlemechanismen op alle niveaus en in alle fasen van het 

                                                 
1 Zie paragraaf 55. 
2  Speciaal verslag nr. 19/2016 van de Europese Rekenkamer, "Uitvoering van de EU-begroting via 

financieringsinstrumenten - lessen die uit de programmeringsperiode 2007-2013 moeten worden getrokken". 
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EU-begrotingskader betrouwbaar zijn, en dat fraude en regelmatigheden efficiënt 

opgespoord en voorkomen kunnen worden; vraagt de Commissie om tot een op risico's 

gebaseerde evaluatie over te gaan, waarbij controlemiddelen meer gericht ingezet kunnen 

worden in regio's en op beleidsgebieden waarvan geweten is dat de kans op 

onregelmatigheden er groter is; 

Flexibiliteit op het gebied van doelstellingen en opkomende prioriteiten 

9. merkt op dat de beleidsgebieden van de Unie verschillende doelstellingen op korte, 

middellange en lange termijn kunnen hebben, waarvan de verwezenlijking niet 

noodzakelijk in één enkel MFK vastgelegd kan worden; meent dat nagedacht moet 

worden over een nieuw evenwicht tussen de vaststelling van de politieke agenda, de 

beleidsuitvoering en het financieel kader; 

10. vraagt de Commissie om te onderzoeken hoe haalbaar het is om echte 

begrotingsflexibiliteit in te voeren op het gebied van de politieke doelstellingen, met name 

via een voortschrijdend begrotingsprogramma met een vijfjarige planningshorizon, een of 

meerdere herzieningsclausules op het gebied van de doelstellingen en beleidsgebieden, en 

een voortschrijdend evaluatieprogramma; heeft meer interne flexibiliteit tussen de 

rubrieken en jaren voor ogen, zodat de nieuwe MFK-plafonds maximaal benut kunnen 

worden; 

11. wijst erop dat de EU gedurende de looptijd van het MFK voor vele nieuwe uitdagingen 

kan komen te staan; vraagt de Commissie om te zorgen voor flexibiliteit in de 

begrotingsplanning, zodat efficiënter ingespeeld kan worden op onverwacht veranderende 

omstandigheden; is in dit verband van oordeel dat nog steeds toereikende 

spoedmaatregelen getroffen moeten worden, in samenhang met andere acties, om de crises 

in Europa te verlichten, vooral op het gebied van landbouw en migratie, samen met 

maatregelen om te verzekeren dat de rol van het Parlement bij de tenuitvoerlegging en 

goedkeuring van het MFK volledig wordt geëerbiedigd en dat de Raad niet zonder de 

toestemming van het Parlement handelt; 

12. herhaalt de bezorgdheid van het Parlement dat de financiële complexiteit als gevolg van 

de interactie van meer dan duizend financieringsinstrumenten en trustfondsen en van 

talloze financiële mechanismen ter ondersteuning van EU-beleid die niet in de balans 

van de Unie opgenomen zijn, een belangrijke reden is waardoor de democratische 

verantwoordingsplicht voor het scala aan begrotingen misschien onmogelijk is; verzoekt, 

in aanvulling op de vereenvoudiging van dit scala aan budgetten, om meer flexibiliteit 

in het sectoroverstijgende gebruik van verschillende financieringsinstrumenten om de 

beperkende regels te overwinnen die ontvangers beletten meerdere programma's voor 

projecten met bij elkaar passende doelen te benutten; 

13. herhaalt zijn oproep om het Europees Ontwikkelingsfonds in de EU-begroting op te 

nemen, zodat de grondoorzaken van buitensporige migratie beter gecontroleerd en 

aangepakt kunnen worden, in overeenstemming met het EU-beleid en de EU-strategieën, 

aan de hand van instrumenten en methodes die voortvloeien uit de begrotingsbevoegdheid 

van de Unie; is van oordeel dat de gemeenschappelijke Europese uitdagingen op het vlak 

van ontwikkelingsbeleid beter aangepakt kunnen worden aan de hand van een 

gemeenschappelijk beheer via de EU-begroting; 
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Naar behoren onderbouwde behoeften en Europese meerwaarde 

14. steunt de suggestie van de Europese Rekenkamer in haar briefingdocument over de 

tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader 2014-2020 dat het beter is de 

looptijd van de programma's en regelingen vast te stellen op basis van de beleidsbehoeften 

en de behoeften van de burgers dan op basis van de duur van de financiële 

planningsperiode1; 

15. wijst erop dat de lidstaten en de Commissie de behoeften aan EU-financiering naar 

behoren moeten kunnen onderbouwen en de te verwezenlijken resultaten moeten 

formuleren, voordat de uitgaven worden vastgesteld, en benadrukt hoe belangrijk het is 

de daadwerkelijke behoeften van de burgers in acht te nemen aan de hand van een 

integrale en territoriale aanpak; verzoekt de Commissie de criteria voor EU-meerwaarde 

afzonderlijk te definiëren om mogelijke onduidelijkheden in de beslissingen over 

EU-uitgaven te voorkomen; wijst er bovendien op dat de beginselen van effectiviteit, 

efficiëntie en goed financieel beheer bij elk budgettair besluit in acht genomen moeten 

worden; 

16. is van mening dat regio's die hun rekeningen overeenkomstig de Europese normen voor 

overheidsboekhouding opstellen op die wijze optimaal aan de transparantievereisten van 

de EU voldoen; wijst er daarnaast op dat dubbel boekhouden een ideale methode vormt 

voor regio's en stimuleringsinstellingen om de nakoming van hun 

verslagleggingsverplichtingen jegens de Commissie te bevorderen; dringt erop aan een 

verdere stimulans te bieden door medefinanciering van de EU te verstrekken voor de 

toepassing en doorlopende aanpassing van de normen voor overheidsboekhouding; 

17. moedigt de Commissie aan de structuur en de samenstelling van de EU-uitgaven voor het 

cohesiebeleid verder te verbeteren en te stroomlijnen om de ongelijkheden en de kloof 

tussen stedelijke en plattelandsgebieden en verschillende lidstaten met succes aan te 

pakken, om de ontwikkeling waarbij de verschillen groter worden te keren, om de 

versnippering een halt toe te roepen en om ervoor te zorgen dat de EU zich in de toekomst 

op krachtige wijze ontwikkelt als een democratische, sterke en samenhangende 

gemeenschap; herhaalt zijn standpunt dat extra politieke prioriteiten gepaard moeten gaan 

met extra financiële middelen en dat de financiering ervan niet ten koste mag gaan van het 

bestaande EU-beleid; is van oordeel dat het economische, sociale en territoriale 

cohesiebeleid van de Unie nog steeds kan voorzien in steun voor de minder ontwikkelde 

regio's en voor betere grensoverschrijdende samenwerking, maar moedigt de Commissie 

aan niet alleen louter herverdelende financiële steun te verstrekken, maar zich met de 

daadwerkelijke behoeften van de burgers in het vizier nog meer te richten op ontwikkeling 

en modernisering van de groei, innovatie, mobiliteit, de klimaatverandering, bescherming 

van het grondgebied tegen door de mens veroorzaakte en natuurrampen, energie en 

milieutransitie en op de territoriale impact van het EU-beleid, waarbij in heel de EU 

dezelfde criteria moeten worden toegepast; wijst er ook op dat deze plaatsgebonden 

aanpak Europese meerwaarde en waarde voor de EU-burgers genereert en essentieel is om 

het doel van een slim, duurzaam en inclusief Europa te halen, omdat deze aanpak 

flexibiliteit biedt bij het formuleren van integrale antwoorden op uiteenlopende territoriale 

behoeften zonder de thematische focus van het EU-beleid uit het oog te verliezen; 

                                                 
1  Zie de paragrafen 39 en 40. 
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18. herhaalt zijn oproep tot vereenvoudiging van het beheersysteem van het cohesiebeleid 

op alle bestuursniveaus en van het controlesysteem, dat meer moet worden gebaseerd 

op onderling vertrouwen en samenwerking tussen verschillende auditautoriteiten om 

de administratieve lasten te verminderen; is van mening dat het economische, sociale 

en territoriale cohesiebeleid van de Unie meer op de specifieke behoeften van de 

desbetreffende regio's gericht moet worden teneinde hun daadwerkelijke zwakke punten 

aan te pakken en hun sterke punten te bevorderen; 

19. wijst erop dat bij de verdeling van EU-middelen beter rekening moet worden gehouden 

met de ontwikkeling die de begunstigden van cohesiemiddelen in het verleden hebben 

doorgemaakt; verzoekt de Commissie om een herziening voor te stellen van het systeem 

van medefinancieringspercentages voor cohesieprojecten, waarin de ontwikkelingen uit 

het verleden worden erkend en het aandeel van de EU-financiering wordt verminderd op 

gebieden waarop al vooruitgang is geboekt; 

20. wijst erop dat een nieuw evenwicht nodig is tussen enerzijds het GLB en het 

cohesiebeleid, en anderzijds de andere interne EU-beleidsgebieden en een versterkte 

externe capaciteit van de Unie, met inbegrip van veiligheid en defensie; moedigt de 

Commissie aan om samenwerking inzake veiligheid en defensie te benadrukken bij de 

voorbereiding van haar voorstel voor het MFK voor de periode na 2020, en bij de 

hervorming en tenuitvoerlegging van EU-financieringsinstrumenten zoals het Europees 

Fonds voor strategische investeringen (EFSI); ondersteunt het concept van verdere 

Europese integratie en concrete initiatieven met betrekking tot veiligheid en defensie; 

21. herhaalt zijn opmerkingen1 over de structuur van de GLB-uitgaven, die niet duurzaam is: 

merkt bezorgd op dat 44,7 % van alle landbouwbedrijven in de Unie een inkomen van 

minder dan 4 000 EUR per jaar heeft; merkt met nog grotere bezorgdheid op dat 

gemiddeld 80 % van de begunstigden van rechtstreekse GLB-steun ongeveer 20 % van 

de betalingen ontvangt, en beveelt de Commissie aan een plafond in te stellen voor 

GLB-betalingen om deze abnormale situatie recht te zetten; wijst erop dat grotere 

landbouwbedrijven in tijden van volatiliteit of crisis niet noodzakelijkerwijs evenveel 

steun nodig hebben om de landbouwinkomens te stabiliseren als kleinere bedrijven, 

aangezien zij vaak profiteren van potentiële schaalvoordelen waardoor ze waarschijnlijk 

weerbaarder zijn; is van oordeel dat de GLB-financieringsregelingen meer op 

landbouwers met bijzondere beperkingen gericht kunnen worden: kleine 

landbouwbedrijven, in geografisch of klimaatopzicht moeilijke en dunbevolkte gebieden; 

22. verzoekt de Commissie bij haar denkwerk over de vereenvoudiging en modernisering van 

het GLB een ander beleidsontwerp of een ander distributiemodel voor directe betalingen 

verplicht te stellen om de overheidsmiddelen gerichter te kunnen inzetten voor de 

agromilieu- en klimaatactiedoelstellingen; benadrukt echter dat voorzien moet worden 

in evenwichtige financiële compensatie die de kosten van het aanhouden van hoge 

gezondheids- en milieunormen voor de voedselproductie dekt, alsook de hoge 

productiekosten als gevolg van de moeilijke klimaatomstandigheden in bepaalde 

                                                 
1  Zie paragraaf 207 van zijn resolutie van 27 april 2017 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken 

van de besluiten over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese 

Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen (Aangenomen 

teksten, P8_TA(2017)0143). 
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geografische gebieden, aangezien landbouwers in Europa vaak met mondiale 

mededinging geconfronteerd worden; 

Een einde maken aan uitstaande vastleggingen: gevolgen van het gebrek aan 

daadwerkelijke evaluatie en effectieve begrotingscapaciteit 

23. betreurt ten zeerste dat het aantal uitstaande vastleggingen hoog blijft, enerzijds doordat er 

vertraging is bij het indienen van betalingsverzoeken door de lidstaten, anderzijds doordat 

de Commissie de programma's met een aanzienlijke vertraging voorstelt; wijst erop dat 

deze omstandigheden een effectieve evaluatie en herziening van de begrotingsuitvoering 

onmogelijk maken, zowel tussentijds als aan het einde van de programmeringsperiode; 

betreurt dat dit de capaciteit van de begrotingsautoriteit om prognoses op te stellen in de 

weg staat; betreurt vooral dat de uitstaande vastleggingen eind 2016 aanzienlijk zijn 

toegenomen, tot 238 miljard EUR, en dat de stijging in verhouding tot de cijfers van 2015 

– meer dan 21 miljard EUR – tweemaal zo groot is als initieel verwacht; 

24. wijst erop dat deze situatie vooral voortvloeit uit het bijzonder lage aantal ingediende 

betalingsverzoeken van de lidstaten voor 2014-2020, en benadrukt dat dit de 

doeltreffendheid van de Europese structuur- en investeringsfondsen kan ondermijnen; 

verzoekt de Commissie om de grondoorzaken van de vertragingen bij het indienen van 

betalingsverzoeken door de lidstaten te onderzoeken, en met name de globale architectuur 

van de structuurfondsen opnieuw te bekijken, teneinde de procedure, die onder meer 

bestaat uit EU-programmering, monitoring door de Commissie en tenuitvoerlegging door 

de lidstaten, te versnellen; 

25. vraagt de Commissie om de meerwaarde van de n+2- en n+3-regels bij betalingen van de 

structuurfondsen in vraag te stellen, en een voorstel in te dienen om de lidstaten tegen het 

einde van de programmeringsperiode te verplichten de slapende structuurfondsen te 

vergoeden ten bate van de EU-begroting; 

Op prestaties gebaseerde begroting: kader om grenswaarden te bepalen 

26. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de EU-begroting aanzienlijk te moderniseren 

en opnieuw te ontwerpen volgens de beginselen van op prestaties gebaseerde begroting 

– waarbij de sociale effecten van die begroting ook worden beoordeeld en steeds in 

aanmerking worden genomen – teneinde aan te sluiten op de nieuwe prioriteiten waarover 

op niveau van de EU-27 een akkoord is bereikt, en te voorzien in een stabilisatiefunctie 

voor de overheidsfinanciën in de eurozone aan de hand van eigen middelen; 

27. is van oordeel dat eventuele nieuwe begrotingscapaciteit die specifiek voor de lidstaten in 

de eurozone wordt voorgesteld, ontwikkeld moet worden in het kader van de Unie en 

onderworpen moet zijn aan behoorlijk democratisch toezicht en verantwoordingsplicht 

binnen het kader van de bestaande instellingen, en dat de financiële steun van deze 

capaciteit afhankelijk moet worden gesteld van de uitvoering van overeengekomen 

structurele hervormingen; 

28. benadrukt dat de EU-begroting tot doel moet hebben de in een politieke EU-strategie 

vastgestelde en in de rubrieken van het MFK weerspiegelde politieke doelstellingen te 

halen, en dat de begrotingslijnen in dit kader gepresenteerd en gegroepeerd moeten 

worden aan de hand van programmaverklaringen met het oog op het halen van deze 
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doelstellingen, in plaats van per activiteit; moedigt de Commissie aan een integralere 

aanpak te ontwikkelen voor het gebruik van verschillende begrotingslijnen en -middelen 

om echte uitdagingen op regionaal, nationaal en Europees niveau het hoofd te kunnen 

bieden; benadrukt daarnaast dat versterkte uitgaven inzake samenwerking in de 

EU-begroting opgenomen moeten worden; 

29. brengt in herinnering dat het Parlement in zijn resolutie die de kwijting voor 2015 

vergezelt, de Commissie heeft verzocht om de nodige aanpassingen van het ontwerp en 

het verstrekkingsmechanisme van de Europese structuur- en investeringsfondsen voor te 

stellen en daarbij rekening te houden met de suggesties van de Groep op hoog niveau voor 

vereenvoudiging teneinde de bijdrage van het cohesiebeleid bij de aanpak van 

ongelijkheden en onevenwichtigheden tussen EU-regio's en lidstaten te versterken, en om 

voor de volgende programmeringsperiode meer hanteerbare en meetbare prestatie-

indicatoren te bepalen, waaronder de sociale effecten van die programma's; dringt erop 

aan dat alle toekomstige uitgaven gericht zijn op programma's en instrumenten met een 

aantoonbare EU-meerwaarde, en dat prestaties centraal staan in de hele volgende 

generatie van programma's en regelingen, evenals een beter geografisch evenwicht, dat tot 

een billijke verdeling van de financiering in Europa moet leiden; 

30. wijst erop dat de EU-financiën aan de financieringsbehoeften van nieuwe prioriteiten 

moeten kunnen voldoen, bijvoorbeeld het bestrijden van terrorisme, het beheren van 

migratie door de hoofdoorzaken beter aan te pakken, door de integratie te verbeteren, door 

grenscontroles en andere maatregelen, en het beperken van de gevolgen van het mogelijke 

financiële tekort als gevolg van de brexit; 

31. verzoekt de Commissie haar strategie te verbeteren inzake communicatie aan de burgers 

over de meerwaarde van EU-middelen; 

De financiële kloof na de brexit dichten: stroomlijning van de begroting en invoering van 

nieuwe middelen 

32. is van oordeel dat het besluit van het Verenigd Koninkrijk om uit de Unie te stappen een 

jammerlijk voorval is, dat een negatieve invloed zal hebben op de levens van de burgers 

van het VK en de overige lidstaten in de toekomst, maar dat het ook een opening creëert 

om de politieke ambities van de EU-27 en de noodzakelijke begrotingsinstrumenten 

en -methoden opnieuw te definiëren en te hervormen; is van oordeel dat de 

begrotingshervorming van de EU-27 ambitieus moet zijn en dat ernaar moet worden 

gestreefd een EU-jaarbegroting te behouden die qua omvang vergelijkbaar is met die 

van de EU-28; 

33. is van oordeel dat de beleidsgebieden die waarschijnlijk het meest zullen lijden onder 

de begrotingskloof ten gevolge van de brexit beschermd moeten worden tegen grote 

achteruitgang, teneinde destabilisering van het huidige economische, sociale of 

administratieve kader te voorkomen; wijst in het bijzonder op de noodzaak om de 

middelen van de Unie inzake groei, banen, sociale cohesie, onderzoek, ontwikkeling en 

innovatie veilig te stellen, teneinde het mondiale leiderschap van de Unie te versterken; 

verzoekt de Commissie in dit verband om de gevolgen van de verschillende 

brexitscenario's grondig te onderzoeken bij het voorbereiden van het MFK-voorstel en 

de effectbeoordeling; 
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34. wijst er echter op dat de belangrijkste doelstelling bij het dichten van de begrotingskloof 

niet het vergroten van het aandeel van overheidsfinanciering is, maar het voorzien in een 

duurzamere financiële basis voor alle beleidsgebieden en het bewerkstelligen van de best 

mogelijke hefboomwerking van particuliere middelen; roept in dit verband op tot een 

paradigmaverschuiving in de EU-uitgaven, van op beurzen gebaseerde subsidiëring naar 

een regeling die meer vanuit de financieringsinstrumenten geconcipieerd is maar waarin 

ook zorgvuldig rekening wordt gehouden met de capaciteit en de financiële behoeften van 

de onderscheiden begunstigden; benadrukt evenwel dat deze verschuiving moet 

plaatsvinden op een wijze die het transparante beheer van de begroting en de 

begrotingscontrolemaatregelen niet ondermijnt; 

35. brengt in herinnering dat de financieringsinstrumenten niet voor alle soorten 

steunmaatregelen geschikt zijn op beleidsgebieden als het cohesiebeleid; wijst erop dat 

leningen, aandelenkapitaal en garanties een aanvullende rol kunnen vervullen, maar 

voorzichtig moeten worden gebruikt op basis van een passende ex-antebeoordeling, en 

dat subsidies alleen mogen worden aangevuld indien deze financieringsinstrumenten een 

meerwaarde blijken te hebben en een hefboomeffect kunnen teweegbrengen door 

bijkomende financiële steun aan te trekken; 

36. benadrukt met name dat komaf gemaakt moet worden met de onnodige fixatie op het 

plafond van 1 % van het bni van de EU, dat bij het huidige MFK voor 2014-2020 werd 

toegepast, aangezien uitgaven door dit plafond vaak beperkt worden en de begroting 

hierdoor moeilijker in evenwicht te houden is onder wisselvallige omstandigheden; 

moedigt de lidstaten aan om rekening te houden met flexibiliteit in hun discussies over 

de begroting; 

37. moedigt de Commissie aan om met concrete voorstellen voor nieuwe middelen te komen, 

die het aandeel van louter op het bni gebaseerde nationale bijdragen aan de EU-begroting 

zouden verminderen; stelt vast dat het nieuwe systeem een einde kan maken aan de 

anti-Europese boekhoudkundige visie van een "eerlijk rendement", die te veel nadruk legt 

op de nettosaldo's van de lidstaten en die, helaas, de begrotingsdebatten in de Raad al 

jaren domineert; 

38. is van oordeel dat de mogelijkheid om een CO2-heffing te innen via koolstofbeprijzing 

(ofwel door belastingen ofwel door op de markt gebaseerde instrumenten) – zoals 

voorgesteld in het verslag van de Groep op hoog niveau eigen middelen over de 

toekomstige financiering van de EU1 – in eerste instantie door de Commissie onderzocht 

moet worden als een manier om de begroting van de EU-27 te versterken; is van oordeel 

dat een dergelijk instrument ook kan zorgen voor bijkomende meerwaarde in Europa, 

aangezien de heffing een stimulans voor consumenten en producenten kan zijn om hun 

gedrag te veranderen, in de richting van een minder koolstofintensieve toekomst; is echter 

van oordeel dat elke EU-oplossing die op belasting gebaseerd is zo neutraal mogelijk moet 

zijn voor de totale belastingdruk van de lidstaten, en in de plaats daarvan moet afhangen 

van hogere bijdragen van risicoactoren; wijst erop dat bij zo een CO2-heffing rekening 

moet worden gehouden met de huidige emissiehandelregelingen om overlapping en 

conflicterende middelen en doelstellingen te voorkomen; 

                                                 
1  Europese Commissie, "De toekomstige financiering van de EU" – slotverslag en aanbevelingen van de Groep 

op hoog niveau eigen middelen", 4 januari 2017, blz. 41-43. 
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39. moedigt de Commissie en de lidstaten ook aan om andere voor de EU-27 beschikbare, op 

belasting gebaseerde middelen te overwegen, omdat deze kunnen zorgen voor meer 

toegevoegde waarde op Europees niveau in bepaalde risicogerelateerde beleidsgebieden 

en tegelijkertijd de EU-begroting kunnen versterken; 

40. roept de Commissie op om gebruik te maken van de mogelijkheid om de EU-begroting te 

herzien en komaf te maken met alle kortingmechanismen, omdat dit zal leiden tot een 

meer rechtvaardige, eerlijke en aanmoedigende structuur voor alle lidstaten. 
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