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SUGGESTIES

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie onderstaande 
suggesties in haar tussentijds verslag over de verordening van de Raad tot bepaling van het 
meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 en over het besluit van de Raad 
betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie op te nemen:

MFK-voorstel

1. herinnert aan de Europese begrotingsbeginselen van eenheid, waarachtigheid, 
jaarperiodiciteit, evenwicht, universaliteit, specialiteit, prestaties, goed financieel beheer 
en transparantie, die bij het opstellen van het meerjarig financieel kader (MFK) in acht 
moeten worden genomen;

2. benadrukt dat het MFK 2021-2027 een begroting met echte Europese meerwaarde 
mogelijk moet maken met toereikende financiering om de ambities te verwezenlijken en 
met meer aandacht voor stabiliteit, eenvoud, prestaties en resultaten, zodat de middelen 
beter en op doeltreffender wijze uitgegeven worden, de operationele kosten laag blijven, 
de middelen efficiënt worden toegewezen, er sprake is van billijkheid en meer 
verantwoordingsplicht en transparantie in verband met de middelen van de Unie, 
waardoor het proces beter te begrijpen is voor de Europese burgers;

Bedragen1

3. merkt op dat er volgens de Europese Rekenkamer in het voorstel van de Commissie 
voor het MFK 2021-2027 sprake is van een stijging van 18 % in lopende prijzen ten 
opzichte van het MFK 2014-2020: van 1 087 miljard naar 1 279 miljard EUR; 
benadrukt echter dat als er rekening wordt gehouden met de inflatie, de bedragen voor 
begunstigden in het VK tijdens het MFK 2014-2020 en de opname van het Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF) in de begroting, de werkelijke stijging slechts 5 % bedraagt; 
wijst erop dat er volgens de ramingen van de Commissie bij het hanteren van dezelfde 
vergelijkende grondslag, namelijk het percentage van het bruto nationaal inkomen (bni), 
zelfs sprake is van een daling van 1,16 % naar 1,08 %, en van 11 % als de opname van 
het EOF ook wordt meegeteld;

4. merkt op dat de Commissie voorstelt de financiering voor de MFK-rubriek "Natuurlijke 
hulpbronnen en milieu" met 16 % te verlagen, wat concreet inhoudt:

– een bezuiniging van 15 % op het GLB als geheel (een bezuiniging van 11 % op 
rechtstreekse betalingen en een bezuiniging van 27 % op de programma's voor 
plattelandsontwikkeling),

– volgens de cijfers van het Parlement, een toename van 38 % voor het programma 
voor het milieu en klimaatactie (LIFE), dat slechts een klein gedeelte zal blijven 
vormen van de rubriek "Natuurlijke hulpbronnen en milieu", namelijk 2 %;

5. merkt op dat er voor de voorgestelde uitgaven voor de rubriek "Cohesie en waarden" 

                                               
1 Het voorstel van de Commissie voor het meerjarig financieel kader voor de periode 2021-2027, 
briefingdocument van de Europese Rekenkamer, juli 2018.
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een stijging van 1 % is vastgesteld, maar dat er ingrijpende veranderingen op 
programmaniveau plaatsvinden, aangezien er voor de drie fondsen van het 
cohesiebeleid samen, te weten het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling 
(EFRO), het Cohesiefonds en het Europees Sociaal Fonds (ESF) 10 % minder middelen 
worden uitgetrokken, dat wil zeggen:

– 2 % meer voor het EFRO,

– 45 % minder voor het Cohesiefonds,

– 7 % minder voor het ESF, ondanks het uitgebreidere toepassingsgebied en het feit 
dat het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief erin is opgenomen;

6. stelt met bezorgdheid vast dat de Commissie in de verordening gemeenschappelijke 
bepalingen de nationale toewijzingen voor het cohesiebeleid niet heeft uitgesplitst in 
bedragen voor het EFRO, het Cohesiefonds en het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+);

7. constateert dat andere programma's zullen worden geschaard onder de rubriek "Cohesie 
en waarden", zoals Erasmus+ waarvoor de Commissie 77 % aan extra financiering 
voorziet (d.w.z. 7 % voor de nieuwe rubriek "Cohesie en waarden");

8. merkt op dat de Commissie voorstelt om de financiering voor de andere MFK-rubrieken 
te verhogen met 115 miljard EUR, oftewel 11 % van het huidige MFK;

9. stelt vast dat de Commissie een verschuiving van het zwaartepunt voorstelt naar de 
rubrieken "Migratie en grensbeheer" en "Veiligheid en defensie", die bijna 5 % van de 
hele begroting zullen beslaan in plaats van 1 % nu, en constateert dat de uitgaven onder 
"Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid" zullen stijgen van 11 % naar 15 %;

Strategische planning

10. constateert dat de Commissie van plan is de structuur en de programma's van de EU-
begroting volledig in overeenstemming te brengen met de positieve agenda van de Unie 
voor na 2020, zoals overeengekomen in Bratislava en Rome1; merkt op dat de 
verklaringen en de routekaart die zijn aangenomen in Bratislava en Rome niet per se 
moeten worden gezien als een strategische visie voor de lange termijn met 
doelstellingen en indicatoren voor alle beleidsterreinen van de Unie;

11. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om een langetermijnvisie op de positie van de 
Europese Unie in een geglobaliseerde wereld te formuleren, die wordt ondersteund door 
correct toegepast beleid aan de hand van beleidsdoelstellingen voor de lange termijn, 
waarmee de EU de huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd kan bieden; merkt op 
dat anders de meerwaarde van het MFK-voorstel mogelijk teniet wordt gedaan;

12. wijst erop dat de Europa 2020-strategie zal aflopen vóór het begin van de nieuwe MFK-
periode, en dat er nog niet is besloten tot een nieuwe reeks strategische EU-doelen; 
benadrukt dat er verdere strategische beleidsplanning nodig is van de kant van de 
Commissie, en wijst erop dat overheidsbegrotingen vastgesteld moeten worden nadat de 

                                               
1 Verklaring van Bratislava van 16 september 2016; Verklaring van Rome van 25 maart 2017.
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politieke doelstellingen voor de lange termijn bepaald zijn en het beleid is opgesteld 
volgens een algemene visie voor de EU, en betreurt het dan ook dat het nieuwe MFK-
voorstel deze noodzaak niet volledig weerspiegelt;

13. benadrukt dat de lidstaten en de Commissie de behoeften voor financiering van de Unie 
eerst goed moeten beargumenteren en de te behalen strategische doelen en de gewenste 
resultaten moeten definiëren alvorens een planning te maken van de uitgaven met de 
bijbehorende indicatoren;

Politieke prioriteiten en presentatie van de EU-begroting

14. toont zich verheugd dat de nieuwe programma's zullen worden gebundeld in 
beleidsclusters, hetgeen zal worden weerspiegeld in de titels van de jaarlijkse begroting; 
spreekt de hoop uit dat dit meer duidelijkheid zal verschaffen over de manier waarop 
deze programma's zullen bijdragen aan de beleidsdoelstellingen;

15. is verheugd over de algemene modernisering en vereenvoudiging van de begroting en 
over de ambitie om een grotere mate van stroomlijning, flexibiliteit en transparantie te 
bewerkstelligen;

16. is ingenomen met het feit dat de Commissie van plan is vanaf 2021 beleidsterreinen af 
te stemmen op programmaclusters, en dat daardoor de jaarlijkse begroting meer 
synchroon zal lopen met de rubrieken van het MFK;

17. wijst erop dat de Commissie begrotingscontrole (CONT) de Commissie er meermalen 
om heeft verzocht de begroting van de Unie te presenteren volgens de door het 
Parlement goedgekeurde politieke doelstellingen van het MFK; is van mening dat de 
begrotingsautoriteit hierdoor de voorbereiding en de tenuitvoerlegging van de begroting 
gemakkelijker zal kunnen controleren en opvolgen;

18. herinnert eraan dat de financiering voor beleid en projecten in overeenstemming moet 
zijn met de klimaat- en energiedoelstellingen en de verbintenissen die zijn aangegaan 
met de Overeenkomst van Parijs; wijst er dan ook op dat ten minste 30 % van de EU-
uitgaven moet bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, en is het ermee eens dat dit het 
best kan worden aangepakt door klimaatuitgaven te integreren in alle EU-programma's; 
herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om erop toe te zien dat dit gebeurt op coherente 
en alomvattende wijze, aansluitend bij de strategische planning;

19. wijst erop dat er een gebrek is aan duidelijke investeringen in verband met de 
doelstellingen van de EU-pijler van sociale rechten die is vastgesteld door de drie 
instellingen;

20. betreurt het gebrek aan afstemming van het voorgestelde MFK op de 17 doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling van de VN voor 2030, die de geleidelijke overgang naar 
een duurzame Europese samenleving ondersteunen;

21. verzoekt de Commissie voortdurend voldoende leiderschap en inzet aan de dag te 
leggen op de strategische terreinen, en roept de Commissie op te zorgen voor een 
toename van de algehele zichtbaarheid van de financiering voor het grote publiek;
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Vereenvoudiging en prestaties

22. is ingenomen met het voorstel van de Commissie om het aantal uitgavenprogramma's 
met een derde terug te brengen en de regels coherenter te maken; benadrukt dat alle 
onnodige regels, vereisten en procedures moeten worden geschrapt om het begunstigden 
makkelijker te maken;

23. vraagt zich af waarom de Commissie twee reeksen doelstellingen en indicatoren 
hanteert om de prestaties van haar financiële beheer te meten: aan de ene kant evalueren 
de directoraten�generaal van de Commissie in hun jaarlijkse activiteitenverslagen de 
verwezenlijking van de doelstellingen die zijn vastgelegd in hun beheersplan, en aan de 
andere kant meet de Commissie de prestaties van uitgavenprogramma's aan de hand van 
de programmaverklaringen over de operationele uitgaven, die bij de ontwerpbegroting 
zijn gevoegd;

24. herinnert eraan dat het huidige prestatiekader van de programma's dat is neergelegd in 
de programmaverklaringen 716 verschillende indicatoren bevat waarmee de prestaties 
van 61 algemene en 228 specifieke doelstellingen worden gemeten;

25. verzoekt de Commissie:

a) de verslaglegging over prestaties te stroomlijnen door:

– het aantal doelstellingen en indicatoren dat zij voor haar verschillende 
prestatieverslagen gebruikt, verder terug te brengen en zich te concentreren 
op de doelstellingen en indicatoren waarmee de prestaties van de begroting 
van de Unie het beste kunnen worden gemeten met het oog op 
vereenvoudiging, transparantie en betere controle;

– vaker een kwalitatieve benadering te hanteren en milieu- en sociale 
indicatoren op te nemen om de impact van EU-beleid op milieu- en sociale 
beleidsmaatregelen te kunnen meten;

– financiële informatie zodanig te presenteren dat deze kan worden 
vergeleken met de informatie over prestaties, zodat het verband tussen 
uitgaven en prestaties duidelijk is;

b) de verslaglegging over prestaties evenwichtiger te maken door de informatie over 
de belangrijkste uitdagingen van de EU die nog moeten worden aangepakt 
duidelijk weer te geven;

c) een verklaring bij te voegen over de kwaliteit van de gerapporteerde gegevens 
over de prestaties;

Uitgavenanalyse bij het MFK-voorstel

26. betreurt het dat de Commissie alleen een uitgavenanalyse heeft uitgevoerd in plaats van 
alle grote programma's van het huidige MFK te analyseren met behulp van een "zero-
based"-begrotingsbenadering: stelt vast dat de beperkte evaluatie evenwel bedoeld is als 
combinatie van:
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– een strategische evaluatie (gericht op het verlenen van prioriteit aan programma's 
volgens hun meerwaarde voor en samenhang met EU-doelstellingen) en

– een efficiëntieanalyse (om de resultaten van de bestaande programma's te verbeteren);

27. betreurt het dat bovengenoemde uitgavenanalyse geen uitvoerige evaluatie heeft 
opgeleverd om de echte meerwaarde van de programma's aan te tonen;

28. wijst erop dat de programmering van de begroting moet worden afgestemd op de 
wetgevingscycli zodat het Parlement het politieke kader voor elk van de volgende vijf 
jaar kan vaststellen; beschouwt het MFK 2021-2027 als een overgangsperiode van een 
zevenjarige begroting naar een nieuwe formule, die aansluit op de wetgevingsperiodes 
van vijf jaar en de beleidsmaatregelen waarvoor programmering op de langere termijn 
vereist is niet in gevaar brengt;

29. vindt het verheugend dat de Commissie inziet dat het MFK moet worden afgestemd op 
de politieke en institutionele cycli, en is van mening dat het organiseren van een 
tussentijdse evaluatie uiterlijk aan het eind van 2023 een stap vooruit betekent in de 
richting van de geleidelijke afstemming van de duur van het MFK op de vijfjaarlijkse 
politieke cyclus van de EU-instellingen;

Meerwaarde voor de EU

30. herinnert eraan dat de Commissie in de discussienota over de toekomst van de EU-
financiën1 een lijst met zeven criteria voorstelde om de meerwaarde voor de EU te 
kunnen beoordelen, en erop wees dat de financiële steun van de EU voor programma's 
moet afhangen van de resultaten van die beoordeling2; vindt het zorgelijk dat een 
transparante definitie van "meerwaarde voor de EU" ontbreekt en niet op korte termijn 
verwacht wordt;

31. constateert dat volgens de discussienota alleen programma's met een zeer grote 
meerwaarde voor de EU volledige EU-financiering mogen ontvangen, dat voor de 
programma's met gemiddelde tot grote meerwaarde voor de EU de financiering beperkt 
moet blijven en dat er geen financiering moet worden verstrekt voor programma's 
waarvan de meerwaarde voor de EU beperkt is;

32. betreurt het dat in de gepubliceerde uitgavenanalyse geen systematische beoordeling 
wordt gegeven van programma's op basis van de criteria die de Commissie heeft 
gedefinieerd voor meerwaarde voor de EU en er ook geen algemene conclusies worden 
getrokken over de meerwaarde voor de EU van elk programma; verzoekt de Commissie 
een vastomlijnd en verhelderend concept van "meerwaarde voor de EU" uit te werken 
en te hanteren op basis van de zeven criteria uit de discussienota;

33. stelt vast dat de Commissie de samenhang met de EU-doelstellingen voor 2021-2027 
niet adequaat heeft kunnen beoordelen, aangezien de strategische doelstellingen voor de 
periode na 2020 nog moeten worden vastgesteld, waardoor het moeilijk is de 

                                               
1 Discussienota over de toekomst van de EU-financiën, 28 juni 2017, COM(2017)0358.
2 De criteria hadden betrekking op: doelstellingen en verplichtingen uit hoofde van de Verdragen, collectieve 
voorzieningen met een Europese dimensie, schaalvoordelen, doorsijpeleffecten, subsidiariteit, voordelen van 
EU-integratie en Europese waarden: vrede, democratie en de rechtsstaat.
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meerwaarde voor de EU aan te geven en te controleren, die hoe dan ook een stijgende 
lijn moet blijven vertonen, vooral op het vlak van de economische, sociale en territoriale 
cohesie van de EU;

34. wijst erop dat de Europese begroting moet voldoen aan de verplichting om op passende 
wijze in te spelen op de eisen en ambities van het Europese beleid en om meerwaarde te 
bieden voor de Unie;

Flexibiliteit en verantwoordingsplicht

35. is ingenomen met de voorstellen van de Commissie om de begroting van de EU beter te 
laten inspelen op veranderende omstandigheden door de algemene flexibiliteit te 
vergroten en toereikende kredieten beschikbaar te stellen voor onvoorziene 
omstandigheden zonder afbreuk te doen aan monitoring en controle; is met name 
verheugd over de voorstellen om het plafond voor de eigen middelen te verhogen, het 
verschil tussen de totale betalingskredieten en de totale vastleggingskredieten te 
verkleinen, de limieten voor de overkoepelende marge voor de betalingen af te schaffen, 
de omvang en reikwijdte van speciale instrumenten buiten het MFK (het 
flexibiliteitsinstrument, de reserve voor noodhulp, het Solidariteitsfonds van de 
Europese Unie en het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering) te 
vergroten, de reserve voor noodhulp uit te breiden tot operaties binnen de EU en de 
overkoepelende marge voor vastleggingen uit te breiden en om te dopen tot "de reserve 
van de Unie";

36. is ingenomen met het voorstel van de Commissie om het EOF op te nemen in de EU-
begroting en dit fonds te onderwerpen aan dezelfde beginselen en regels als andere 
programma's die worden gefinancierd uit de EU-begroting, maar benadrukt dat er een 
consistente mate van verantwoording en transparantie moet worden gewaarborgd in 
verband met de middelen die worden uitgegeven om de EU-doelstellingen te 
verwezenlijken via de EU-begroting en de middelen die nog altijd daarbuiten zullen 
worden uitgegeven;

37. hamert erop dat er mandaten voor openbare controles moeten worden opgezet voor alle 
soorten financiering van EU-beleid op EU- en nationaal niveau, en dat de Europese 
Rekenkamer moet worden benoemd als de controleur van organen die worden opgezet 
om EU-beleid ten uitvoer te leggen, waaronder EU-organen als het Europees 
Defensieagentschap en het voorgestelde Europees Monetair Fonds en organen die zijn 
opgezet met overeenkomsten buiten het rechtssysteem van de EU zoals het Europees 
Stabiliteitsmechanisme en de Europese Investeringsbank in verband met zijn niet aan de 
EU-begroting gekoppelde activiteiten;

Bezuinigingen op het GLB en cohesie

38. wijst op de bezuinigingen die de Commissie heeft voorgesteld op het GLB en het 
cohesiebeleid, en beschouwt ze als een noodzakelijke stap in de richting van meer 
doeltreffende en doelgerichte uitgaven;

39. vreest dat de bezuinigingen op het GLB ertoe zullen leiden dat veel landbouwers hun 
professionele activiteiten niet kunnen blijven uitoefenen; is van mening dat 
doeltreffender steun in het kader van het GLB een absolute vereiste is om deze 



AD\1165429NL.docx 9/12 PE627.869v05-00

NL

negatieve effecten te beperken;

40. wijst op de aanbevelingen van de Europese Rekenkamer in verband met de mededeling 
van de Commissie over de toekomst van het GLB, namelijk dat er met het nieuwe 
uitvoeringssysteem zowel ambitieuze als relevante prestatiedoelstellingen moeten 
worden behaald die gebaseerd zijn op statistisch en wetenschappelijk bewijs, afgestemd 
zijn op de EU-doelstellingen, gekenmerkt worden door een solide verantwoordings- en 
controleketen en gebaseerd zijn op een intensievere monitoring van prestaties, de 
beoordeling van beleidsprestaties en een stevig evaluatiekader;

41. benadrukt dat de financieringsregelingen van het GLB vooral ten goede moeten komen 
aan kleine landbouwbedrijven, ecologisch en geografisch gezien problematische 
gebieden en dunbevolkte regio's, in overeenstemming met de strategische doelstellingen 
van de EU;

42. merkt op dat het voorstel van de Commissie om het nieuwe GLB vorm te geven op 
basis van strategische plannen die moeten worden opgesteld door de lidstaten, hen er 
mogelijk toe zal verplichten meer verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het 
landbouwbeleid en budgettering; constateert daarnaast dat daardoor het risico op 
uiteenlopend en complexer financieel beheer van het GLB kan toenemen en wettige 
controles bemoeilijkt kunnen worden;

43. wijst op de bezuinigingen op de programma's voor plattelandsontwikkeling, namelijk 
27 % in totaal, uitgesplitst in 45 % voor het Cohesiefonds en 10 % voor het Europees 
Sociaal Fonds; verzoekt de Commissie echter alles te doen wat in haar macht ligt om de 
ongelijkheden en de grote verschillen tussen stedelijke en plattelandsgebieden te 
overbruggen, het tij van steeds verdergaande divergentie te keren en versnippering 
tegen te gaan;

Eigen middelen

44. is ingenomen met de drie nieuwe categorieën eigen middelen: een percentage van de 
gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 
(CCCTB), een percentage van 20 % van de inkomsten uit de handel in emissierechten 
en een nationale bijdrage die berust op de hoeveelheid niet-gerecycled kunststof 
verpakkingsafval in elke lidstaat; herinnert er in dit verband aan dat het voorgestelde 
stelsel van eigen middelen de totale fiscale lasten voor de Europese belastingbetalers 
niet mag vergroten en dat dit moet leiden tot een evenredige verlaging van de bijdrage 
van de lidstaten aan de EU-begroting;

45. spoort de Commissie aan aanvullende voorstellen voor nieuwe eigen middelen te doen 
om te komen tot een zelfvoorzienende EU-begroting op de middellange termijn; is van 
mening dat het percentage nieuwe echte eigen middelen een grote rol moet spelen bij de 
inkomsten van de EU-begroting;

46. wijst erop dat het huidige systeem van correcties en kortingen moet worden afgeschaft, 
en schaart zich achter het voorstel van de Commissie om alle kortingen uiterlijk in 2025 
uit te faseren, hetgeen zal leiden tot een eenvoudigere en transparantere structuur;

47. steunt het voorstel van de Commissie om het percentage van de douanerechten dat door 
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de lidstaten wordt ingehouden als "inningskosten" te verlagen naar 10 %;

48. pleit voor het behoud van de btw als bron van eigen middelen voor de EU maar wel na 
een grondige vereenvoudiging ervan;

49. denkt dat de financiering van de EU stabieler, duurzamer, voorspelbaarder, 
transparanter en begrijpelijker moet zijn voor EU-burgers;

50. merkt op dat conditionaliteit in de EU als overkoepelende doelstelling heeft om de 
integratie in en de cohesie tussen de lidstaten te bevorderen; is van mening dat gedegen 
logische conditionaliteit onder andere moet bestaan uit stimulerende maatregelen 
waarmee de lidstaten zich nauwer betrokken voelen bij het Europese project, er wordt 
bijgedragen aan het geplande resultaat en misbruik van EU-fondsen wordt voorkomen;

51. verzoekt de Commissie opheldering te verschaffen over de berekening van de nationale 
bijdrage die berust op de hoeveelheid niet-gerecycled kunststof verpakkingsafval in de 
lidstaten en de manier waarop die bijdrage zal worden geïnd; verzoekt de Commissie 
een reeks monitoringinstrumenten in het leven te roepen om de lidstaten te helpen een 
gemeenschappelijke methode op te zetten voor de inning en de berekening van die 
bijdrage;

52. stelt met bezorgdheid vast dat het wetgevingsvoorstel over de CCCTB nog niet is 
aangenomen en dat zelfs niet bij benadering bekend is wanneer daarover 
overeenstemming zal worden bereikt in de Raad; is van mening dat de CCCTB om die 
reden niet kan worden beschouwd als een echte bron van eigen middelen voor de 
volgende programmeringsperiode; dringt er bij de Commissie op aan overeenstemming 
te bereiken over dit onderwerp, gezien het belang van de CCCTB voor de aanpak van 
het probleem van belastingontwijking door multinationals;

53. is ingenomen met het beginsel dat toekomstige inkomsten uit EU-beleid op de EU-
begroting moeten worden bijgeschreven, aangezien deze een echte inkomstenbron voor 
de EU vormen;

54. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie en de lidstaten om te zorgen voor de 
versterking van de bestaande systemen van controle en de preventie van fraude en 
onregelmatigheden die de financiële belangen van de EU schaden;

55. benadrukt in dit verband dat de ongelijkheden bij douanesystemen in de hele EU, die 
een enorm risico vormen voor de financiële belangen van de EU, moeten worden 
opgeheven, en verzoekt de Commissie het douanebeheer in de hele EU te harmoniseren 
om smokkel van goederen en belastingfraude doeltreffend te kunnen bestrijden.
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