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SUGGESTIES 

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat uit recente enquêtes naar voren komt dat een meerderheid van de 

Europese burgers voorstander is van een actievere EU op het gebied van defensie en 

veiligheid, onderwijs en innovatie en sociaaleconomisch beleid, en dat dit budgettaire 

gevolgen heeft;  

B. overwegende dat de brexit een aanzienlijk effect zal hebben op de inkomstenzijde van de 

EU-begroting; 

C. overwegende dat de bni-bijdrage is ingevoerd om uitgaven op te vangen die niet door 

andere inkomsten op EU-niveau worden gedekt, en als zodanig een aanvullende functie 

kan hebben; benadrukt dat het aandeel van de bni-bijdrage is gegroeid van 13,2 % in 1991 

tot 66,3 % in 2016, en thans de belangrijkste bron van financiering voor de EU-begroting 

is; 

1. is verheugd over de benadering waarvoor is gekozen in het reflectiedocument over de 

toekomst van de EU-financiën, namelijk dat de grondbeginselen van de EU-begroting 

moeten zijn dat er een Europese meerwaarde ten opzichte van de nationale begrotingen 

wordt gerealiseerd, schaalvoordelen worden behaald en het meest efficiënte en gerichte 

gebruik van de EU-middelen wordt verzekerd om "het maximale uit elke bestede euro te 

halen";  

2. benadrukt dat een hervormd stelsel van eigen middelen van de EU er niet toe mag leiden 

dat de belastingdruk op de EU-burgers verder omhoog gaat en het regressieve karakter 

van dit stelsel wordt versterkt; 

3. is van mening dat door al te sterk te leunen op de bni-bijdrage als belangrijkste bron van 

financiering voor de EU-begroting de logica van een "juste retour" wordt bestendigd; is 

ingenomen met de werkzaamheden van de Groep op hoog niveau eigen middelen, en met 

name met de maatregelen die zijn voorgesteld om het aandeel van de bni-bijdrage te 

compenseren; stelt dat door het gebruik van traditionele en nieuwe echte eigen middelen 

de bni-bijdrage ten minste gedeeltelijk kan worden vervangen en daarmee verminderd; 

4. is van oordeel dat bij de hervorming van het stelsel van eigen middelen moet worden 

uitgegaan van de beginselen van eenvoud, stabiliteit, flexibiliteit, transparantie, 

billijkheid, democratie en Europese meerwaarde, opdat de burgers beter begrijpen hoe de 

EU-begroting wordt gefinancierd; 

5. is van mening dat, zoals in het verslag van de Groep op hoog niveau wordt onderstreept, 

de voorkeur moet worden gegeven aan echte eigen middelen met een duidelijke Europese 

bestemming;  

6. is ingenomen met de visie op de eigen middelen uit de btw die in het voorstel van de 

Groep op hoog niveau wordt verwoord en gericht is op vereenvoudiging, verlaging van 

de administratieve kosten en versterking van de samenhang met het btw-beleid van de EU 

en de feitelĳke btw-ontvangsten; is van mening dat een dergelijke hervorming van de 

eigen middelen uit de btw een bijdrage zou leveren aan een doeltreffender bestrijding van 
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belastingfraude, -ontduiking en -ontwijking; is voorts van mening dat alleen een definitief 

btw-stelsel in de EU en de daarmee samenhangende eigen middelen de Europese burger 

een eerlijk EU-begrotingssysteem kunnen verschaffen; 

7. is van mening dat de Commissie, uitgaande van de conclusies van de evaluatie van de 

CCCTB-richtlijn (gemeenschappelijke geconsolideerde grondslag voor de 

vennootschapsbelasting), de voorwaarden dient voor te stellen waaronder een deel van de 

op basis van de CCCTB geïnde belastinginkomsten wordt toegewezen aan de 

Uniebegroting, teneinde de begrotingsbijdragen van de lidstaten dienevenredig te 

verminderen; 

8. is verheugd over het debat over de mogelijke fiscale opties ter ondersteuning van de 

inspanningen van de EU bij de aanpak van milieuproblemen; 

9. benadrukt dat alle kortingen aan de inkomstenzijde moeten worden afgeschaft; is van 

mening dat het aandeel van de beheerskosten die nationale douanekantoren voor geïnde 

tarieven en betaalde vergoedingen ontvangen, niet hoger mag zijn dan de 

overeenkomstige administratiekosten; 

10. is ingenomen met het voornemen van de Commissie om een voorstel in te dienen over 

het opnemen van een specifieke begrotingslijn voor de eurozone in de EU-begroting; 

11. benadrukt dat het, ondanks de behoefte aan voldoende financiële middelen voor de EU, 

van belang is dat de belastingdruk op de burgers niet wordt verhoogd; 

12. neemt kennis van het EMU-pakket van de Commissie van 6 december 2017, waarin zij 

voorstellen presenteert om de functie van een zogeheten "Europese minister van 

Economische Zaken en Financiën" te creëren, het Europees Stabiliteitsmechanisme 

(ESM) om te vormen tot een Europees Monetair Fonds en nieuwe 

begrotingsinstrumenten in te voeren voor een stabiele eurozone in EU-verband;  

13. is van mening dat het, om te bereiken dat de eurozone alle burgers ten goede komt, van 

voordeel zou kunnen zijn een begrotingscapaciteit voor de eurozone in te voeren met een 

specifieke begrotingslijn in de EU-begroting, in het kader van de Unie, maar bovenop de 

maxima die worden berekend voor vastleggingen en betalingen in het meerjarig 

financieel kader, en binnen de in de Verdragen bepaalde juridische grenzen, waarbij 

overlapping met bestaande beleidslijnen en versnippering van de begroting vermeden 

moeten worden; pleit ervoor deze begrotingscapaciteit te voorzien van de middelen en 

instrumenten die nodig zijn om als macro-economische stabilisator te kunnen fungeren; 

benadrukt evenwel dat de lidstaten zich moeten houden aan het stabiliteits- en groeipact, 

met inbegrip van de bestaande flexibiliteitsclausules daarin; wijst op de noodzaak om ook 

investeringen te waarborgen, werkloosheid en onveiligheid te voorkomen, de lidstaten te 

stimuleren om structurele hervormingen door te voeren ter modernisering van hun 

economie, economische en sociale convergentie te realiseren en het financiële stelsel in 

Europa als geheel te versterken;  

14. is van mening dat, zoals voorgesteld door de Groep op hoog niveau, een 

begrotingscapaciteit voor de eurozone gedeeltelijk zou kunnen worden gefinancierd uit 

eigen middelen die eenvoudiger kunnen worden ingevoerd in de eurozone, zoals een deel 

van de opbrengst van een belasting op financiële transacties, benadrukt evenwel dat een 
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koppeling tussen specifieke inkomsten en uitgaven in de begroting dient te worden 

vermeden;  

15. is van oordeel dat er een duidelijk verband moet worden aangebracht tussen de 

begrotingsuitgaven en de strategische doelstellingen, zodat de democratische legitimiteit 

van de op Europees niveau overeengekomen maatregelen verzekerd is; is van mening dat, 

wil men het draagvlak voor Europese eigen middelen vergroten, deze middelen een 

duidelijke meerwaarde op EU-niveau moeten hebben; 

16. is van mening dat democratische procedures, transparantie en een duidelijke koppeling 

tussen besluitvorming, verantwoordingsplicht en aansprakelijkheid het fundament 

vormen van de legitimiteit van het overheidsbeleid op EU- en nationaal niveau, met name 

waar het gaat om begrotingsbeleid; neemt kennis van het voorstel van de voorzitter van 

de Commissie om binnen de Commissie de functie van een zogeheten "Europese minister 

van Economische Zaken en Financiën" te creëren; is van mening dat hierdoor de 

democratische verantwoording voor de economische governance in de EU, met name ten 

aanzien van het Europees Parlement, zou kunnen verbeteren;  

17. is van mening dat het besluit van de Raad over de eigen middelen op basis van een 

grotere betrokkenheid van het Europees Parlement moet worden genomen. 
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