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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de onderhandelingen over het MFK 2014-2020: welke lessen kunnen worden 
getrokken en hoe moet het verder
(2014/2005(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig 
financieel kader (MFK) voor de jaren 2014-2020 (COM(2011)0398), zoals gewijzigd 
op 6 juli 2012 (COM(2012)0388), en het ontwerp van Interinstitutioneel Akkoord (IIA) 
tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel beheer (COM(2011)0403),

 gezien zijn instemming van 19 november 2013 met de MFK-verordening, 
overeenkomstig artikel 312 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, en zijn goedkeuring op dezelfde dag van de sluiting van het IIA,

 gezien het MFK en het IIA, zoals definitief vastgesteld op 2 december 2013 en 
bekendgemaakt in het Publicatieblad op 20 december 2013,

 gezien zijn resolutie van 8 juni 2011 over "Investeren in de toekomst: een nieuw 
meerjarig financieel kader (MFK) voor een concurrerend, duurzaam en integratiegericht 
Europa"1,

 gezien zijn resolutie van 23 oktober 2012 met het oog op het bereiken van een positief 
resultaat van de goedkeuringsprocedure voor het meerjarig financieel kader 2014-20202,

 gezien zijn resolutie van 13 maart 2013 over de conclusies van de Europese Raad van 
7 en 8 februari 2013 betreffende het meerjarig financieel kader3,

 gezien zijn resolutie van 3 juli 2013 over het politieke akkoord over het meerjarig 
financieel kader 2014-20204,

 gezien zijn resolutie van 12 december 2013 over de betrekkingen tussen het Europees 
Parlement en de instellingen die de nationale regeringen vertegenwoordigen5,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7-0000/2014),

A. overwegende dat het akkoord over het MFK 2014-2020 het resultaat was van lange en 
moeilijke onderhandelingen die twee en een half jaar hebben aangesleept; overwegende 

                                               
1 PB C 380 E van 11.12.2012, blz. 89.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0360.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0078.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0304.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0599.
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dat het definitieve politieke akkoord enkel kon worden bereikt op het hoogste politieke 
niveau tussen het Parlement, het voorzitterschap van de Raad en de Commissie;

B. overwegende dat het totale bedrag van het volgende MFK (960 miljard EUR 
vastleggingskredieten en 908 miljard EUR betalingskredieten in prijzen van 2011), 
zoals goedgekeurd door de Europese Raad en uiteindelijk bekrachtigd door het 
Parlement, een daling van 3,5 % voor de vastleggingskredieten en van 3,7 % voor de 
betalingskredieten inhoudt ten opzichte van het financieel kader 2007-2013, ondanks de 
toegenomen bevoegdheden van de EU na de inwerkingtreding van het Verdrag van
Lissabon en de uitbreiding van de Unie tot 28 lidstaten; overwegende dat deze bedragen 
ontoereikend zijn om de politieke doelstellingen en toezeggingen van de EU te 
verwezenlijken, met name ten aanzien van de Europa 2020-strategie;

C. overwegende dat de jaarlijkse begroting van de EU de komende jaren ongeveer 1 % van 
het bbi van de EU zal blijven bedragen, wat aanzienlijk lager is dan het maximum voor 
de eigen middelen van 1,29 % van het bbi van de EU voor de vastleggingskredieten en 
van 1,23 % van het bbi van de EU voor de betalingskredieten, zoals in 1992 werd 
overeengekomen;

D. overwegende dat het Parlement, dat de door de Europese Raad goedgekeurde totale 
MFK-bedragen niet kan wijzigen, met succes heeft onderhandeld over de opname van 
diverse nieuwe cruciale bepalingen die eraan zullen bijdragen dat het nieuwe financieel 
kader en de nieuwe jaarlijkse EU-begrotingen operationeler, samenhangender en 
transparanter worden, beter tegemoetkomen aan de behoeften van de EU-burgers en dat 
de maxima van het MFK ten volle worden benut; overwegende dat deze bepalingen met 
name betrekking hebben op de nieuwe regelingen voor de herziening van het MFK, 
flexibiliteit, eigen middelen en de eenheid en transparantie van de EU-begroting;

E. overwegende dat het Parlement op 19 november 2013 heeft ingestemd met de nieuwe 
MFK-verordening en zijn goedkeuring heeft verleend aan het nieuwe Interinstitutioneel 
Akkoord, en dit pas nadat de Raad had voldaan aan de voorwaarden die zijn vermeld in 
zijn resolutie van 3 juli 2013, onder meer de goedkeuring van 11,2 miljard EUR extra 
betalingskredieten voor 2013;

F. overwegende dat de Raad geen vorderingen heeft gemaakt inzake de dringende 
hervorming van het huidige stelsel voor de financiering van de EU-begroting, ondanks 
de ambitieuze voorstellen van de Commissie om uit de impasse te geraken die het 
gevolg is van het feit dat er geen echt stelsel van eigen middelen bestaat;

1. betreurt ten zeerste dat er zowel tijdens de procedure om tot het akkoord over het 
MFK 2014-2020 te komen als tijdens het politieke debat over deze onderhandelingen 
absoluut geen sprake was van een gemeenschappelijke visie over de EU-begroting en 
dat niet werd tegemoetgekomen aan de grotere rol en prerogatieven van het Parlement 
die in het Verdrag van Lissabon zijn vastgesteld; acht het daarom uitermate belangrijk 
dat in dit verslag de nodige politieke en institutionele lessen worden getrokken, die als 
basis kunnen dienen voor de voorbereiding van toekomstige onderhandelingen, met 
name over de herziening van het MFK na de Europese verkiezingen, waarmee de 
Commissie uiterlijk eind 2016 moet beginnen;
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Politieke overwegingen

2. erkent dat de begrotingsconsolidatie die de lidstaten momenteel doorvoeren, een 
ambitieuzer akkoord over het MFK 2014-2020 niet heeft bevorderd; betreurt evenwel 
ten zeerste dat deze onderhandelingen hebben geleid tot een grote miskenning van de 
rol die de EU-begroting vervult als een belangrijk en gemeenschappelijk 
beleidsinstrument om de huidige economische en sociale crisis te boven te komen en 
om de nationale inspanningen voor nieuwe groei en werkgelegenheid in de gehele EU 
te coördineren en te vergroten;

3. is ten zeerste bezorgd over het feit dat elk begrotingsdebat in de Raad reeds jaren wordt 
overschaduwd door de logica van een "goede opbrengst"; benadrukt dat deze situatie 
grotendeels te wijten is aan het huidige stelsel van de EU-financiering, waarbij ongeveer 
85 % van de ontvangsten afkomstig is van nationale bijdragen en niet van echte eigen 
middelen; is van mening dat een dergelijk systeem te veel de nadruk legt op het netto-
evenwicht tussen de lidstaten en heeft geleid tot de gestage invoering van complexe en 
vage kortingen en andere correctiemechanismen in het kader van de financiering van 
de EU-begroting;

4. is van mening dat deze logica ook overheerste in de wijze waarop de Europese Raad op 
8 februari 2013 het MFK-akkoord heeft goedgekeurd; betreurt dat dit terug te vinden is 
in het feit dat de nationale toewijzingen, met name voor landbouw en het cohesiebeleid, 
op hetzelfde ogenblik zijn vastgesteld; betreurt met name de vele speciale toewijzingen 
en "cadeaus" die tijdens de onderhandelingen onder de staatshoofden en 
regeringsleiders zijn uitgedeeld, en die niet gebaseerd zijn op objectieve en verifieerbare 
criteria, maar eerder weergeven hoe goed lidstaten kunnen onderhandelen, proberen hun 
nationale belangen te beschermen en naar een maximale netto-opbrengst streven; laakt 
het gebrek aan transparantie bij de totstandkoming van dit akkoord;

5. verwerpt met klem deze puur boekhoudkundige kijk op de EU-begroting, die geen oog 
heeft voor de Europese toegevoegde waarde, in strijd is met het beginsel van 
EU-solidariteit en de huidige en potentiële rol van de EU-begroting om de economische 
governance te versterken onderschat; benadrukt dat de EU-begroting hoofdzakelijk een 
investeringsbegroting met een groot hefboomeffect is en een katalysator voor groei en 
werkgelegenheid in de gehele Unie; betreurt bijgevolg dat sommige lidstaten de 
nationale bijdragen aan de EU-begroting blijkbaar louter als een kost beschouwen die 
tot een minimum moet worden beperkt;

6. wijst erop dat de Europese Raad een top-down benadering heeft gevolgd bij de 
vaststelling van het totale bedrag van het MFK 2014-2020, wat op zijn beurt een 
verontrustende discrepantie toont tussen de politieke toezeggingen van de Europese 
Raad en zijn terughoudendheid om deze adequaat te financieren; is evenwel van mening 
dat dit besluit gebaseerd moet zijn op een bottom-up proces, dat voortvloeit uit een 
grondige beoordeling van de financiële behoeften en de beleidsdoelstellingen van de EU 
die zijn vastgelegd in de meerjarenprogramma's van de EU en in het beleid van de 
wetgever;

7. is er bijgevolg van overtuigd dat elk besluit over het financieel kader moet worden 
voorafgegaan door – en gebaseerd op – een echt politiek debat over de rol, de functie en 
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de toegevoegde waarde van de EU-begroting en over de verenigbaarheid ervan met de 
beleids- en operationele doelstellingen die aan de Unie zijn toevertrouwd; is van mening 
dat, om de kloof te overbruggen tussen de uiteenlopende visies over datgene waarvoor 
de EU-begroting staat en wat zij kan verwezenlijken, dit debat tijdig moet worden 
georganiseerd en dat niet alleen de EU-instellingen en alle nationale parlementen, maar 
ook de hoogste politieke niveaus in de lidstaten hierbij moeten worden betrokken;

8. is er bovendien van overtuigd dat enkel merkbare vooruitgang kan worden geboekt na 
een grondige hervorming van de financiering van de EU-begroting, waarbij moet 
worden teruggekeerd naar een stelsel van werkelijke, duidelijke, eenvoudige en eerlijke 
eigen middelen; benadrukt dat dit moet leiden tot de invoering van een of meerdere 
nieuwe eigen middelen die het aandeel van op het bbi gebaseerde bijdragen aan de 
EU-begroting en bijgevolg de last voor de nationale schatkist aanzienlijk zullen 
verminderen; herhaalt dat het een grote voorstander is van elk proces dat leidt tot de 
hervorming van het huidige oneerlijke, ondoorzichtige en complexe stelsel van eigen 
middelen;

Institutionele overwegingen

9. herinnert eraan dat het Parlement als eerste EU-instelling zijn visie op het MFK 
2014-2020 heeft gepresenteerd en erop heeft gewezen dat de financiering van de 
EU-begroting moet worden hervormd, met name in het verslag van zijn gespecialiseerde 
SURE-commissie in juni 2011; is van mening dat in dit verslag echte richtsnoeren aan 
de Commissie werden gegeven om haar eigen voorstellen over het MFK en de eigen 
middelen op te stellen, en spreekt zijn waardering uit voor de regelmatige politieke 
dialoog die in alle fasen van de voorbereiding van dit verslag tussen de twee instellingen 
tot stand is gekomen; wijst op de voor de hand liggende voordelen voor het Parlement 
van een vroegtijdige voorbereiding van alle onderhandelingen over het MFK;

10. herinnert eraan dat, overeenkomstig artikel 312 VWEU, de Raad met eenparigheid van 
stemmen de MFK-verordening vaststelt, na goedkeuring door het Europees Parlement, 
en dat de drie EU-instellingen "alle maatregelen nemen die nodig zijn om de vaststelling 
te vergemakkelijken"; wijst er bijgevolg op dat het Verdrag niet voorziet in een concrete 
procedure om het Parlement bij de MFK-onderhandelingen te betrekken en dat de 
modaliteiten hiervoor vervolgens, op initiatief van het Parlement, in de praktijk werden 
vastgesteld via een aantal adhocregelingen die op politiek niveau werden 
overeengekomen;

11. betreurt dat, voorafgaand aan het akkoord van de Europese Raad van 8 februari 2013 
over het MFK, geen betekenisvolle onderhandelingen hebben plaatsgevonden tussen het 
Parlement en de Raad; is van mening dat de vele bijeenkomsten tussen zijn 
onderhandelingsteam en de opeenvolgende Raadsvoorzitters in de marge van de 
desbetreffende bijeenkomsten van de Raad algemene zaken, en ook zijn deelname aan 
de informele Raadsbijeenkomsten over het MFK, enkel de informatie-uitwisseling 
tussen de Raad en het Parlement hebben vergemakkelijkt, maar helaas geen invloed 
hebben gehad op de geest, het tijdschema of de inhoud van de onderhandelingen binnen 
de Raad; betreurt dat zijn standpunten door de Raadsdelegaties in ruime mate werden 
genegeerd of verkeerd begrepen;
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12. betreurt het feit dat, ondanks de ernstige bezwaren van het Parlement, alle 
opeenvolgende "onderhandelingspakketten" die de verschillende Raadsvoorzitters 
voorstelden, en uiteindelijk ook het akkoord van de Europese Raad van 8 februari 2013 
over het MFK, een aanzienlijk aantal wetgevingselementen bevatten die volgens de 
gewone wetgevingsprocedure hadden moeten worden goedgekeurd; benadrukt dat de 
wettelijk vereiste eenparigheid in de Raad over de MFK-verordening enkel kon worden 
bereikt door vooruit te lopen op een aantal belangrijke beleidswijzigingen in het 
sectoraal beleid van de EU, waarbij de prerogatieven van het Parlement in het kader van 
de medebeslissing werden belemmerd, wat duidelijk in strijd is met de Verdragen;

13. wijst erop dat de echte onderhandelingen over de MFK-verordening en het IIA pas in 
maart 2013 zijn gestart, waarbij de onderhandelaars van de Raad het MFK-akkoord van 
de Europese Raad als enige referentiepunt beschouwden en geen ruimte voor enige 
discussie lieten; benadrukt dat deze houding heeft geleid tot de onaanvaardbare poging 
om bepaalde thema's buiten de onderhandelingen te houden, waardoor het Parlement 
zich gedwongen zag tot op het hoogste politieke niveau te moeten strijden voor 
onderhandelingen van het medebeslissingstype over elk artikel van de 
MFK-verordening / het IIA;

14. herinnert eraan dat de conclusies van de Europese Raad moeten worden gezien als 
onderhandelingsrichtsnoeren voor de Raad en dat ze geenszins vaste standpunten 
vormen waarover niet kan worden onderhandeld met het Parlement; dringt aan op een 
standaardformulering die eraan herinnert dat de bepalingen van artikel 15, lid 1, VWEU 
moeten worden opgenomen in de conclusies van de Europese Raad;

15. betreurt ten zeerste dat hetzelfde probleem de onderhandelingen over de 
meerjarenprogramma's van de EU overschaduwde, met name op het gebied van 
landbouw en het cohesiebeleid; merkt op dat de Raad in meerdere gevallen weigerde 
zelfs te verwijzen naar de "MFK-gerelateerde aspecten" van deze rechtsgronden; 
benadrukt dat dit het Parlement heel wat inspanningen en tijd heeft gevergd om ervoor 
te zorgen dat alle punten van de rechtsgronden die onder de medebeslissing van de Raad 
en het Parlement vallen, op de onderhandelingstafel bleven; stelt met tevredenheid vast 
dat de onderhandelaars van het Parlement er uiteindelijk zijn in geslaagd enkele delen 
van het akkoord van de Europese Raad aan te vallen;

16. merkt op dat de MFK-bedragen (totale bedrag en verdeling per rubriek) zoals beslist 
door de Europese Raad, uiteindelijk niet werden betwist door het Parlement, dat de 
bijzonder moeilijke economische en financiële context ten tijde van dat besluit erkende; 
benadrukt evenwel dat dit geenszins mag worden beschouwd als een precedent en 
herhaalt zijn standpunt dat de MFK-bedragen en elk ander onderdeel van het 
desbetreffende politiek akkoord van de Raad onderworpen zijn aan onderhandelingen 
met het Parlement;

17. benadrukt dat de modaliteiten van toekomstige onderhandelingen over het MFK 
aanzienlijk moeten worden verbeterd om tijdens de onderhandelingen impasses te 
vermijden en kostbare tijd en middelen te sparen; is van mening dat deze modaliteiten 
formeel moeten worden vastgelegd in een overeenkomst op het hoogste politieke 
niveau, waarbij rekening wordt gehouden met de tekortkomingen van de recente 
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onderhandelingen en waarbij de rol en de prerogatieven van het Parlement, die zijn 
vastgelegd in het EU-Verdrag, ten volle zijn gewaarborgd; is van mening dat deze 
procedure uiteindelijk moet worden opgenomen in het IIA zelf, zoals voor de 
begrotingsprocedure het geval is;

18. is ervan overtuigd dat de eenparigheidsregel in de Raad betekent dat het akkoord de 
kleinste gemene deler weergeeft, waarbij er moet worden naar gestreefd het veto van 
ook maar één lidstaat te vermijden; benadrukt dat de goedkeuring van de MFK-
verordening met een gekwalificeerde meerderheid niet alleen een afstemming zou 
betekenen op de gewone wetgevingsprocedure, die voor vrijwel alle 
meerjarenprogramma's van de EU geldt, maar ook op de jaarlijkse procedure voor de 
vaststelling van de EU-begroting; is van mening dat dit kan worden verwezenlijkt door 
gebruik te maken van de "passerelle"-clausule in artikel 312, en dat deze kwestie verder 
moet worden behandeld bij een toekomstige herziening van het Verdrag;

MFK 2014-2020: hoe moet het verder

19. verklaart dat het van plan is ervoor te zorgen dat alle nieuwe bepalingen die met succes 
zijn opgenomen in de MFK-verordening en het IIA ten volle worden aangewend in de 
jaarlijkse begrotingsprocedure; verwacht van de Raad dat hij niet probeert beperkte 
interpretaties van deze bepalingen op te leggen, met name wat de aard en het 
toepassingsgebied van alle speciale instrumenten betreft;

20. legt specifiek de nadruk op de nieuwe flexibiliteitsregels die het mogelijk moeten 
maken de respectieve MFK-maxima voor de vastleggings- en betalingskredieten 
optimaal te benutten; benadrukt dat de praktijk van vorige financiële kaders waarbij de 
jaarlijkse EU-begroting ver onder de MFK-maxima bleef, met name bij de 
betalingskredieten, niet langer houdbaar is;

21. herinnert eraan dat de volgende Commissie, die na de Europese verkiezingen van 2014 
zal aantreden, uiterlijk eind 2016 met een verplichte beoordeling en herziening van het 
MFK 2014-2020 moet beginnen; benadrukt dat de bepaling betreffende deze 
postelectorale beoordeling/herziening van het MFK een van de centrale eisen van het 
Parlement in de MFK-onderhandelingen was, en gebaseerd is op het feit dat de 
volgende Commissie en het volgende Parlement de beleidsprioriteiten van de EU 
opnieuw moeten beoordelen en het MFK zo nieuwe democratische legitimiteit moeten 
geven; benadrukt dat het volgende Parlement tijdig de beleidsprioriteiten moet 
identificeren waarvoor in de tweede helft van het volgende MFK meer investeringen 
noodzakelijk worden geacht;

22. benadrukt dat de Commissievoorstellen voor de MFK-herziening ten volle rekening 
moeten houden met de recentste macro-economische ramingen en een grondige 
beoordeling moeten bevatten van de werking van alle speciale instrumenten, en met 
name van de totale marges voor de vastleggings- en betalingskredieten; herinnert eraan 
dat dit proces niet mag leiden tot een verlaging van eerder toegewezen nationale 
bedragen;

23. dringt er bijgevolg bij het volgende Europees Parlement op aan de benoeming van de 
voorgedragen kandidaat-voorzitter van de Commissie afhankelijk te stellen van een 
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ernstige en ondubbelzinnige toezegging om deze beoordeling/herziening uit te voeren 
en een echte en grondige politieke dialoog over de inhoud ervan aan te gaan;

24. is ervan overtuigd dat de werkgroep op hoog niveau inzake de eigen middelen een 
unieke kans biedt om uit de impasse te geraken die is ontstaan naar aanleiding van de 
hervorming van het huidige stelsel van eigen middelen; verwacht dat deze werkgroep 
een belangrijke bijdrage zal leveren om de tekortkomingen van het huidige stelsel te 
begrijpen, alsook om de voordelen te begrijpen die kunnen voortvloeien uit een 
grondige, omvattende hervorming en uit de invoering van nieuwe en echte eigen 
middelen, waardoor het aandeel van de bbi-bijdragen aan de EU-begroting aanzienlijk 
kan dalen;

25. herinnert eraan dat de werkgroep op hoog niveau tot taak heeft alle aspecten van de 
hervorming van het stelsel van eigen middelen te onderzoeken; is vastberaden om via 
zijn drie vertegenwoordigers intensief aan alle stadia van dit proces mee te werken en 
het tot een goed einde te brengen; rekent erop dat de Raad blijk geeft van dezelfde 
verantwoordelijkheid en vastberadenheid ten aanzien van dit proces; benadrukt dat ook 
de nationale parlementen bewust moeten worden gemaakt van wat er op het spel staat; 
benadrukt dat de bevindingen en conclusies van deze werkgroep op hoog niveau tijdig 
beschikbaar moeten zijn om ze mee te nemen in de beoordeling/herziening van het 
MFK in 2016, en er zo voor te zorgen dat eventuele hervormingen in het volgende 
meerjarig financieel kader kunnen worden doorgevoerd;

26. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de nationale parlementen.
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TOELICHTING

Achtergrond 

De meerjarige financiële planning van de EU werd voor het eerst geïntroduceerd in 1988 om 
een einde te maken aan de begrotingscrises die de EU eind de jaren 70 en in de jaren 80 
kende. Deze crises ontaardden vaak in een open conflict tussen de Raad en het Parlement, wat 
ertoe leidde dat de jaarlijkse begroting van de EU voor 1980, 1985, 1986 en 1988 pas werd 
goedgekeurd toen het betrokken begrotingsjaar al een eind verstreken was.

Door de jaarlijkse maximumbedragen ("plafonds" of "maxima") voor de EU-uitgaven in hun 
totaliteit (zowel voor de vastleggings- als voor de betalingskredieten) en ook door maxima per 
beleidsgebied ("rubrieken") van de EU-uitgaven vast te stellen, streeft het meerjarig financieel 
kader (MFK) met name naar een grote mate van voorspelbaarheid en een geordende 
ontwikkeling van de uitgaven overeenkomstig de beleidsprioriteiten van de EU, waarbij de 
grenzen van het maximum van de eigen middelen (EM) van de Unie in acht worden genomen. 
Het maximum van de eigen middelen is sinds 1992 (EU 12) vastgesteld op 1,23 % van het bbi 
van de EU (voor de betalingskredieten) en is sindsdien niet meer herzien.

In het verleden bleven de aangenomen jaarlijkse EU-begrotingen altijd onder de totale 
maxima van het MFK.

Tot de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon kwamen de Raad, het Parlement en de 
Commissie tot overeenstemming over een MFK door een interinstitutioneel akkoord goed te 
keuren. In het Verdrag van Lissabon is de praktijk van een meerjarige financiële planning 
geformaliseerd en is er bepaald dat het MFK voortaan moet worden vastgesteld in een 
verordening van de Raad voor een periode van minstens vijf jaar (artikel 312 VWEU). Voor 
de goedkeuring ervan geldt een bijzondere wetgevingsprocedure, waarbij de Raad, na 
instemming van het EP, met eenparigheid besluit. Verder voorziet het Verdrag van Lissabon 
in de mogelijkheid een IIA goed te keuren dat de MFK-verordening aanvult.

De belangrijkste stappen van de onderhandelingen over het MFK 2014-2020 kunnen als volgt 
worden samengevat:

16/06/2010: Oprichting van de SURE-commissie in het EP

08/06/2011: Aanneming door het EP van het SURE-verslag over "Investeren in de toekomst: 
een nieuw meerjarig financieel kader (MFK) voor een concurrerend, duurzaam en 
integratiegericht Europa"

29/06/2011: Commissievoorstel voor het MFK 2014-2020 en een nieuw IIA, gevolgd door 
meer dan 60 wetgevingsvoorstellen die alle meerjarige uitgavenprogramma's bestrijken

06/07/2012: Herzien Commissievoorstel voor een nieuw MFK

24/05/2012: Eerste onderhandelingspakket van de Raad

23/10/2012: Tussentijds verslag van het EP (resolutie van het EP in het belang van een 
positief resultaat van de goedkeuringsprocedure betreffende het meerjarig financieel kader 
2014-2020)
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23/11/2012: Geen overeenkomst op de speciale bijeenkomst van de Europese Raad van 
november 2012

08/02/2013: Conclusies van de Europese Raad over het MFK

13/03/2013: Resolutie van het EP over de conclusies van de Europese Raad, gevolgd door 
interinstitutionele onderhandelingen

27/06/2013: Politiek akkoord over het MFK, gevolgd door de resolutie van het EP van 3 juli 
ter bekrachtiging van het politiek akkoord over het MFK

19/11/2013: "Formele" instemming van het EP met het MFK

02/12/2013: Formele goedkeuring van de MFK-verordening en het IIA

Oorspronkelijk voorstel / onderhandelingspositie van het EP

Het standpunt van het EP over de omvang en de ambitie van het MFK werd voor het eerst 
vastgesteld in het verslag van de bijzondere SURE-commissie van 8 juni 2011 over 
"Investeren in de toekomst: een nieuw meerjarig financieel kader (MFK) voor een 
concurrerend, duurzaam en integratiegericht Europa", waarin het gezien de ambitieuze 
doelstellingen van de Unie voor de komende jaren nodig werd geacht de totale 
maximumbedragen van het MFK (vastleggings- en betalingskredieten) met minstens 5 % te 
verhogen ten opzichte van de maxima van 2013. Het EP drong erop aan meer middelen uit te 
trekken voor gebieden die groei en concurrentievermogen bevorderen, en de financiering van 
het cohesiebeleid minstens op hetzelfde niveau te handhaven als in de periode 2007-2013. 
Ook voor de landbouwuitgaven moesten op zijn minst de in 2013 toegewezen bedragen 
worden gehandhaafd. Op grond van het politiek mandaat in het SURE-verslag stelde het EP 
zijn onderhandelingspositie vast in het tussentijds verslag over het MFK van 23 oktober 2012.

Het Parlement gaf te kennen dat het met de Raad volwaardige onderhandelingen wilde voeren 
over elk artikel van de MFK-verordening en het bijbehorende IIA, en stelde daarbij 
4 belangrijke thema's voor de onderhandelingen vast: flexibiliteit, herziening na de 
verkiezingen, eigen middelen en eenheid van de begroting. Daarnaast maakten ook een aantal 
andere belangrijke thema's deel uit van het standpunt van het EP.

I. Gezien de algemene begrotingscontext in de lidstaten, besloot het EP uiteindelijk geen 
discussie aan te gaan over de totale bedragen (totale maxima aan vastleggings- en 
betalingskredieten voor de gehele periode) die de staatshoofden en regeringsleiders met 
eenparigheid hadden goedgekeurd. Evenmin ging het een discussie aan over de bedragen per 
rubriek, die voorzagen in een lichte verschuiving naar groei, werkgelegenheid en 
toekomstgerichte investeringen (rubriek 1). Deze toegeving was evenwel onder meer 
gekoppeld aan de voorwaarde dat de overeengekomen maxima in het MFK voor vastleggings-
en betalingskredieten bij de vaststelling van de jaarlijkse begrotingen maximaal konden 
worden benut. Daarom stelde het Parlement een nieuwe flexibiliteitsaanpak voor. Het was
immers van mening dat het voorgestelde MFK gewoon niet kon worden beheerd zonder 
"maximale flexibiliteit", een begrip dat in de conclusies van de Europese Raad was vermeld 
maar niet verder was uitgewerkt.

De vastgestelde behoefte om alle ongebruikte marges tussen rubrieken en jaren te kunnen 
overdragen, kreeg concreet gestalte via de innovatieve voorstellen van het Parlement voor de 
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invoering van globale marges voor de betalings- en vastleggingskredieten. Andere 
flexibiliteitsmechanismen die het Parlement voorstelde, waren het toepassingsgebied en de 
precieze invoering van speciale instrumenten, de marge voor onvoorziene uitgaven, 
aanpassingen in verband met de uitvoering, enz. In de onderstaande tabel zijn deze opgesomd 
en beknopt toegelicht.

Aangezien de voorgestelde maxima in het MFK 2014-2020 evenwel meer bedragen dan de 
uitvoering 2007-2013 voor (enkel) de betalingskredieten, is het met een adequate toepassing 
van de uiteindelijk overeengekomen flexibiliteitsmechanismsen dus toch nog mogelijk dat de 
uitvoering van de begrotingen in de periode 2014-2020 hoger is dan die in de periode 
2007-2013.

II. De instemming met de cijfers van de Europese Raad moet ook gelinkt worden aan het 
verzoek van het EP om een krachtige clausule voor een herziening na de Europese 
verkiezingen, dit in tegenstelling tot de "beoordeling" voor de huidige periode, aangezien 
het EP van oordeel was dat het niet blindelings een bezuinigingsbegroting voor een periode 
van zeven jaar kon aanvaarden, die bindend is voor het volgende Parlement en de volgende 
Commissie en ook deze daarna. Om de verkiezings- en de begrotingskalenders beter op elkaar 
af te stemmen en om te kunnen inspelen op nieuwe economische ontwikkelingen, heeft het 
Parlement bijgevolg specifieke modaliteiten voor de herzieningsclausule voorgesteld 
(toepassingsgebied, tijdschema, gebruik van de passerelleclausule voor de gekwalificeerde 
meerderheid, enz.).

III. Wat de eigen middelen betreft, steunde het Parlement de ambitieuze 
wetgevingsvoorstellen van de Commissie en drong het aan op een duidelijk stappenplan om 
terug te keren naar een stelsel van werkelijke, duidelijke, eenvoudige en eerlijke eigen 
middelen, met garanties inzake besluitvorming en democratische controle die alle 
overheidsbegrotingen kenmerken. De belangrijkste voorstellen ter zake waren onder meer de 
verlaging van de op het bbi gebaseerde bijdragen tot 40 % van de EU-begroting, de gehele of 
gedeeltelijke overheveling van de ontvangsten uit de belasting op financiële transacties in het 
kader van de nauwere samenwerking naar de EU-begroting, de hervorming van de eigen 
middelen uit btw, de verlaging van de inningskosten van de traditionele eigen middelen tot 
10 % van de door de lidstaten geïnde bedragen, en de geleidelijke afschaffing van de 
bestaande kortingen en andere correctiemechanismen.

IV. Ten aanzien van de eenheid van de begroting en de transparantie drong het Parlement 
aan op het beginsel dat alle uitgaven en ontvangsten die voortvloeien uit besluiten van of 
namens de EU-instellingen, moeten zijn opgenomen in de EU-begroting, samen met een 
omvattend overzicht van de financiële gevolgen van alle acties en instrumenten van de EU, 
met inbegrip van EU-acties die lidstaten ondernemen in het kader van de nauwere 
samenwerking of een specifiek verdrag.

Bovendien hebben de cijfers van de Europese Raad het Parlement ertoe gedwongen als 
voorafgaande voorwaarde voor onderhandelingen te stellen dat de Commissie een ontwerp 
van gewijzigde begroting indient tot het maximum van de betalingskredieten voor 2013, dit 
om zoveel mogelijk betalingsverzoeken vóór de start van de nieuwe periode te kunnen 
afhandelen en te vermijden dat de vastgestelde betalingskredieten voor de periode 2014-2020 
ook voor een onevenredig aantal betalingsverzoeken uit de vorige periode moeten worden 
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gebruikt. Tevens heeft het Parlement als rechtstreeks gevolg van de recente betalingscrisis in 
de EU-begroting een aantal maatregelen voorgesteld om het betalingsprobleem aan te 
pakken, zoals het mogelijke hergebruik van het overschot, die in de onderstaande tabel nader 
zijn toegelicht.

Een ander belangrijk punt bestond erin te vermijden dat de medebeslissingsbevoegdheden van 
het EP worden uitgehold: de conclusies van de Europese Raad van 8 februari 2013 gingen 
immers veel verder dan de scheidingslijn tussen cruciale punten van het MFK en elementen 
die onder medebeslissingsprogramma's vallen. Dit was helaas de eerste ervaring met de 
uitvoering van de MFK-bepalingen waarin het Verdrag van Lissabon voorziet.

Tot slot kwamen op verzoek van het EP ook een aantal andere punten met betrekking tot het 
MFK of de jaarlijkse begrotingsprocedure, of enkele meer specifieke punten die door 
gespecialiseerde commissies (PECH, CONT, AFET, FEMM, enz.) naar voren werden 
geschoven, tijdens de onderhandelingen aan bod. Deze worden nader toegelicht in de 
onderstaande tabel.

Het uitvoerige standpunt van het Parlement over deze thema's was vastgesteld in de diverse 
verslagen die het Parlement heeft aangenomen vóór de goedkeuring van de conclusies van de 
Europese Raad van 8 februari 2013. Met het oog op de onderhandelingen hebben de 
rapporteurs een werkdocument1 opgesteld waarin een en ander concreter werd voorgesteld en 
er ook feitelijke tekstwijzigingen aan de voorstellen van de Commissie werden aangebracht. 
Deze zijn hieronder nader toegelicht.

Verzoek EP Beschrijving / Doelstelling

4 belangrijke thema's

Flexibiliteit

Algemene doelstelling: de begrotingsautoriteit tijdens de jaarlijkse procedure 

flexibiliteit verlenen, het MFK beheerbaar maken en ervoor zorgen dat de 

overeengekomen maxima ten volle kunnen worden benut

- globale marge BK

Automatische, onbeperkte overdracht tussen jaren van niet gebudgetteerde / niet 

gebruikte betalingskredieten onder het maximum Bij vertraging in de uitvoering 

van de BK, het mogelijk maken deze toch in te halen.

- globale marge VK

Zelfde mechanisme voor de vastleggingen, om de financiering van nieuwe 

prioriteiten en behoeften te vergemakkelijken, en volledige benutting van het 

MFK-maximum

- speciale 
instrumenten

Meer flexibiliteit om deze te gebruiken en in te zetten (jaarlijks bedrag, 

overeenkomstige betalingen, onbeperkte overdracht van ongebruikte bedragen), 

teneinde over voldoende middelen en flexibiliteit te beschikken om het hoofd te 

kunnen bieden aan alle onderliggende onvoorziene gebeurtenissen 

- marge voor 
onvoorziene uitgaven

Ter aanvulling van de andere flexibiliteitsinstrumenten indien deze ontoereikend 

blijken om het hoofd te bieden aan nieuwe behoeften (geen compensatie)

- gebruik van het Met name voor de betalingskredieten, om te vermijden dat er een situatie ontstaat 

                                               
1 Werkdocument over het MFK-IIA van het onderhandelingsteam van het EP (LINK INVOEGEN)
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overschot waarbij er sprake is van bijkomende betalingsbehoeften terwijl er tegelijkertijd 

extra EU-middelen op de ontvangstenzijde feitelijk naar de lidstaten terugvloeien 

via een verlaging van hun bbi-bijdrage

- aanpassing van de 
betalingen aan de 
uitvoering

Om het hoofd te bieden aan gewijzigde uitvoeringspatronen en feitelijke 

bestedingsprofielen, in de context van de jaarlijkse begrotingsprocedure

- wetgevings-
flexibiliteit

Het mogelijk maken dat met 10 % wordt afgeweken van de overeengekomen 

bedragen voor programma's

- nieuwe typologie 
voor grotere 
flexibiliteit / 
actualisering / 
aanpassing / 
herziening

De verschillende manieren om het MFK te wijzigen / ervan af te wijken op 

elkaar afstemmen en verduidelijken, afhankelijk van het feit of dit de globale 

maxima beïnvloedt, met passende regelingen inzake besluitvorming

Herziening na de 
verkiezingen

Vaststelling van een "afspraakclausule" om het nieuw verkozen EP en de nieuwe 
Commissie de mogelijkheid te bieden hun zeg te doen over de MFK-maxima die 
tijdens hun termijn gelden, waarbij rekening wordt gehouden met nieuwe 
economische omstandigheden

Eenheid en 
transparantie

Financiering buiten de begroting vermijden, en zorgen voor een duidelijk 

overzicht van alle middelen die door of namens de EU worden ingezet 

Eigen middelen
Vaststellen hoe kan worden teruggekeerd naar een echt stelsel van eigen 

middelen

"Andere" punten

Grootschalige 
projecten: Galileo, 
ITER, Copernicus

Niet opgenomen in het totale MFK-maximum, maar wel er bovenop, met 

bestemming van de toewijzing in geval van kostenoverschrijding

Betalingen en RAL:
Algemene doelstelling: de begrotingsautoriteit instrumenten aanreiken om uit de 

recente betalingscrisis in de begroting te geraken

- rechtvaardiging van 
afwijkingen t.o.v. 
COM-ramingen

Horizontale en/of arbitraire verlagingen vermijden die los staan van de realiteit 

van de begrotingsuitvoering en van de uitgavenramingen die de autoriteiten van 

de lidstaten (onder gedeeld beheer) verstrekken

- certificering van 
betalingsramingen

Komaf maken met de grote verschillen tussen de ramingen van de nationale 

autoriteiten voor betalingsverzoeken onder gedeeld beheer en de desbetreffende, 

door de Raad voorgestelde toewijzingen uit de EU-begroting

- behandeling van de 
bijdragen van de 
lidstaten in de 
nationale begrotingen

Betere raming van de nationale bijdragen in de nationale begrotingen, 

overeenkomstig de normen voor overheidsboekhouding, om te vermijden dat de 

betalingen uit de EU-begroting worden gebruikt als aanpassingsvariabele voor de 

doelstellingen inzake overheidstekort en -schulden

- regelmatige 
bijeenkomsten en 
voorlichting

Het debat en de bewustmaking over de betalingsbehoeften bevorderen, en een 

gemeenschappelijke basis voor het EP en de Raad creëren om hun standpunten 

over de EU-begroting uit te werken

- RAL-actieplan
De aanhoudende stijging van de openstaande (onbetaalde) vastleggingen 

tegengaan

GBVB Meer toezicht (meer verslaglegging, geen uitzonderingen) en transparantie 



PR\1015745NL.doc 15/19 PE527.841v01-00

NL

(gedetailleerdere nomenclatuur) voor het extern beleid

Administratieve 
uitgaven

-5 % streefdoel, in samenhang met de parallelle onderhandelingen over het 

Statuut van het personeel

Goed financieel 
beheer:

De begrotingscontrole, de verslaglegging over en de verantwoordelijkheid voor 

de EU-begroting verbeteren

- nationale 
beheersverklaringen 

Een nieuw elan geven aan de opstelling van nationale verklaringen over het 

beheer van EU-middelen

- internationale 
organisaties 

Alle relevante informatie en documentatie over EU-middelen die via 

internationale organisaties worden besteed doorsturen

- evaluatie 
Evaluatieverslag (artikel 318 VWEU) dat, wat de interne dimensie betreft, 

toegespitst is op de Europa 2020-strategie

Verklaring over 
synergie en beter 
besteden

Een onafhankelijke beoordeling moet mogelijke synergieën, de bundeling van 

middelen en kostenbesparingen op elk bestuursniveau (EU, nationaal en 

regionaal) identificeren

Looptijd

Het MFK 2014-2020 moet worden gezien als een overgangsoplossing naar een 

periode van 5 of 5+5 jaar om de looptijd van het MFK af te stemmen op de duur 

van de ambtstermijn van de instellingen en zo de democratische verantwoording 

te vergroten

Agentschappen

Procedure om wetgevings- en begrotingsbesluiten met betrekking tot 

agentschappen (oprichting, takenuitbreiding) beter op elkaar af te stemmen, ook 

tijdens wetgevingsonderhandelingen

EOF Integratie in de EU-begroting

Gendergelijkheid

Waar van toepassing, integratie van de genderdimensie, met oog voor de 

manieren waarop het algemene financiële kader van de Unie bijdraagt tot meer 

gendergelijkheid (en zorgt voor gendermainstreaming)

Visserij-
overeenkomsten

Grotere deelname van EP-vertegenwoordigers aan de onderhandelingen over 

internationale visserijovereenkomsten, met inachtneming van de bevoegdheden 

van het Parlement op het gebied van visserijovereenkomsten

Andere punten in 
bijlage IIA 

Streven naar een vlottere jaarlijkse begrotingsprocedure (inclusief een flexibel, 

pragmatisch tijdschema zodat de jaarlijkse procedure vlot verloopt)

Onderhandelingen en werkmethode

Met het oog op de gezamenlijke ontwikkeling, verantwoording en communicatie over de 
standpunten en de strategie van het EP, werden binnen het EP onder meer de volgende 
maatregelen genomen:

– vroegtijdige oprichting van de tijdelijke SURE-commissie, bestaande uit leden van BUDG 
en gespecialiseerde commissies. Om een maximale invloed te garanderen, nam het EP zijn 
standpunt over het MFK aan vóór de bekendmaking van het Commissievoorstel over het 
MFK, en niet als een reactie daarop;

– regelmatige bijeenkomsten van de MFK-contactgroep, voorgezeten door de Voorzitter van 
het EP, waarin volgens de omstandigheden het BUDG-onderhandelingsteam en voorzitters 
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van fracties en andere commissies waren vertegenwoordigd, wat vruchtbare informatie-
uitwisseling en het gezamenlijk opstellen van EP-standpunten mogelijk heeft gemaakt;

– gezamenlijke rapporteurs voor de onderhandelingen over het MFK en de eigen middelen, 
waarbij een aantal fracties werd betrokken, wat het ook hier vergemakkelijkte om een breed 
gedragen aanpak in het EP te ontwikkelen;

– het MFK-onderhandelingsteam, met onder meer de voorzitter van BUDG en de rapporteurs 
voor het MFK en de eigen middelen, kwam regelmatig bijeen en nodigde regelmatig 
vertegenwoordigers van andere fracties uit;

– de MFK-rapporteurs bezochten de gespecialiseerde commissies en nodigden de MFK-
rapporteurs van de gespecialiseerde commissies maandelijks op een bijeenkomst uit om hen te 
informeren en van gedachten te wisselen, waarbij zoveel mogelijk rekening werd gehouden
met de standpunten van de verschillende commissies in het EP.

Deze bijeenkomsten gingen gepaard met bijeenkomsten op elk relevant administratief niveau 
om het politieke besluitvormingsproces te ondersteunen.

Vóór de conclusies van de Europese Raad van 8 februari 2013 en vóór de start van formele en 
informele bijeenkomsten tijdens de onderhandelingen (trialogen, politieke dialogen, enz.) 
bestonden de maatregelen met het oog op interactie tussen het EP en de andere instellingen
onder meer uit:

– bijeenkomsten tussen vertegenwoordigers van het trojka-Raadsvoorzitterschap (Polen, 
Denemarken en Cyprus) en het EP onmiddellijk vóór elke Raad algemene zaken over het 
MFK en uitwisseling van relevante documenten, en debriefing met het Raadsvoorzitterschap 
achteraf, overeenkomstig de brief van premier Orban van 6 juni 2011 namens het Hongaarse, 
Poolse, Deense en Cypriotische voorzitterschap aan Voorzitter Buzek;

– zowel het Deens als het Cypriotisch voorzitterschap nodigden het EP-onderhandelingsteam 
uit om deel te nemen aan informele bijeenkomsten van de Raad algemene zaken;

– de EP-Voorzitter lichtte het EP-standpunt toe in toespraken tot de Europese Raad en op 
bijeenkomsten overeenkomstig artikel 324 VWEU tussen de voorzitters van het EP, de Raad 
en de Commissie en waarop ook vaak de voorzitter van de Europese Raad was uitgenodigd;

– talrijke bilaterale contacten tussen de EP-Voorzitter en leden van het MFK-
onderhandelingsteam en tegenhangers in nationale parlementen.

Daarnaast maakte het Parlement zijn standpunt bekend via diverse wetgevings- en 
niet-wetgevingsstappen (zie hierboven). Op grond van het politiek mandaat in het 
SURE-verslag en zijn tussentijds verslag van oktober 2012 onderhield het EP tijdens de 
onderhandelingen een aantal contacten met het oog op een akkoord in de Europese Raad.

In zijn resolutie van 13 maart 2013 verwierp het Parlement het MFK-akkoord van de 
Europese Raad van 8 februari 2013 omdat het van oordeel was dat dit de prioriteiten en 
bekommernissen van het Parlement niet weergaf en de rol en de bevoegdheden van het 
Parlement miskende. Het benadrukte dat het dit akkoord niet kon aanvaarden indien niet werd 
voldaan aan een aantal essentiële voorwaarden, waarbij het wees op zijn 
onderhandelingspositie inzake volwaardige onderhandelingen tussen de Raad en het 
Parlement over elk artikel van de MFK-verordening en het bijbehorende IIA.
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Na intensieve onderhandelingen tussen maart en juni 2013, met 5 trialogen op ministerniveau, 
6 trilaterale bijeenkomsten op ambassadeursniveau en meerdere bijeenkomsten van de 
voorzitters van de drie instellingen, bereikten het Parlement en de Raad eind juni 2013 een 
politiek akkoord. Het EP heeft dit akkoord bekrachtigd in zijn resolutie van 3 juli 2013, 
waarin het een aantal voorwaarden vaststelde waaraan moest worden voldaan vooraleer het 
Parlement officieel kon instemmen met de MFK-verordening: de goedkeuring van gewijzigde 
begrotingen om te voorzien in extra betalingskredieten voor het begrotingjaar 2013 voor een 
totaal bedrag van 11,2 miljard EUR, een politiek akkoord over de relevante rechtsgronden 
voor de meerjarenprogramma's van de EU, met name over thema's die ook in de MFK-
verordening aan bod komen, en de oprichting van een werkgroep op hoog niveau inzake de 
eigen middelen.

Aan deze drie voorwaarden was tijdig voldaan, waardoor het Parlement tijdens zijn plenaire 
bijeenkomst van november zijn instemming kon verlenen aan de ontwerp-MFK-verordening 
van de Raad, waarna de Raad op 2 december 2013 de verordening betreffende het 
MFK 2014-2020 vaststelde.

Resultaten

De totale maxima voor de vastleggingskredieten in het MFK 2014-2020 bedragen 
960 miljard EUR, en voor de betalingskredieten 908 miljard EUR. Daarnaast is voorzien in 
speciale instrumenten (flexibiliteitsinstrument, reserve voor noodhulp, solidariteitsfonds van 
de Europese Unie, Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering), waarbij geldt dat 
indien middelen uit deze instrumenten ter beschikking worden gesteld, deze buiten en 
bovenop de maxima van het MFK komen.

De respectieve bedragen hiervoor zijn 1,00 % van het EU-bbi en 0,95 % van het EU-bbi, op 
basis van de EU-bbi ramingen van het voorjaar 2012. Volgens de recentste raming van de 
Commissie betreffende de evolutie van het EU-bbi (raming najaar 2013) zullen deze bedragen 
evenwel stijgen tot respectievelijk 1,04 en 0,99 % van het EU-bbi, zoals door de Commissie 
toegelicht in de technische aanpassing van het MFK voor 2014 (COM(2013)928).

Het akkoord over het MFK-pakket 2014-2020 voorziet in meer flexibiliteit voor de 
betalingen en de vastleggingen over de rubrieken en over de jaren heen teneinde de totale 
maxima voor de vastleggings- en de betalingskredieten voor de periode 2014-2020 ten volle 
te kunnen benutten. Hiertoe werden nieuwe instrumenten ingevoerd, zoals de overkoepelende 
marge voor betalingen, evenwel met een aantal door de Raad opgelegde beperkingen wat de 
bedragen betreft, en de overkoepelende marge voor vastleggingen voor groei en 
werkgelegenheid, met name voor werkgelegenheid voor jongeren en onderzoek. Ook is er 
voorzien in meer flexibiliteit voor de financiering van en de terbeschikkingstelling van 
middelen uit speciale instrumenten.

Daarnaast werd in de laatste onderhandelingsronde specifieke flexibiliteit ingevoerd voor 
werkgelegenheid van jongeren en meer onderzoek, waardoor het mogelijk is in 2014-2015 
uitgaven naar voren te brengen ("frontloading") op gebieden zoals werkgelegenheid voor 
jongeren, onderzoek, Erasmus en kmo's. Deze bepaling houdt evenwel geen verhoging in van 
de middelen die voor dit beleid in de periode 2014-2020 zijn bestemd, maar wel een andere 
financiële programmering dan de Commissie aanvankelijk had voorgesteld.
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Verder voorziet het akkoord in:

– een beoordeling/herziening van het MFK waarmee de Commissie vóór eind 2016 moet 
beginnen, om de volgende Commissie en het volgende Parlement in staat te stellen de 
beleidsprioriteiten van de EU opnieuw te beoordelen, het MFK aan nieuwe uitdagingen aan te 
passen en ten volle rekening te houden met de meest recente macro-economische 
voorspellingen;

– een duidelijk memorandum (gezamenlijke verklaring van de 3 instellingen) over een 
realistische aanpak en een tijdschema voor de invoering van een echt stelsel van eigen 
middelen voor de Europese Unie;

– en een aantal bepalingen over de eenheid van de begroting en transparantie, waardoor de 
burgers volledig worden ingelicht over alle uitgaven en ontvangsten. Ook werd 
overeenstemming bereikt over een aantal verbeteringen aan de bepalingen betreffende de 
interinstitutionele samenwerking in begrotingszaken, met name tijdens de 
begrotingsprocedure (betalingen, agentschappen, GBVB, visserijovereenkomsten, enz.).

Tot slot slaagde het Parlement er in de laatste onderhandelingsronde in één miljoen extra te 
verkrijgen dat vrij mag worden toegewezen aan het programma 2014-2020 voor hulp aan de 
meest behoeftigen.

De onderstaande tabel bevat de belangrijkste verwijzingen naar de paragrafen van de 
goedgekeurde MFK-verordening en het IIA, die overeenstemmen met de verzoeken en 
verwezenlijkingen van het Parlement.

Verzoek EP Verwijzing MFK-IIA

4 belangrijke thema's

Flexibiliteit:

- globale marge BK Art. 5 MFK

- globale marge VK Art. 14 MFK

- specifieke flexibiliteit Art. 15 MFK + gezamenlijke verklaring 

- speciale instrumenten Art. 3, lid 2, art. 4, lid 1, art. 9 t/m 12 MFK, par. 10 t/m 13 IIA

- marge voor onvoorziene uitgaven Art. 13 MFK, par. 14 IIA

- gebruik van het overschot Niet opgenomen in het slotakkoord

- aanpassing van de betalingen aan 
de uitvoering

Art. 18 MFK

- wetgevingsflexibiliteit Par. 17 IIA

- nieuwe typologie voor grotere 
flexibiliteit / actualisering / 
aanpassing / herziening

Niet opgenomen in het slotakkoord

Herziening na de verkiezingen
Art. 2 MFK, verklaring van de Commissie over de 
beoordeling/herziening

Eenheid en transparantie Art. 24 MFK, par. 7 en 16 IIA
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Eigen middelen Gezamenlijke verklaring over de eigen middelen

"Andere" punten

Grootschalige projecten: Galileo, 
ITER, Copernicus

Overweging 13, art. 16 MFK

Betalingen en RAL:

- rechtvaardiging van afwijkingen 
t.o.v. COM-ramingen

Art. 36 bijlage IIA

- certificering van 
betalingsramingen

Niet opgenomen in het slotakkoord

- behandeling van de bijdragen van 
de lidstaten in de nationale 
begrotingen

Niet opgenomen in het slotakkoord

- regelmatige bijeenkomsten en 
voorlichting

Art. 36 bijlage IIA

- overschot Niet opgenomen in het slotakkoord

- RAL-actieplan Niet opgenomen in het slotakkoord

GBVB Par. 23 t/m 25 IIA

Administratieve uitgaven Par. 27 IIA

Goed financieel beheer:

- nationale beheersverklaringen
Verklaring van de Commissie betreffende nationale 
beheersverklaringen

- internationale organisaties Par. 28 IIA

- evaluatie Par. 29 IIA

Verklaring over synergie en beter 
besteden

Gezamenlijke verklaring over het effectiever maken van 
overheidsuitgaven op gebieden die het voorwerp zijn van EU-optreden

Looptijd Overweging 3 MFK

Agentschappen Par. 31 en 32 IIA

EOF Par. 26 IIA

Pragmatisch tijdschema Bijlage IIA

Gendergelijkheid Gezamenlijke verklaring

Visserijovereenkomsten Par. 19 t/m 21 IIA

Andere punten in bijlage IIA Onder meer par. 8 en 15 bijlage IIA


