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wetgevingsontwerpresolutie A7-0313/2012 

Resolutie van het Europees Parlement in het belang van een positief resultaat van het 

meerjarig financieel kader 2014-2020 

Het Europees Parlement, 

– gezien de artikelen 311 en 312 VWEU,  

– gezien het voorstel van de Commissie van 29 juni 2011 en het gewijzigd voorstel van de 

Commissie van 6 juli 2012 voor een verordening van de Raad tot bepaling van het 

meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (COM(2011)0398 en 

COM(2012)0388), 

– gezien het voorstel van de Commissie van 29 juni 2011 voor een Interinstitutioneel 

Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende 

samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (COM(2011)0403), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 29 juni 2011 over een begroting voor 

Europa 2020 (COM(2011)0500), 

– gezien het verslag van de Commissie van 27 april 2010 aan het Europees Parlement en de 

Raad over de werking van het Interinstitutioneel Akkoord betreffende de 

begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (COM(2010)0185), 

– gezien artikel 81, lid 3, en artikel 157, lid 4, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat overeenkomstig artikel 312, lid 2, van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU) de Raad, handelend volgens een bijzondere 

wetgevingsprocedure, na goedkeuring door het Europees Parlement, met eenparigheid van 

stemmen een verordening tot bepaling van het meerjarig financieel kader (MFK) vaststelt; 

B. overwegende dat het Europees Parlement, de Raad en de Commissie elkaar 

overeenkomstig artikel 295 VWEU raadplegen en in onderlinge overeenstemming de 

wijze waarop zij samenwerken bepalen; overwegende dat er daartoe een interinstitutioneel 

akkoord kan worden gesloten ter verbetering van het verloop van de jaarlijkse 

begrotingsprocedure en van de samenwerking tussen de instellingen in begrotingszaken; 



 

AM\916225NL.doc  PE493.633v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

C. overwegende dat artikel 312, lid 5, VWEU het Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie vraagt om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de vaststelling van het 

financieel kader te vergemakkelijken; 

D. overwegende dat artikel 311 van het VWEU bepaalt dat de Unie zich voorziet van de 

middelen die nodig zijn om haar doelstellingen te verwezenlijken en aan haar beleid 

uitvoering te geven en dat de begroting, onverminderd andere ontvangsten, volledig uit 

eigen middelen wordt gefinancierd; 

E. overwegende dat voor het eerst een MFK-verordening zal worden vastgesteld 

overeenkomstig de nieuwe bepalingen van het Verdrag van Lissabon, en dat er daarom 

nieuwe regelingen moeten worden vastgesteld voor samenwerking tussen de instellingen 

gericht op het verwezenlijken van een doeltreffende besluitvorming waarbij de uit het 

Verdrag voortvloeiende bevoegdheden worden geëerbiedigd; 

F. overwegende dat het Cypriotische voorzitterschap voornemens is om op een 

buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad in november 2012 een 

"onderhandelingspakket" in te dienen, waarin maximumbedragen worden genoemd; 

G. overwegende dat zowel in de EU-begroting als in de begrotingsprocedure het transparante 

en democratische karakter van het parlementaire besluitvormings- en controleproces ten 

volle tot uiting moet komen, op basis van eerbiediging van de begrotingsbeginselen van 

eenheid en universaliteit, hetgeen vereist dat alle uitgaven en ontvangsten volledig, en 

zonder verrekening, worden vermeld; 

Algemene overwegingen 

1. beseft terdege dat de onderhandelingen over het MFK 2014-2020 plaatsvinden tegen een 

zeer problematische economische achtergrond, waarbij de lidstaten zich aanzienlijke 

inspanningen getroosten om hun nationale begrotingen met het oog op de stabiliteit van de 

bancaire sector en de gemeenschappelijke munt aan te passen zoals de Europese Unie 

verlangt; beklemtoont dat de Unie geen extra druk op de belastingbetaler moet leggen en 

dat de begroting van de EU een deel van de oplossing moet zijn om Europa de kans te 

geven zich aan de huidige crisis te ontworstelen, door de lidstaten te helpen de huidige 

structurele uitdagingen, met name de verslechterende concurrentiepositie en de als gevolg 

daarvan toenemende werkloosheid, op gezamenlijke en gecoördineerde wijze aan te 

pakken; 

2. herinnert eraan dat de Europese overheidsuitgaven niet gevrijwaard kunnen blijven van de 

aanzienlijke inspanningen die de lidstaten zich getroosten om hun overheidsuitgaven 

onder controle te krijgen; onderstreept dat de maatregelen van de afgelopen jaren om de 

jaarlijkse groei van de Europese betalingskredieten af te remmen daarom tijdens de 

resterende jaren van het lopende MFK geleidelijk moeten worden aangescherpt en dat de 

betalingskredieten tijdens de looptijd van het volgende MFK hoogstens met het 

inflatiepercentage mogen stijgen; is van mening dat de vastleggingskredieten tijdens de 

looptijd van het volgende MFK evenmin boven het niveau van 2013 mogen uitgaan, 

waarbij het stijgingspercentage onder het inflatiecijfer moet blijven; 

3. is echter van mening dat evenwichtige structurele hervorming op zowel nationaal als EU-
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niveau een essentiële voorwaarde vormt voor een gedegen en doeltreffende uitvoering van 

de EU-financiering;   

4. herinnert eraan dat de Europese Raad meermaals heeft aangedrongen op verbetering van 

het Europees economisch bestuur en zich heeft geschaard achter de doelstellingen van de 

EU 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei, te weten bevordering van 

de werkgelegenheid en van de mogelijkheden voor, en overheidsfinanciering van 

innovatie, onderzoek en ontwikkeling en het verwezenlijken van de doelstellingen inzake 

klimaatverandering en energie; 

5. herinnert eraan dat de Europese Raad in juni 2012 een "Pact voor groei en banen" heeft 

goedgekeurd, waarin wordt gewezen op het hefboomeffect dat de EU-begroting kan 

uitoefenen en waarin sterk de nadruk wordt gelegd op de bijdrage van de EU-begroting 

om de gehele Unie te helpen de huidige economische en financiële crisis te boven te 

komen, onder verwijzing naar het belang van gezonde openbare financiën, structurele 

hervormingen en gerichte investeringen voor duurzame groei; 

6. herinnert eraan dat de macro-economische maatregelen voor financiële stabiliteit en 

structurele hervormingen die sinds 2008 zijn genomen vooralsnog niet voldoende zijn 

gebleken om de economische en financiële crisis te boven te komen; dringt er bij de 

lidstaten op aan dat ze voortgaan met hun aanpak van diepgewortelde structurele 

tekortkomingen zodat het binnenlands potentieel voor duurzame groei geheel en al tot 

ontplooiing kan komen; is daarom van mening dat een duidelijk gerichte en efficiënte EU-

begroting nodig is om de nationale inspanningen te helpen coördineren en ze te 

verbeteren, zodat in Europa de groei weer kan terugkeren en de werkgelegenheid weer 

kan toenemen; 

7. herinnert eraan dat overeenkomstig artikel 310 VWEU de ontvangsten en uitgaven van de 

EU-begroting in evenwicht moeten zijn en dat de EU begroting geen tekort of schuld mag 

opleveren;  

8. beklemtoont dat de EU-begroting een investeringsbegroting moet zijn, gericht op 

verwezenlijking van duidelijke doelstellingen; beklemtoont dat de EU-begroting zich 

moet concentreren op uitgaventerreinen met een duidelijke en aantoonbare meerwaarde; 

9. herinnert eraan dat er zowel op nationaal als op Europees niveau toekomstgerichte 

investeringen nodig zijn om de zeven vlaggenschipinitiatieven van de Europa 2020-

strategie tot een succes te maken; onderstreept, afgezien van continue investeringen, de 

betekenis voor de lange termijn van de tweesporenbenadering van groeibevorderende 

budgettaire consolidatie, waarin terugdringing van overheidstekorten en -schulden 

samengaat met bevordering van dergelijke investeringen;  

Uitgavenaspecten 

10. wijst erop dat de EU-begroting als investeringsinstrument moet worden ingezet ter 

bevordering van strategische investeringen met Europese meerwaarde die aansluiten op 

een benadering om groei en banen te genereren; onderstreept dat in het volgende MFK de 

doelstellingen van de Europa 2020-strategie tot uiting moeten komen, met name door de 

uitgaven te concentreren op "slimme groei", zodat samenhangende en consistente 



 

AM\916225NL.doc  PE493.633v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

benaderingen voor de lange termijn kunnen worden ontwikkeld voor de uitdagingen 

waarmee de Unie geconfronteerd wordt; is er sterk van overtuigd dat met goed opgezette 

EU-middelen activiteiten met een duidelijke Europese meerwaarde kunnen worden 

gelanceerd of mogelijk gemaakt en dat hiermee synergie en complementariteit met 

activiteiten van de lidstaten kan worden bereikt door op essentiële toekomstgerichte 

investeringen te mikken;  

11. herhaalt in dit verband zijn standpunt dat er voldoende geld moet worden uitgetrokken 

voor de programma's van de Unie op het gebied van concurrentievermogen, kmo's en 

infrastructuur, die de kern vormen van de Europa 2020-strategie;  

12. benadrukt het belang van onderzoek en innovatie voor bespoediging van de overstap naar 

een concurrerende kenniseconomie; is van oordeel dat de middelen in het komende MFK 

sterker geconcentreerd moeten worden op het gebied van wetenschap, onderzoek en 

innovatie, en met name op die terreinen waar de EU langdurig een stevige koppositie kan 

innemen; wijst in dit verband op de conclusies van het rapport-Sapir, waarin duidelijk 

werd gesteld dat Europa zich moet omvormen tot een innovatie-economie, wil het de 

huidige trage groei te boven komen; 

13. beklemtoont daarom dat financiering van onderzoek en innovatie in de Unie 

vereenvoudigd, gestimuleerd en gewaarborgd moet worden als zij haar sterke 

concurrentiepositie in de kenniseconomie in stelling wil brengen tegen de groeiende 

economische macht van de opkomende economieën; 

14. merkt op dat het merendeel van de onderzoeksresultaten erop wijst dat investeringen in 

ict-infrastructuur aanzienlijke baten opleveren in termen van nieuwe banen en groei, 

zowel op korte als op lange termijn, niet alleen door de aanleg van de infrastructuur zelf 

maar ook door de ogenblikkelijke, sterke en aanhoudende multiplicatoreffecten van een 

grotere digitale capaciteit op de economie als geheel, en met name het mkb; verlangt dat 

alles in het werk wordt gesteld om duidelijk te maken hoeveel geld van de EU-begroting 

er beschikbaar is en er bovendien voor te zorgen dat de huidige middelen worden 

toegesneden op benutting voor ict; 

15. herhaalt dat budgetvereenvoudiging een kerndoel moet zijn dat met gezwinde spoed een 

aanpak verdient, en dat daarbij een cruciale rol is weggelegd voor prestatiecriteria, alsook 

voor het wegnemen van bureaucratische rompslomp, zodat onderzoekers en kmo's 

gemakkelijker van de beschikbare middelen gebruik kunnen maken; 

16. is van mening dat een goed opgezet cohesiebeleid een strategisch instrument vormt voor 

investeringen, groei en concurrentievermogen, als aanvulling op de hoognodige 

structurele hervormingen; benadrukt dat het voor een doeltreffende bijdrage tot 

terugdringing van macro-economische onevenwichtigheden in de EU, alsmede tot 

economische, sociale en territoriale samenhang, nodig is dat de financiering gericht wordt 

op de regio's en lidstaten die er het meest behoefte aan hebben, zodat alle regio's hun 

potentieel ten volle kunnen ontplooien; 

17. herhaalt dat, gezien de uiteenlopende hoeveelheid taken, uitdagingen en doelstellingen 

waar het GLB aan moet beantwoorden, de bedragen die in het begrotingsjaar 2013 aan het 

GLB worden toegewezen afgestemd moeten zijn op de beleidsdoelstellingen van de 
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volgende financiële programmeringsperiode; onderstreept het belang van financiële 

discipline en transparantie bij de besteding van begrotingsmiddelen; dringt aan op een 

doeltreffender en doelmatiger toewijzing van middelen, met name door een eerlijker 

verdeling van de rechtstreekse betalingen; benadrukt in dit verband de essentiële rol van 

de tweede pijler van het GLB, die een aanzienlijke bijdrage levert aan investeringen en het 

creëren van werkgelegenheid in plattelandsgebieden, alsmede aan de toename van de 

effectiviteit en het concurrentievermogen van de landbouw; 

18. is zich bewust van de enorme uitdagingen die de economische crisis met zich meebrengt 

voor jongeren in de EU; is van mening dat zaken als werkgelegenheid, onderwijs, 

stageplaatsen, scholing, mobiliteit en de aanpak van discrepanties tussen vraag en aanbod 

van kwalificaties van strategisch belang zijn voor de integratie van jongeren in het 

arbeidsproces en daarmee van het economisch herstel; dringt erop aan deze punten 

prioriteit te geven in al het beleid dat uit de EU-begroting wordt gefinancierd; 

19. beklemtoont het belang van de overkoepelende gedachte dat initiatieven op EU-niveau en 

nationale initiatieven elkaar moeten versterken, om te voorkomen dat EU-programma's 

nodeloze duplicaties opleveren en om ervoor te zorgen dat EU-initiatieven een aanvulling 

op het werk van de lidstaten vormen en dat van een meerwaarde voorzien;   

20. wijst op de met de Verdragen toegekende nieuwe bevoegdheden, die een adequate 

aanvullende financiering vereisen waardoor de Unie haar rol als speler op het 

wereldtoneel kan vervullen en tevens de reeds gedane toezeggingen kan nakomen, met 

name wat betreft het verwezenlijken van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling 

in 2015; is van oordeel dat het opbouwen van nauwe betrekkingen met de buurlanden een 

prioriteit op de buitenlandagenda van de Unie moet blijven en dat de ontwikkelingshulp 

van de EU gericht moet worden op de landen die daar het meest behoefte aan hebben, 

zoals landen in een kwetsbare positie, en op de gebieden waar EU-hulp het grootste effect 

zal hebben; 

Grootschalige projecten 

21. beklemtoont het strategische belang van grootschalige infrastructuurprojecten als ITER, 

Galileo en GMES; houdt in dit verband vast aan het eenheidsbeginsel voor de EU-

begroting en onderstreept daarbij dat alle beleidsmaatregelen en programma's van de EU 

in het MFK moeten worden opgenomen, om er zo toe bij te dragen dat het transparant en 

voorspelbaar is en verantwoording mogelijk maakt; 

22. is stellig van mening dat de financiering van deze grootschalige projecten door de EU-

begroting moet worden gewaarborgd, maar tegelijkertijd moet worden ingeperkt, om 

eventuele kostenoverschrijdingen te voorkomen; 

23. verwelkomt het voorstel van de Commissie om in de MFK-verordening een 

maximumbedrag vast te stellen voor Galileo, om zo de begrotingstoewijzing voor dit 

project in te perken; is evenzo van mening dat in de verordening maximumbijdragen uit 

de EU-begroting voor ITER en GMES moeten worden vastgesteld;  

Beter besteden  
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24. is stellig van mening dat het beginsel van Europese meerwaarde de doorslag moet geven 

bij alle toekomstige uitgaven, waarbij men zich ook moet laten leiden door de beginselen 

van doelmatigheid, doeltreffendheid en een gunstige kosten-batenverhouding, onder 

eerbiediging van het subsidiariteitsbeginsel, zoals omschreven in artikel 5 VEU en 

verankerd in protocol 1 betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese 

Unie; 

25. wijst erop dat de Unie ingevolge dit beginsel wettelijk verplicht is niet te handelen indien 

de doelstellingen van een voorstel in voldoende mate door de lidstaten verwezenlijkt 

kunnen worden, hetzij op nationaal, hetzij op regionaal of plaatselijk niveau, en dat 

uitgaven derhalve altijd aan een subsidiariteitstoets moeten worden onderworpen; 

26. herhaalt dat voor de EU-begroting meer dan ooit als leidraad de beginselen van Europese 

toegevoegde waarde en goed financieel beheer (efficiency, doeltreffendheid, zuinigheid) 

moeten gelden en dat bij de beoordeling van programma's voor zover mogelijk 

topkwaliteit als criterium moet worden gehanteerd, met een zorgvuldige afweging van de 

korte- en langetermijnbaten; 

27. benadrukt dat de samenhang tussen sectorspecifieke regelgeving en het algemene kader 

van het Financieel Reglement gewaarborgd moet worden en dat een evenwicht moet 

worden gevonden tussen vereenvoudiging en goed financieel beheer; verwelkomt het 

scoreboard voor vereenvoudiging dat de Commissie heeft ingevoerd, en bevestigt zijn 

vaste voornemen om de vereenvoudigingsagenda te steunen; is overtuigd van de noodzaak 

om de administratieve last voor de begunstigden verder te verminderen, en roept op tot de 

invoering van een "bureaucratietoets" voordat bindende EU-regels worden vastgesteld; 

28. is van mening dat de doeltreffendheid van de EU-bestedingen afhangt van een goed beleid 

en toezichthoudende en institutionele kaders op alle niveaus; beklemtoont dat de lidstaten 

overeenkomstig artikel 310, lid 5, en artikel 317 van het VWEU gehouden zijn tot 

uitvoering van de begroting volgens het beginsel van goed financieel beheer; herinnert de 

lidstaten eraan dat ze wettelijk verplicht zijn erop toe te zien dat de begrotingsmiddelen 

overeenkomstig dit beginsel worden besteed en dat ze hun deel van de 

verantwoordelijkheid op zich moeten nemen om de bestedingen van de EU effectiever te 

maken;  

29. steunt de invoering van bepalingen betreffende bepaalde voorwaarden (ex ante en ex post) 

om te waarborgen dat de financiering van de EU, met name via het Cohesiefonds, de 

structuurfondsen en de plattelands- en visserijfondsen, beter gericht is op het 

verwezenlijken van de Europa 2020-doelstellingen; is van mening dat doeltreffende 

effectbeoordelingen moeten plaatsvinden om na te gaan of voldaan wordt aan 

bovengenoemde bepalingen inzake ex-antevoorwaaarden, hetgeen inhoudt dat 

financiering kan worden stopgezet als niet aan overeengekomen voorwaarden en 

doelstellingen wordt voldaan; is van mening dat deze bepalingen kunnen bijdragen tot de 

legitimiteit en doeltreffendheid van de EU-steun indien ze worden uitgevoerd met een 

sterkere inbreng van lokale en regionale overheden om zo een sterkere partnerschapsbasis 

te bewerkstelligen;  

30. is van oordeel dat de Commissie externe deskundigen moet aanwijzen die bij kunnen 

dragen tot de beoordeling van investeringen wat betreft groei, concurrentiekracht en 
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werkgelegenheid, alvorens zij middelen uitgeeft; stelt dat deze deskundigen van 

universiteiten, rekenkamers en het ambtenarenapparaat afkomstig kunnen zijn, zonder 

andere kringen uit te sluiten, en dat hun beoordelingen aan de Commissie en de 

Begrotingsautoriteit moeten worden voorgelegd; 

31. stelt de volgende beproefde werkmethode voor: de Commissie dient op gezette tijden een 

verslag in volgens het gebruikelijke verslagleggingsmechanisme, waarna de 

Begrotingsautoriteit dat behandelt om na te gaan of de doelstellingen van de EU-

financiering voldoende gerealiseerd zijn;   

32. is verheugd over de permanente inspanningen van alle EU-instellingen om de 

administratieve kosten stevig in toom te houden; verzoekt alle instellingen om waar 

mogelijk het voorbeeld van de Commissie te volgen en te streven naar 

efficiencyverhoging en besparingen bij het personeel; is van oordeel dat de EU, wil zij 

haar geloofwaardigheid in de ogen van de burgers behouden, zich bij de administratieve 

uitgaven, een van de meest in het oog vallende gebieden van EU-uitgaven, moet spiegelen 

aan de lidstaten, die zich er permanent voor inzetten om de overheidsuitgaven op een beter 

houdbaar niveau te krijgen; 

33. is van oordeel dat er meer moet worden gedaan om het huishoudelijk budget van de Unie 

door te lichten om het aan eigentijdse technologische ontwikkelingen aan te passen, niet 

alleen om ontwikkelingen bij het ambtenarenapparaat van de lidstaten na te volgen maar 

ook als blijk van solidariteit met de talrijke EU-burgers die in een moeilijke financiële 

situatie verkeren; wijst er in dit verband op dat het Parlement aanzienlijke bedragen 

uitgeeft voor zijn bureaus in de diverse lidstaten, waarvan het belang twijfelachtig is, 

gezien de grootscheepse revolutie op communicatiegebied; 

34. is van oordeel dat de EU blijk moet geven van verantwoordelijkheidsbesef en onverwijld 

concrete maatregelen moet nemen om tot één standplaats voor het Europees Parlement te 

komen, met name tegen de achtergrond van de bezuinigingen die de lidstaten doorvoeren; 

Looptijd 

35. is van mening dat de looptijd van de toekomstige MFK's verkort moet worden omwille 

van de flexibiliteit; wijst erop dat beleid dat nu wordt uitgevoerd tegen te lang geleden 

vastgestelde cijfers aanloopt, en dat de budgettaire flexibiliteit onvermijdelijk de gevolgen 

ondervindt van gebeurtenissen die vervolgens plaatsvinden; is in dit verband van mening 

dat een looptijd van 5 jaar voor het MFK beter zou aansluiten bij de mandaatsperiodes van 

de instellingen, en daarmee ten goede zou komen aan de democratische verantwoording 

en verantwoordelijkheid; 

Tussentijdse herziening 

36. benadrukt dat een tussentijdse herziening verplicht moet worden gesteld in de MFK-

verordening, met een specifieke procedure en een bindend tijdschema, waarbij de 

volledige betrokkenheid van het volgende Parlement wordt gewaarborgd;  

Noodzaak van een flexibeler MFK 
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37. is er, gezien het macro-economische klimaat en de uitdagingen die de veranderende 

wereld stelt, en met het oog op een betere en efficiëntere besteding van de EU-middelen 

van overtuigd dat het komende MFK een grotere mate van flexibiliteit moet genieten om 

adequaat te kunnen reageren op veranderende omstandigheden en prioriteiten, met 

inachtneming van de door de Begrotingsautoriteit vastgestelde omvang van de 

betalingskredieten;  

Eenheid van de begroting 

38. herinnert eraan dat de EU-begroting alle ontvangsten en uitgaven omvat die voortvloeien 

uit besluiten van de instellingen van de EU, genomen binnen het kader van hun 

bevoegdheden, en dat de financiële verrichtingen van de Unie in de vorm van verstrekte 

en opgenomen leningen en garanties afzonderlijk worden verantwoord; 

39. verzoekt de Commissie en de Raad een overzicht te geven van de budgettaire of financiële 

bijdragen en garanties die de Unie of een aantal lidstaten hebben gegeven in het kader van 

de Europese stabilisatiemechanismen (zoals EFSF, ESM en andere projecten in verband 

met de "bankunie"), vergezeld van een uitsplitsing per lidstaat; 

Eigen middelen 

40. wijst erop dat artikel 311, tweede alinea, van het VWEU bepaalt dat de begroting volledig 

uit eigen middelen wordt gefinancierd; acht het huidige stelsel van ontvangsten zowel 

wettig als in de geest van het Verdrag; herhaalt dat het gekant is tegen de op 29 juni 2011 

door de Commissie ingediende wetgevingsvoorstellen ter hervorming van het stelsel van 

eigen middelen, waaronder de voorstellen tot invoering van een belasting op financiële 

transacties en een nieuw eigen middel in de vorm van een Europese btw; 

41. wijst andermaal op zijn vaste overtuiging inzake correctiemechanismen; onderstreept dat 

voorstellen voor de aanpassing of afschaffing van het huidige stelsel geen steun zullen 

krijgen; verzoekt alle betrokken partijen naar een pragmatische oplossing te streven en 

zich te richten op de sectoren binnen het MFK waarover consensus kan worden bereikt; 

42. verzoekt de Raad spoed te betrachten om overeenkomstig de bij het Verdrag verleende 

bevoegdheden overeenstemming te bereiken over de ontvangstenzijde van de begroting; 

wijst er in dit verband op dat het Parlement weliswaar niet meer dan het recht van 

inspraak heeft ten aanzien van de verordening van de Raad houdende de bepalingen die 

van toepassing zijn op het stelsel van eigen middelen van de Unie, maar dat 

overeenkomstig artikel 311 VWEU de goedkeuring van het Parlement vereist is voor een 

verordening van de Raad tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen; heeft het stellige 

voornemen hierover spoedig tot overeenstemming met de Raad te komen, aansluitend bij 

de desbetreffende Verdragsbepalingen; 

Interinstitutionele onderhandelingen 

43. benadrukt voor de vaststelling van het MFK zowel het Parlement als de Raad gebonden 

zijn aan strenge eisen inzake meerderheid, en wijst op het belang van naleving van de 

bepalingen van artikel 312, lid 5, VWEU, dat de instellingen verplicht "alle maatregelen 

[te nemen] die nodig zijn om de vaststelling te vergemakkelijken"; 
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44. beklemtoont dat voor het eerst een MFK-verordening zal worden vastgesteld 

overeenkomstig de nieuwe bepalingen van het Verdrag van Lissabon, die nieuwe 

regelingen vereisen voor samenwerking tussen de instellingen gericht op het 

verwezenlijken van een doeltreffende besluitvorming waarbij de respectieve, in het 

VWEU wettelijk vastgelegde bevoegdheden worden geëerbiedigd; 

45. spreekt zijn bereidheid uit om met de Raad een inhoudelijke discussie aan te gaan over de 

MFK-verordening en het IIA, en verzoekt de Raad de contacten op alle niveaus te 

intensiveren met het oog op de bijeenkomst van de Europese Raad van 22 en 23 

november; 

46. wijst erop dat de door de Raad met eenparigheid van stemmen vastgestelde verordening 

overeenkomstig artikel 312, lid 2, VWEU nog moet worden goedgekeurd door het 

Parlement, dat zich uitspreekt bij meerderheid van zijn leden; dringt er daarom bij de 

instellingen op aan dat ze tot een modus operandi komen waar beide partijen baat bij 

hebben, teneinde een potentieel schadelijke en nodeloze begrotingscrisis te voorkomen;    

47. herhaalt dat het Parlement en de Raad volgens het VWEU de wetgevende organen zijn en 

dat de Europese Raad niet de rol van wetgever speelt; benadrukt dat de onderhandelingen 

tussen Raad en Parlement over de wetgevingsvoorstellen met betrekking tot de meerjarige 

programma's overeenkomstig de gewone wetgevingsprocedure moeten plaatsvinden; 

48. merkt tot slot op dat, indien er aan het eind van 2013 nog geen MFK is vastgesteld, de 

maxima en andere bepalingen die betrekking hebben op het jaar 2013 zullen worden 

verlengd totdat er een nieuw MFK is; wijst er wel op dat voor de meeste programma's 

waarmee uitgaven gemoeid zijn, de rechtsgrondslag zal komen te vervallen, zodat de 

Commissie niet langer de wettelijke mogelijkheid heeft om middelen binnen het MFK te 

verschuiven; geeft aan dat, indien dit gebeurt, het Parlement bereid zal zijn snel een 

akkoord met de Raad en de Commissie te sluiten om de interne structuur van het MFK 

aan te passen aan de nieuwe politieke prioriteiten; 

49. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Europese Raad, de Raad, 

de Commissie, de parlementen en regeringen van de lidstaten alsmede de overige 

betrokken instellingen en organen. 

Or. en 

 

 


