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Geachte heer Van Overtveldt,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie constitutionele zaken ermee 
belast een advies uit te brengen aan uw commissie. Tijdens haar vergadering van 14 juli 2020 
heeft zij besloten dat advies in briefvorm uit te brengen.

De Commissie constitutionele zaken behandelde bovengenoemd onderwerp op haar 
vergaderingen van 14 juli en 27 augustus 2020. Op laatstgenoemde vergadering1 heeft zij 
besloten de bevoegde Begrotingscommissie te verzoeken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen.

Hoogachtend,

Antonio Tajani

1 Bij de eindstemming waren aanwezig: Antonio Tajani (voorzitter), Gabriele Bischoff (ondervoorzitter), Charles 
Goerens (ondervoorzitter), Giuliano Pisapia (ondervoorzitter), Sandro Gozi (rapporteur voor advies), Alexander 
Alexandrov Yordanov (namens Brice Hortefeux), Gerolf Annemans, Gunnar Beck (namens Antonio Maria 
Rinaldi), Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz 
Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Esteban González Pons, Laura Huhtasaari, Niklas 
Nienaß (namens Daniel Freund), Paulo Rangel, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, 
Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai Tudose, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland.
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SUGGESTIES

1. herhaalt zijn standpunt dat het huidige stelsel van eigen middelen te complex, 
discriminerend en ondoorzichtig en voor de burgers van de EU volledig onbegrijpelijk is; 
benadrukt dat een grondige hervorming ervan van wezenlijk belang is om de 
ontvangstenstroom te waarborgen en de voorspelbaarheid, doeltreffendheid, helderheid en 
rechtvaardigheid te verbeteren;

2. wijst nogmaals op de noodzaak van een snelle invoering van nieuwe echte eigen middelen, 
overeenkomstig het standpunt van het Europees Parlement2 en de aanbevelingen van de 
Groep op hoog niveau eigen middelen, teneinde een robuuste Uniebegroting te waarborgen 
met focus op het gemeenschappelijk Europees belang, die toereikend is om de uitdagingen 
van onze tijd aan te gaan - in het bijzonder door bij te dragen aan de financiering van het 
economisch herstel na de COVID-19-crisis en de bijkomende kosten te compenseren die 
voortvloeien uit het programma Next Generation EU - waarbij het beginsel van “juste 
retour” wordt gehanteerd en resultaten worden geboekt die de Europese burgers echt ten 
goede komen; herinnert eraan dat de wettelijke verplichting om de EU-begroting van echte 
eigen middelen te voorzien rechtstreeks voortvloeit uit de verdragen; benadrukt dat nieuwe 
eigen middelen moeten aansluiten bij de doelstellingen van het Uniebeleid en los van de 
omvang van de begroting moeten worden behandeld;

3. is van mening dat de bijdrage op bni-grondslag tot dusver weliswaar een betrouwbare en 
stabiele bron van inkomsten voor de EU-begroting is geweest sinds de invoering ervan in 
1988, maar dat de geleidelijke omvorming ervan van een residuele bron in de EU-begroting 
tot de meest overheersende component niet volledig in overeenstemming is met de geest 
van de Verdragen, volgens welke de Unie zich de middelen verschaft die nodig zijn om 
haar doelstellingen te verwezenlijken en haar beleid uit te voeren, en dat haar begroting 
volledig uit eigen middelen moet worden gefinancierd; wijst erop dat de onderhandelingen 
over de omvang van de nationale bijdragen tot nu toe vooral zijn ingegeven door politieke 
en financiële overwegingen, in plaats van de noodzaak om begrotingen vast te stellen die 
aan de vastgestelde behoeften en verplichtingen voldoen, en dat dit heeft bijgedragen tot 
een verkeerd en verderfelijk beeld, namelijk dat de bijdragen aan de EU-begroting slechts 
overdrachten tussen nettobetalers en netto-ontvangers zijn, in plaats van de noodzakelijke 
input voor de voordelen die de EU levert; is daarom van mening dat de nieuwe echte eigen 
middelen geleidelijk in de plaats moeten komen van de bijdragen op bni-grondslag;

4. roept nogmaals op tot het beëindigen van alle kortingen en correctiemechanismen, en wel 
zo snel mogelijk, om een eerlijker behandeling van alle lidstaten te waarborgen; herinnert 
er in dit verband aan dat in het verslag over de toekomstige financiering van de EU wordt 
gesteld dat de kortingen en correcties de EU-begroting regressief maken, omdat rijkere 
lidstaten die kortingen krijgen minder aan de EU-begroting bijdragen als percentage van 

2 Resolutie van het Europees Parlement van 14 november 2018 over het meerjarig financieel kader voor de jaren 
2021-2027 – Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 
2018/0166R(APP)), P8_TA(2018)0449.
Resolutie van het Europees Parlement van 15 mei 2020 over het nieuwe meerjarig financieel kader, eigen 
middelen en het herstelplan (2020/2631(RSP)), P9_TA(2020)0124 en de resolutie van het Europees Parlement 
van 23 juli 2020 over de conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 17-21 juli 2020 
(2020/2732(RSP), P9_TA(2020)0206).
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het bni dan armere lidstaten; is van mening dat de historische reden voor het bestaan van 
de kortingen en correcties wegviel met het vertrek van het VK uit de EU; is daarom 
teleurgesteld dat in de conclusie van de buitengewone Europese Raad van 17-21 juli 2020 
deze kortingen en correcties zijn gehandhaafd en in sommige gevallen zelfs zijn uitgebreid;

5. is ingenomen met het gewijzigde voorstel van de Commissie van 27 mei 2020 om de 
Commissie te machtigen om 750 miljard EUR in prijzen van 2018 te lenen op de 
kapitaalmarkten, ten behoeve van programma’s van de Unie in het kader van het 
herstelinstrument voor de Europese Unie (Next Generation EU), om de gevolgen van de 
COVID-19-crisis aan te pakken, en wijst op de voordelen van het creëren van aanvullende 
financiële capaciteit op Unieniveau die onmiddellijk beschikbaar is via het lenen van 
middelen, terug te betalen van de EU-begroting en door de invoering van nieuwe echte 
eigen middelen met dit doel; verwelkomt het voorstel van de Commissie om het plafond 
voor de eigen middelen te verhogen tot 1,4 % van het bni en om het plafond tijdelijk te 
verhogen tot 2,0 % van het bni, om te voldoen aan de verplichtingen in verband met de 
herstelobligaties; is echter van mening dat de tijdelijke verhoging van het plafond van de 
eigen middelen vervolgens beschikbaar moet blijven om niet alleen tegemoet te komen aan 
de behoeften van het meerjarig financieel kader en het herstelfonds en om rekening te 
houden met de verwachte daling van het bni na de recessie als gevolg van de COVID-19-
crisis, maar ook om de EU in staat te stellen gebruik te maken van een ruimere begroting 
voor de verwezenlijking van haar politieke ambities;

6. herhaalt zijn standpunt dat de invoering van een pakket nieuwe eigen middelen tegen het 
einde van het MFK 2021-2027 ten minste de kosten in verband met het herstelpakket van 
het programma Next Generation EU (hoofdsom en rente) moet dekken, teneinde de 
geloofwaardigheid en de duurzaamheid van het terugbetalingsplan van het pakket te 
waarborgen;

7. is van mening dat het voorgestelde mechanisme, dat “leningen voor uitgaven” en het 
gebruik van bestemmingsontvangsten inhoudt, de beginselen van begrotingsevenwicht en 
begrotingsdiscipline en de integriteit van het stelsel van eigen middelen, zoals vastgelegd 
in de artikelen 310, 311 en 323 VWEU, eerbiedigt; 

8. is van mening dat voor het nieuwe mechanisme een passende parlementaire medebeslissing 
en verantwoordingsplicht van het Europees Parlement vereist is, alsmede een zo groot 
mogelijke transparantie; verzoekt de Raad voorts het Parlement nauw te betrekken bij en 
met het Parlement samen te werken in alle fasen van de procedure voor de goedkeuring 
van het besluit betreffende het stelsel van eigen middelen; is mening dat dit ook moet 
gelden voor de besluiten over de vaststelling van prioriteiten en de uitbetaling van middelen 
voor alle instrumenten die worden gefinancierd via de externe bestemmingsontvangsten in 
het kader van het programma Next Generation EU;

9. stelt voor de dynamiek van de Conferentie over de toekomst van Europa te gebruiken om 
de voordelen te bespreken van een wijziging van de Verdragen die erop gericht is dat het 
Parlement en de Raad bij meerderheid van stemmen de bepalingen betreffende de eigen 
middelen van de Unie vaststellen, op basis van echte eigen middelen en onafhankelijk van 
de nationale begrotingen, om na te gaan hoe het goedkeuringsproces van de lidstaten in dat 
geval kan worden hervormd, en om na te gaan hoe een pakket echte eigen middelen beter 
in de Verdragen kan worden verankerd; is van mening dat dit zowel het permanente 
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karakter als de doeltreffendheid van het stelsel van eigen middelen kan waarborgen en de 
weg kan openen naar een echt Europees begrotingsbeleid, waardoor de werking en de 
veerkracht van de Europese Unie worden bevorderd. 


