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Geachte voorzitters,

In het kader van bovengenoemde procedure brengt de Commissie constitutionele zaken een 
advies uit aan uw commissies. Tijdens haar vergadering van 24 september 2020 heeft zij 
besloten dat advies in briefvorm uit te brengen.

De Commissie constitutionele zaken heeft de kwestie tijdens haar vergadering van 12 oktober 
2020 onderzocht, en kwam daarbij tot het besluit1 de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie en Commissie economische en monetaire zaken te verzoeken 
onderstaande suggesties in hun ontwerpresolutie op te nemen.

Hoogachtend,

Antonio Tajani

1 Bij de eindstemming aanwezige leden: Antonio Tajani (voorzitter en rapporteur voor advies), Gabriele Bischoff 
(ondervoorzitter), Charles Goerens (ondervoorzitter), Giuliano Pisapia (ondervoorzitter), Gerolf Annemans, 
Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba (namens Jacek Saryusz-Wolski), Fabio Massimo 
Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, 
Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Sophia in ‘t Veld (namens Guy 
Verhofstadt), Miapetra Kumpula-Natri (namens Pedro Silva Pereira), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, 
Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, en Rainer Wieland. 
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SUGGESTIES

In zijn resolutie over de toekomst van Europa van 16 februari 2017 benadrukte het Parlement 
dat de handelingsbevoegdheid van de Unie moet worden verbeterd, en de democratische 
verantwoordingsplicht en de transparantie van haar besluitvorming moeten worden vergroot, 
vanuit het uitgangspunt dat de communautaire methode het best past bij de werking van de 
Unie. Het Parlement wees er ook op voor dat men voor de besluitvormingsprocedures in de 
Raad met betrekking tot de eigen middelen en het MFK zou moeten overgaan van 
eenparigheid van stemmen naar besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid (BGM), en 
dat de vaststelling van de MFK-verordening volgens de gewone wetgevende procedure zou 
moeten verlopen. Hoewel voor sommige van deze verbeteringen een herziening van het 
Verdrag is vereist, is het krachtens artikel 312, lid 2, VWEU, reeds toegestaan de stemming 
met gekwalificeerde meerderheid toe te passen voor de goedkeuring van het MFK door de 
Raad.

De Commissie constitutionele zaken heeft er, in lijn met dit standpunt, in haar advies aan de 
Begrotingscommissie inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende het stelsel van 
eigen middelen van de Europese Unie op gewezen dat het voordelen oplevert om tijdelijke 
financiële capaciteit te creëren door de Commissie namens de EU middelen voor het 
herstelinstrument (Next Generation EU) te laten lenen op de markten, en dat er nieuwe echte 
eigen middelen moeten worden ingevoerd in de loop van het MFK 2021-2027, teneinde de 
geloofwaardigheid en de duurzaamheid van het terugbetalingsplan van het pakket te 
waarborgen. Voorts heeft de Commissie constitutionele zaken er in ditzelfde advies op 
aangedrongen dat voor het nieuwe mechanisme een passende parlementaire medebeslissing 
en verantwoordingsplicht vereist is, alsmede een zo groot mogelijke transparantie. Dit geldt 
ook 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. 

Aangezien de voorgestelde faciliteit voor herstel en veerkracht behoort tot de belangrijkste 
pijlers van de herstelmaatregelen in het kader van “Next Generation EU”, is het van belang 
dat dit instrument de onderstaande aspecten omvat om democratische controle en 
verantwoordingsplicht te verzekeren, met inachtneming van het beginsel van institutioneel 
evenwicht: 

- een duidelijke Europese prioriteitsbepaling en duidelijke uitgavendoelstellingen voor de 
in de verordening bepaalde prioriteiten, alsook een focus op projecten die de integratie 
van de Unie bevorderen;

- het gebruik van gedelegeerde in plaats van uitvoeringshandelingen voor de vaststelling 
van herstel- en veerkrachtplannen;

- een verplichte, tijdige en goed doordachte evaluatie van de tenuitvoerlegging van de 
faciliteit; 

- raadpleging van belanghebbenden op verschillende niveaus, met inbegrip van 
vertegenwoordigers of autoriteiten op regionaal en lokaal niveau, economische en 
sociale partners, en maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden, ook bij 
de voorbereiding van de herstel- en veerkrachtplannen, zonder onnodige vertragingen in 
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het proces te creëren, in overeenstemming met het beginsel van partnerschap;

- regelmatige en tijdige verslaglegging en informatieverstrekking aan het Europees 
Parlement en de Raad, gelijktijdig en op voet van gelijkheid, zowel schriftelijk als via 
deelname van vertegenwoordigers van de Commissie en de lidstaten aan vergaderingen 
van de bevoegde commissies van het Europees Parlement; 

- het opzetten van passende instrumenten, zoals een openbaar scorebord, ter monitoring 
en evaluatie van de tenuitvoerlegging en de betrokkenheid van het Europees Parlement 
bij de benoeming van eventuele deskundigen die de Commissie bijstaan;     

- toegang van het Europees Parlement tot één enkele databank, die gedetailleerde 
informatie in elektronische vorm bevat over alle eindontvangers van middelen uit de 
faciliteit;

-   toegang tot financiering afhankelijk van de eerbiediging van de in artikel 2 van het VEU 
verankerde waarden, in overeenstemming met de regels die in dat opzicht zullen worden 
vastgesteld voor de volledige EU-begroting;

- een kwijtingsprocedure door het Europees Parlement voor uitgaven in het kader van dit 
instrument, waarbij de uitgaven in het kader van de faciliteit duidelijk worden 
onderscheiden van de algemene kwijtingsprocedure van de Commissie.      

Voorts wenst de Commissie constitutionele zaken erop te wijzen dat, als er geen nieuwe eigen 
middelen worden ingevoerd om de terugbetalingen aan de EU-begroting van dit ongekende 
herstelpakket te financieren, “Next Generation EU” geen einde zal maken aan de 
aanhoudende verdeeldheid over het zogeheten moreel risico tussen nettobetalers en netto-
begunstigden. Dit zou nadelig zijn voor de eenheid, solidariteit en cohesie waarop onze Unie 
is gebouwd. De commissie vraagt bijgevolg opnieuw om de invoering van een pakket nieuwe 
eigen middelen volgens een juridisch bindend tijdschema dat ten minste de kosten in verband 
met het herstelpakket van “Next Generation EU” (hoofdsom en rente) moet dekken, teneinde 
de geloofwaardigheid en de duurzaamheid van het terugbetalingsplan van het pakket te 
waarborgen. Het is bijgevolg van essentieel belang dat in het interinstitutioneel akkoord met 
betrekking tot begrotingszaken een bindend tijdschema wordt opgenomen voor de invoering 
van dit pakket van eigen middelen voor het MFK 2021-2027. Dit akkoord moet ook tot doel 
hebben het Europees Parlement een uitgebreidere rol te geven in verband met de toepassing 
van de bepalingen uit het Verdrag waarop het herstelpakket berust.

Gezien de ongekende aard van het herstelinstrument – dat een historische stap vormt, die 
samenviel met de 70e verjaardag van de Schumanverklaring van 9 mei 1950 – en het grote 
belang ervan voor de verdere integratie van de Unie, is de Commissie constitutionele zaken 
tot slot van oordeel dat de conferentie over de toekomst van Europa een geschikt moment is 
om, onder andere, de democratische en constitutionele uitdagingen in verband met de 
institutionele opzet van het herstelinstrument en de besluitvormingsprocedures inzake het 
MFK en de eigen middelen in het algemeen te bespreken, waarbij rekening moet worden 
gehouden met de momenteel beperkte rol van het Europees Parlement in deze procedures.


