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Betreft: Advies inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het 
meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 (2018/0166(APP))

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 
24 september 2020 heeft zij besloten dat advies in briefvorm uit te brengen.

De Commissie constitutionele zaken heeft de kwestie tijdens haar vergadering van 19 
november 2020 onderzocht. Tijdens die vergadering1 heeft zij besloten de bevoegde 
Begrotingscommissie te verzoeken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen.

Hoogachtend,

Antonio Tajani

1 Deelnemers aan de eindstemming: Antonio Tajani (voorzitter en rapporteur voor advies), Gabriele Bischoff 
(1e ondervoorzitter), Giuliano Pisapia (3e ondervoorzitter), Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Geert 
Bourgeois, Gilles Boyer (ter vervanging van Charles Goerens, 2e ondervoorzitter), Fabio Massimo Castaldo, 
Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Esteban 
González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Maite Pagazaurtundúa (ter vervanging van 
Guy Verhofstadt), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut 
Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, Rainer Wieland.
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SUGGESTIES

1. benadrukt dat het belangrijk is de belangen van de Europese burgers te verdedigen en 
benadrukt dat het Europees Parlement in dit opzicht een vitale rol speelt bij de 
voorbereidingen van het meerjarig financieel kader; verwelkomt de overeenstemming 
die is bereikt over het voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het 
meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027;

2. verwelkomt in dit verband tevens de bepalingen om een betere parlementaire controle 
op Europees niveau mogelijk te maken en in het bijzonder de overeengekomen 
bepalingen over versterkt begrotingstoezicht op de uitgaven voor Next Generation EU, 
en de Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 
over begrotingstoezicht op nieuwe voorstellen op grond van artikel 122 VWEU met 
mogelijk belangrijke gevolgen voor de begroting van de Unie; verwelkomt de 
overeengekomen bindende routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen in 
de loop van de volgende zeven jaar; verwelkomt daarnaast de politieke overeenkomst 
die op 5 november 2020 is bereikt over het voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de begroting van de Unie in 
geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten;

3. benadrukt dat het akkoord over het MFK-pakket een historische stap betekent voor het 
proces van verdere integratie van de Europese Unie; onderstreept het belang van alle 
politieke akkoorden, onder meer betreffende de toezegging met betrekking tot de 
invoering van een pakket nieuwe eigen middelen en het mechanisme inzake 
voorwaardelijkheid met betrekking tot de rechtsstaat, en benadrukt dat alle onderdelen 
van het MFK-pakket uitgevoerd moeten worden overeenkomstig het beginsel van loyale 
samenwerking als vastgelegd in artikel 13 VEU;

4. herinnert aan zijn standpunt dat de looptijd van het MFK moet worden afgestemd op de 
duur van de zittingsperiode van het Parlement en van het mandaat van de Commissie; 
betreurt dat deze kwestie op dit moment nog niet aan de orde is gekomen en is van 
mening dat hierover bij de tussentijdse herziening van het MFK 2021-2027 opnieuw 
moet worden gesproken;

5. herhaalt zijn verzoek om de passerelle-clausule van artikel 312, lid 2, VWEU in 
werking te stellen, zodat de Raad de MFK-verordening met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen kan aannemen, en herinnert voorts aan zijn voorstellen om de 
gewone wetgevingsprocedure voor de vaststelling van de MFK-verordening toe te 
passen;

6. stelt voor om de dynamiek van de conferentie over de toekomst van Europa, die tijdens 
het Duitse voorzitterschap in de Raad van start moet gaan, te gebruiken om met andere 
EU-instellingen, burgers en maatschappelijke organisaties die de verschillende 
standpunten in de EU weerspiegelen en de geografische en demografische diversiteit 
van de EU en haar lidstaten vertegenwoordigen, te discussiëren over 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, met als doel de rol van het Europees Parlement in deze 
procedures te versterken.


