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B9-0230/2020

Resolutie van het Europees Parlement over de conclusies van de buitengewone Europese 
Raad van 17 tot en met 21 juli 2020
(2020/2732(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 225, 295, 310, 311, 312, 323 en 324, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU), en de artikelen 2, 3 en 15 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU),

– gezien het voorstel van de Commissie van 2 mei 2018 en het gewijzigde voorstel van de 
Commissie van 28 mei 2020 voor een verordening van de Raad tot bepaling van het 
meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 (COM(2018)0322),

– gezien het voorstel van de Commissie van 2 mei 2018 en het gewijzigde voorstel van de 
Commissie van 28 mei 2020 voor een besluit van de Raad betreffende het stelsel van 
eigen middelen van de Europese Unie (COM(2018)325),

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 mei 2020 getiteld “De EU-begroting 
als drijvende kracht achter het herstelplan voor Europa” (COM(2020)442) en de 
bijbehorende verordeningen, besluiten en wetsteksten inzake het MFK, de eigen 
middelen en het herstelplan,

– gezien de Europese economische zomerprognose van de Commissie van 7 juli 2020,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 21 juli 2020,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

1. neemt kennis van de resultaten van de bijeenkomst van de Europese Raad van 17 tot en 
met 21 juli, en van de conclusies van de staatshoofden en regeringsleiders; verneemt 
met instemming dat de staatshoofden en regeringsleiders een herstelinstrument hebben 
aangenomen om de economie weer op gang te brengen, zoals het Europees Parlement in 
mei al had voorgesteld; spreekt zijn steun uit voor de aanpak van de Europese Raad, die 
niet verder gaat dan de bepalingen van de Verdragen; is van mening dat het totale 
pakket een investeringsimpuls biedt, onder meer door gebruik te maken van particuliere 
investeringen, die de lidstaten zullen helpen de verwachte ernstige en langdurige 
gevolgen van de huidige crisis te bestrijden; benadrukt dat dit herstelpakket zal 
bijdragen aan de lopende inspanningen om onze economieën te transformeren, door 
strategische investeringen ter ondersteuning van kmo’s en de Europese industrie te 
bundelen, en zal helpen om de werkgelegenheid te stimuleren en vaardigheden te 
verbeteren, teneinde de gevolgen van de crisis voor werknemers, consumenten en 
gezinnen te beperken; vindt het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan de sociale 
en economische ongelijkheden en de behoeften van degenen die het zwaarst door de 
crisis zijn getroffen;

2. spreekt zijn twijfels uit over de opname van verwijzingen naar klimaatdoelstellingen, 



RE\1210637NL.docx 3/5 PE655.409v01-00

NL

die wellicht te ambitieus zijn en negatieve gevolgen kunnen hebben voor het vermogen 
van de lidstaten om de werkgelegenheid en een versterkte nationale industriebasis te 
ondersteunen;

3. verbindt zich tot constructieve en toekomstgerichte onderhandelingen met de Raad en 
de Commissie op basis van hun respectieve standpunten; is bereid versnelde 
onderhandelingen te voeren om tot een positief en constructief resultaat te komen, zodat 
implementatie vanaf begin 2021 mogelijk is;

4. stelt vast dat de COVID-19-crisis zeer uiteenlopende gevolgen heeft voor de 
economieën van de lidstaten, aangezien de reikwijdte van de reactie op de economische 
crisis uitermate heterogeen is; benadrukt dat de lidstaten die het hardst worden getroffen 
door de gezondheidscrisis, ook in economisch opzicht het meest te lijden zullen hebben; 
vreest dat de asymmetrische economische reacties van de lidstaten een nieuwe 
financiële en staatsschuldcrisis zullen veroorzaken, gevaar kunnen opleveren voor de 
convergentie-inspanningen van de EU en verstoringen zullen teweegbrengen op de 
interne markt;

5. uit zijn bezorgdheid over het feit dat de in het kader van het herstelpakket 
overeengekomen middelen niet onmiddellijk beschikbaar zullen zijn; zou het uiterst 
betreurenswaardig vinden als de middelen die bestemd zijn om te kunnen reageren op 
de COVID-19-pandemie, pas in het voorjaar van 2021 beschikbaar zouden zijn, bijna 
een jaar na de zwaarste fase van de crisis in veel lidstaten;

6. benadrukt dat de programma’s die via NextGenerationEU worden gefinancierd, 
consistent moeten zijn en volledig moeten worden afgestemd op de verbintenissen en 
prioriteiten van de EU; merkt op dat de COVID-19-pandemie de openbare en 
particuliere financiën radicaal heeft veranderd, waardoor de Commissie haar politieke 
prioriteiten grondig zal moeten herzien, onder meer door de invoering van een 
“hersteltest” en de opschorting van alle geplande maatregelen in het kader van de 
Europese Green Deal, teneinde de administratieve en regelgevingsdruk te verminderen 
en alle nodige maatregelen te kunnen nemen om het bedrijfsleven en de industrie op 
Europees en nationaal niveau te kunnen ondersteunen;

7. is van mening dat de uit het herstelinstrument gefinancierde hervormingen en 
investeringen het concurrentievermogen kunnen vergroten en toekomstgerichte 
doelstellingen kunnen nastreven, zoals onderzoek, digitalisering en steun voor kmo’s, 
en bovendien het ondernemerschap kunnen bevorderen en de energieafhankelijkheid 
van derde landen kunnen verminderen, vooral met als doel sterke, concurrerende 
economieën in alle lidstaten te bevorderen, en aldus werkgelegenheid en economische 
groei te creëren; onderstreept dat de lidstaten het best geplaatst zijn om die projecten en 
investeringen te identificeren die de grootste toegevoegde waarde kunnen creëren bij 
gebruik van middelen uit het herstelfonds;

8. is van mening dat het Parlement als een tak van de begrotingsautoriteit en vanwege het 
belang van transparantie, democratie en verantwoordingsplicht ten volle betrokken moet 
worden bij de vaststelling en toepassing van het herstelinstrument en het verkrijgen en 
verstrekken van leningen, aangezien dit fundamentele begrotingshandelingen zijn; is 
van mening dat de middelen op een snelle manier moeten worden betaald om het 
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hoognodige herstelproces te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de programma’s in 
het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht worden gesynchroniseerd met 
bestaande EU-fondsen en -doelstellingen die een echte Europese meerwaarde 
vertegenwoordigen; is van mening dat democratische controle achteraf door het 
Parlement bij de vaststelling en toepassing van het herstelinstrument en het verkrijgen 
en verstrekken van leningen moet worden gewaarborgd en moet worden aangevuld met 
de noodzakelijke transparantie, informatie en controleerbaarheid ten aanzien van 
burgers;

9. verzoekt de Commissie onrealistische verwachtingen of voorspellingen over het 
rendement op haar projecten te vermijden en verbeterde prestatie-indicatoren toe te 
passen die de resultaten van projecten beter weergeven zodat de kosteneffectiviteit beter 
kan worden beoordeeld;

10. steunt de toepassing van de intergouvernementele benadering om onenigheid 
doeltreffend en doelmatig op te lossen, waarbij de waarde wordt aangetoond van het 
vinden van een collectieve aanpak met alle lidstaten, op basis van eerbiediging van de 
natiestaten; benadrukt dat het uiteindelijke akkoord moet voldoen aan de behoeften van 
de Europese burgers;

11. wijst erop dat er in het MFK voor de periode 2021-2027 ruimte is voor verbetering, in 
het bijzonder in de toekomstgerichte programma’s; benadrukt dat echte politieke 
onderhandelingen en een kwalitatieve overeenkomst nodig zijn;

12. spreekt zijn bezorgdheid uit dat de levensvatbaarheid van het MFK en de programma’s 
daarvan op lange termijn niet mogen worden aangetast door een kortetermijnbenadering 
die vooral draait om politiek compromis voor het financieren van de herstelacties; is van 
oordeel dat de toewijzingen voor het cohesiebeleid, dat een essentieel element is bij de 
ondersteuning van de economische ontwikkeling van de lidstaten, niet structureel 
mogen worden verminderd;

13. betreurt dat de bezuinigingen op de toewijzingen voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) geen recht doen aan het strategisch belang daarvan; wijst erop 
dat de vermindering van de GLB-begroting ingaat tegen het verzoek van het Europees 
Parlement om de handhaving en stabilisering van de GLB-begroting in reële termen; 
herhaalt dat boeren door de vermindering van de financiering minder mogelijkheden 
hebben om bij te dragen tot stabiliteit op de agrovoedingsmarkten in de EU en de 
verwezenlijking van andere beleidsdoelstellingen;

14. benadrukt dat de interinstitutionele onderhandelingen zowel het MFK als de 
NextGenerationEU-uitsplitsingen per programma moeten omvatten; benadrukt dat nu 
het gevaar bestaat dat sommige vlaggenschipprogramma’s in 2021 abrupt aanzienlijk 
minder financiering ontvangen dan in 2020; wijst er voorts op dat de EU-begroting als 
geheel vanaf 2024 ver onder de huidige niveaus zou kunnen duiken, wat ingaat tegen de 
voornemens en prioriteiten van de EU en deze in gevaar brengt, met name de Digitale 
Agenda, de ondersteuning van de economische transitie en een concurrerende 
eengemaakte markt, de bevordering van defensievermogens, steun voor 
werkgelegenheid en de geopolitieke agenda;

15. benadrukt dat alle terugbetalingen in verband met NextGenerationEU (hoofdsom en 
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rente) buiten de MFK-maxima moet worden geteld en moet worden ondergebracht in de 
“Buitengewone en tijdelijke verhoging van de maxima van de eigen middelen”, zoals 
bepaald in artikel 3 quater van het Besluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen 
middelen van de Europese Unie [COM(2020) 445 - 2018/0135 (CNS)];

16. wijst erop dat de Commissie en de Raad uitgebreid gebruik hebben gemaakt van de 
beperkte flexibiliteit die tijdens de vorige MFK-onderhandelingen was overeengekomen 
om de ongeziene en/of onvoorziene crises tijdens de financieringsperiode het hoofd te 
bieden; staat er derhalve op dat de flexibiliteit moet worden vergroot tot ten minste het 
door de Europese Commissie voorgestelde niveau en buiten de MFK-maxima moet 
worden berekend, zowel wat betreft vastleggingen als betalingen;

17. herinnert aan het akkoord over eigen middelen van de staatshoofden en regeringsleiders; 
merkt op dat de Commissie in haar MFK-voorstel nieuwe kandidaten heeft voorgesteld 
voor eigen middelen; vraagt de Commissie met klem niet te verzoeken om de 
bevoegdheid voor de EU om belasting te heffen of verdere eigen middelen na te streven 
in verband met milieudoelstellingen; benadrukt dat bijdragen op basis van het bruto 
nationaal inkomen of bni een betrouwbare, stabiele en eerlijke inkomstenbron voor de 
EU-begroting vormen, die op de steun kan rekenen van een grote meerderheid van de 
lidstaten, is van mening dat eigen middelen op een duidelijke en uniforme manier 
moeten worden weergegeven in de nationale begrotingen om de transparantie en 
vergelijkbaarheid van het inkomen van de EU te waarborgen;

18. verklaart derhalve bereid te zijn om de goedkeuring van de programma’s van het MFK 
voor de periode 2021-2027 en het herstelplan te versnellen om een soepele start op 
1 januari 2021 te waarborgen, op voorwaarde dat in voldoende mate overeenstemming 
kan worden bereikt over de bovengenoemde verbeteringen;

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Europese 
Raad en de Commissie.


