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Resolutie van het Europees Parlement over het MFK, conditionaliteit met betrekking tot 
de rechtsstaat en het pakket inzake eigen middelen
(2020/2923(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 2, 14, 15, 16 en 17 van het Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU) en de artikelen 295, 310, 311, 312 en 322 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU),

– gezien het politiek akkoord van 5 november 2020 over de verordening van het Europees 
Parlement en de Raad inzake een algemeen conditionaliteitsstelsel ter bescherming van 
de begroting van de Unie (“de verordening inzake de rechtsstaat”),

– gezien de politieke akkoorden, met inbegrip van de gezamenlijke en unilaterale 
verklaringen, van 10 november 2020 over het meerjarig financieel kader 2021-2027 
(“het MFK”), het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel beheer, en betreffende nieuwe eigen middelen, 
met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen 
(“het IIA”), en over het herstelinstrument voor de Europese Unie (“het EURI”),

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

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 11 december 2020,

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

A. overwegende dat de COVID-19-uitbraak duizenden mensenlevens heeft geëist in 
Europa en de rest van de wereld en heeft geleid tot een ongekende crisis met rampzalige 
gevolgen voor mensen, werknemers en bedrijven, en dat daarom een nooit eerder 
geziene respons vereist is, met name na de tweede golf van COVID-19;

B. overwegende dat alle betrokken Europese instellingen aanhoudende inspanningen 
hebben geleverd om de onderhandelingen over het MFK, het IIA, het EURI en de 
verordening inzake de rechtsstaat af te ronden en te zorgen voor de tijdige goedkeuring 
en uitvoering daarvan;

1. is ingenomen met de politieke akkoorden, met inbegrip van de gezamenlijke en 
unilaterale verklaringen die op 10 november over het MFK, het IIA en het EURI zijn 
bereikt; benadrukt dat de politieke akkoorden onder meer de volgende bepalingen 
bevatten:

 een nooit eerder gezien pakket van 1,8 biljoen EUR, met inbegrip van een 
herstelplan (750 miljard EUR);

 16 miljard EUR boven op het MFK 2021-2027, te verdelen onder door het EP 
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vastgestelde vlaggenschipprogramma’s van de EU (EU4Health, Horizon 
Europa, Erasmus+, Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, Frontex, InvestEU, 
rechten & waarden, Creatief Europa, humanitaire hulp en NDICI);

 een indicatief stappenplan voor de invoering van nieuwe eigen middelen vanaf 
2021;

 een grotere rol voor het Europees Parlement als begrotingsautoriteit, met name 
in het geval van de invoering van een nieuw instrument op basis van artikel 122 
VWEU;

2. beoordeelt de ontwerpverordening inzake een algemene conditionaliteitsregeling voor 
de bescherming van de begroting van de Unie echter consequent negatief; benadrukt dat 
de voorwaarden voor de besteding van EU-middelen gebaseerd moeten zijn op 
objectieve, specifieke, meetbare en adequate criteria die geen politieke 
instrumentalisering en onzekerheid toelaten; uit zijn bezorgdheid over de 
verenigbaarheid van de verordening inzake een algemene conditionaliteitsregeling met 
de Verdragen; onderstreept dat het Europees Hof van Justitie moet beoordelen of deze 
verordening verenigbaar is met het EU-recht;

3. dringt er bij de Europese Commissie met klem op aan de conclusies van de Raad van 
10 en 11 december 2020 te eerbiedigen en zich ertoe te verbinden, met name de 
verduidelijkingen en interpretatieve garanties van de ontwerpverordening betreffende 
een algemene conditionaliteitsregeling voor de bescherming van de begroting van de 
Unie en te voldoen aan de in deze conclusies opgenomen gemeenschappelijke 
interpretatie van de wijze waarop de verordening in de praktijk zal worden toegepast;

4. is van mening dat het herstelplan een investeringsimpuls biedt die de lidstaten zal 
helpen bij het bestrijden van de verwachte diepe en langdurige gevolgen van de huidige 
crisis; benadrukt dat dit plan een belangrijke rol zal spelen in de lopende inspanningen 
om onze economieën te transformeren, kmo’s en de Europese industrie te ondersteunen 
en de werkgelegenheid en vaardigheden te vergroten om de gevolgen van de crisis voor 
werknemers, consumenten en gezinnen te verzachten; 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;

5. merkt met bezorgdheid op 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 een politiek compromis voor het financieren van herstelacties;

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


