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Betreft: Advies inzake het voorstel voor een Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende begrotingsdiscipline, 
samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer (COM(2020)0444 – 
C9-0155/2020 – 2018/2070(ACI))

Geachte voorzitter,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Begrotingscommissie verzocht een advies 
uit te brengen aan uw commissie. 

Tussen 27 augustus en 10 november 2020 heeft het onderhandelingsteam van de 
Begrotingscommissie voor het MFK en de eigen middelen op basis van de voorstellen van de 
Commissie en de standpunten van het Parlement en de Raad onderhandeld met 
vertegenwoordigers van de Raad en de Commissie over een nieuw interinstitutioneel akkoord 
op begrotingsgebied als onderdeel van een pakket met betrekking tot het meerjarig financieel 
kader 2021-2027, de eigen middelen en het herstelinstrument van de EU - Next Generation 
EU. Het interinstitutioneel akkoord wordt hierbij aan u voorgelegd met het oog op 
goedkeuring ervan door het Parlement.

Gezien de dringendheid van dit onderwerp hebben de coördinatoren van BUDG via de 
schriftelijke procedure op maandag 16 november besloten een advies in briefvorm toe te 
sturen.
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De Begrotingscommissie heeft de kwestie tijdens haar vergadering van 19 november 2020 
onderzocht. Tijdens die vergadering1 heeft zij besloten de bevoegde Commissie 
constitutionele zaken te verzoeken de sluiting van het betreffende interinstitutionele akkoord 
goed te keuren en onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

Hoogachtend,

Johan Van Overtveldt

KOPIE:
Leden van het onderhandelingsteam MFK-eigen middelen:
Jan OLBRYCHT, corapporteur MFF
Margarida MARQUES, corapporteur MFF
José Manuel FERNANDES, corapporteur eigen middelen
Valérie HAYER, corapporteur eigen middelen
Rasmus ANDRESEN, lid 

1 Bij de eindstemming aanwezige leden: Janusz Lewandowski (ondervoorzitter), Olivier Chastel 
(ondervoorzitter), Niclas Herbst (ondervoorzitter), Margarida Marques (ondervoorzitter/corapporteur voor 
advies), Jan Olbrycht (corapporteur voor advies), Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Lefteris 
Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Gheorghe 
Vlad, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Monika 
Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Silvia 
Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan 
Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig. 
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SUGGESTIES

A. overwegende dat op 10 november 2020 een politiek akkoord werd bereikt tussen 
vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over het 
meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2021-2027, de eigen middelen en het 
herstelinstrument; overwegende dat dit akkoord een hernieuwd interinstitutioneel 
akkoord betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed 
financieel beheer omvat, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van 
een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen (“het IIA”);

B. overwegende dat het IIA voor het eerst bepalingen omvat betreffende eigen middelen, te 
weten een nieuwe bijlage met een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen 
middelen in de loop van het meerjarig financieel kader voor de periode 2021-2027 die 
toereikend zijn om de rente en terugbetalingen van het herstelinstrument (Next 
Generation EU) te dekken, en waarvan de opbrengsten die hoger zijn dan nodig is voor 
de terugbetalingen naar de Uniebegroting zullen vloeien als algemene ontvangsten, 
overeenkomstig het universaliteitsbeginsel;

C. overwegende dat het IIA een nieuw onderdeel bevat inzake samenwerking met 
betrekking tot het herstelinstrument/Next Generation EU (NGEU) dat tot doel heeft te 
waarborgen dat de begrotingsautoriteit op passende wijze betrokken wordt bij het 
beheer van de externe bestemmingsontvangsten in het kader van NGEU; overwegende 
dat dit onderdeel betrekking heeft op een nieuwe gezamenlijke verklaring inzake 
begrotingstoetsing van nieuwe voorstellen op basis van artikel 122 VWEU, met 
mogelijk aanzienlijke gevolgen voor de Uniebegroting;

D. overwegende dat het IIA aanzienlijke verbeteringen bevat met betrekking tot het 
ontwerp en de tenuitvoerlegging van methodologieën voor het traceren van het 
streefdoel van 30 % aan klimaatuitgaven, voor de ontwikkeling van een nieuw 
streefdoel voor uitgaven van het MFK voor biodiversteit van 7,5 % met ingang van 
2024 en 10 % in 2026 en 2027, en voor het meten van genderspecifieke uitgaven, 
waaronder de bevordering van gendermainstreaming;

E. overwegende dat het IIA een nieuw onderdeel bevat met betrekking tot de kwaliteit en 
vergelijkbaarheid van gegevens betreffende begunstigden, met het oog op de invoering 
van gestandaardiseerde maatregelen voor het vergaren, vergelijken en samenvoegen van 
informatie en cijfers over de eindbegunstigden van Uniefinanciering;  

F. overwegende dat het IIA geacht wordt horizontaal van toepassing te zijn en niet belet 
dat de medewetgevers in het kader van een specifieke verordening verdere maatregelen 
overeenkomen om de kwaliteit en de vergelijkbaarheid van de gegevens te verbeteren, 
met name wat de programma’s voor rechtstreeks beheer betreft, of om de betrokkenheid 
van de begrotingsautoriteit bij het beheer van de externe bestemmingsontvangsten 
verder te verbeteren;

G. overwegende dat het IIA voor het eerst bepalingen bevat met betrekking tot de 
samenwerking en de dialoog tijdens de onderhandelingen over het MFK, die tot doel 
hebben te voldoen aan de in het Verdrag gestelde eisen om alle maatregelen te nemen 
die nodig zijn om de vaststelling van een MFK te vergemakkelijken en het overleg en 
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het in overeenstemming brengen van standpunten in begrotingsaangelegenheden te 
bevorderen;

H. tot slot overwegende dat het nieuwe IIA de bestaande bepalingen inzake de inzet van 
speciale instrumenten en verdere gerichte aanpassingen van de transparantie van de 
programmering en de prognoses bekrachtigt;

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het akkoord.


