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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2021, afdeling III 
– Commissie
(2019/2213(BUD))

Het Europees Parlement,

– gezien het speciaal verslag van de Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) van 8 oktober 2018 over de opwarming van de aarde met 
1,5 °C1,

– gezien artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU),

– gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie,

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene 
begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) 
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot 
intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20122,

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-20203,

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de 
samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer4,

– gezien Besluit 2014/335/EU, Euratom van de Raad van 26 mei 2014 betreffende het 
stelsel van eigen middelen van de Europese Unie5,

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20206 en 
de daaraan gehechte gemeenschappelijke verklaringen van het Parlement, de Raad en de 
Commissie,

– gezien zijn tussentijds verslag van 14 november 2018 over het meerjarig financieel 
kader 2021-2027 – Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord7 en zijn 
resolutie van 10 oktober 2019 over het meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen 

1 https://www.ipcc.ch/sr15/ 
2 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
3 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
4 PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
5 PB L 168 van 7.6.2014, blz. 105.
6 PB L xx, …
7 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0449.

https://www.ipcc.ch/sr15/


PE647.107v01-00 4/7 PR\1198521NL.docx

NL

middelen: tijd om de verwachtingen van de burger in te lossen8,

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2020 over de Europese Green Deal9,

– gezien de conclusies van de Raad van … 2020 betreffende de begrotingsrichtsnoeren 
voor 2021 (00000/2020),

– gezien artikel 93 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A9-0000/2020),

A. overwegende dat overeenkomstig artikel 311 van het VWEU de Unie zich voorziet van 
de middelen die nodig zijn om haar beleidsdoelstellingen te verwezenlijken en de 
begroting volledig uit eigen middelen wordt gefinancierd;

B. overwegende dat overeenkomstig artikel 312 van het VWEU het meerjarig financieel 
kader (MFK) door de Raad met eenparigheid van stemmen wordt vastgesteld, na 
goedkeuring door het Europees Parlement, dat zich uitspreekt bij meerderheid van zijn 
leden;

C. overwegende dat het huidige MFK eind 2020 afloopt en dat 2021 het eerste jaar van de 
uitvoering van het volgende MFK moet zijn;

D. overwegende dat het Parlement al sinds november 2018 bereid is om te onderhandelen 
over het MFK, maar dat de Raad tot nu toe met het Parlement geen zinvolle gesprekken 
heeft gevoerd die verder gaan dan het minimale contact in de marge van de Raad 
Algemene Zaken; overwegende dat de termijn om in de Europese Raad een akkoord te 
bereiken herhaaldelijk is verlengd; 

E. overwegende dat, indien een nieuw MFK niet op tijd wordt goedgekeurd, meerdere EU-
programma’s dreigen te worden stopgezet omdat hun rechtsgrond niet langer van 
toepassing is; overwegende dat in een dergelijk scenario overeenkomstig artikel 312, 
lid 4, van het VWEU moet worden voorzien in een vangnet in de vorm van een 
tijdelijke verlenging van de maximumbedragen en de overige bepalingen betreffende 
het laatste jaar van het huidige financieel kader;

F. overwegende dat overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder c), van de Overeenkomst van 
Parijs de geldstromen moeten sporen met een traject naar geringe broeikasgasemissies 
en kllimaatveerkrachtige ontwikkeling;

G. overwegende dat de huidige Commissie zichzelf als geopolitiek bestempelt en blijk 
geeft van ambitie om de klimaat- en milieugerelateerde uitdagingen aan te pakken, wat 
zij als de “belangrijkste taak” van deze generatie beschouwt;

Begroting 2021: de Green Deal doen slagen ...

1. benadrukt dat de begroting van de EU van vitaal belang is om de uitdagingen waarmee 
de Unie wordt geconfronteerd het hoofd te bieden en de mate van ambitie van de 

8 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0032.
9 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0005.
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lidstaten en de instellingen weerspiegelt;

2. betreurt het gebrek aan aandacht voor de oproep van de wetenschappers van de IPCC in 
hun meest recente verslag om drastisch op te treden en zo de ecologische transitie in 
goede banen te leiden, in het licht van hun waarschuwing dat de CO2-concentratie in de 
periode 2018-2019 driemaal sneller is gestegen dan in de jaren 1960; benadrukt dat er 
nog maar enkele jaren resteren om te voorkomen dat de klimaatverandering 
onherroepelijk uit de hand loopt;

3. wijst erop dat de vermindering van de broeikasgasemissies met 55 % tegen 2030 een 
enorme uitdaging is, met name op het gebied van isolatie van gebouwen, de 
ontwikkeling van het openbaar vervoer en de verwezenlijking van zowel een 
landbouwtransitie als van een sociaal rechtvaardige transitie; benadrukt dat, om in 
slechts tien jaar in deze nooit eerder geziene onderneming te slagen, dringend actie 
moet worden ondernomen en dat deze moet worden ondersteund door een sterke EU-
begroting vanaf 2021;

... en de EU-burgers beschermen tegen een volgende financiële crisis

4. is bezorgd over het risico op een nieuwe financiële crisis, zoals benadrukt door 
internationale financiële instellingen, gezien de groeiende mondiale particuliere en 
overheidsschuld (322 % van het mondiale bbp); is tevens bezorgd over de mogelijke 
sociale en politieke gevolgen van een dergelijke crisis – die volgens het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF) tien keer erger zou kunnen zijn dan in de nasleep van 2008 – 
indien de EU niet beschikt over nieuwe instrumenten ter bescherming van de sociale 
cohesie;

Een begroting in verhouding tot de uitdagingen

5. is ingenomen met de voorstellen van de Commissie voor de Europese Green Deal en het 
investeringsplan voor een duurzaam Europa, met name het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie; benadrukt dat deze nauw verbonden zijn met de 
onderhandelingen over het volgende MFK en bijgevolg een krachtig en geloofwaardig 
MFK vergen; benadrukt dat de financiering van nieuwe initiatieven moet worden 
berekend bovenop het oorspronkelijke voorstel van de Commissie en dus moet 
resulteren in hogere MFK-maxima;

6. wijst er evenwel op dat, om de doelstelling van een vermindering van de 
broeikasgasemissies met 40 % tegen 2030 te halen, volgens de raming van de 
Commissie jaarlijks een financieringstekort van ten minste 500 miljard EUR zal moeten 
worden opgevangen, met inbegrip van maatregelen voor sociale aanpassing; is van 
mening dat dit financieringstekort zelfs voor de doelstelling van 40 % sterk is 
onderschat – om nog niet te spreken over de doelstelling van 55 % – en dat deze kwestie 
nog op het niveau van de EU of op nationaal niveau moet worden aangepakt; benadrukt 
dat er dringend een nieuwe kwantumsprong bij de politieke en financiële inspanningen 
vereist is om deze doelstellingen te verwezenlijken; is van mening dat de invoering van 
echte nieuwe eigen middelen van essentieel belang is om deze kloof te dichten; is van 
mening dat een rechtvaardige transitie een rechtvaardige financiering vergt;

7. is daarom van mening dat de begroting voor 2021 in haar geheel moet voldoen aan de 
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doelstelling om de broeikasgasemissies met 55 % te verminderen, zoals gevraagd in zijn 
resolutie van 15 januari 2020 over de Europese Green Deal, alsook aan de sociale 
toezeggingen van de voorzitter van de Commissie, om zo de juiste signalen te geven aan 
de burgers en het bedrijfsleven in de EU;

8. herhaalt dat het mandaat van het Parlement voor het MFK is vastgesteld in zijn 
tussentijds verslag van 14 november 2018 en dat dit betrekking heeft op de bepalingen 
inzake maxima, toewijzingen voor programma’s, eigen middelen en flexibiliteit, de 
tussentijdse herziening en horizontale beginselen zoals het mainstreamen van de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, het klimaat en gendergelijkheid;

9. herhaalt zijn standpunt dat de vastleggingskredieten voor de periode 2021-2027 moeten 
worden vastgesteld op 1 324,1 miljard EUR in prijzen van 2018, wat overeenkomt met 
1,3 % van het bruto nationaal inkomen (bni) van de EU-27; is vastbesloten dit standpunt 
tot uitdrukking te brengen en bijgevolg een begroting 2021 te verdedigen van 
192,1 miljard EUR aan vastleggingskredieten in lopende prijzen (1,29 % van het bni);

10. wijst erop dat dit standpunt voor 2021 onder meer de volgende bedragen inhoudt (in 
miljoen EUR): 18 179 voor Horizon Europa, 4 613 voor Erasmus+, 2 132 voor het 
InvestEU-fonds, 883 voor het programma voor de eengemaakte markt, 15 645 voor het 
Europees Sociaal Fonds+, 4 256 voor de Connecting Europe Facility, 11 716 voor het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking 
(NDICI) en 937 voor LIFE;

11. is van plan bindende streefdoelen voor biodiversiteit en klimaatmainstreaming vast te 
stellen, waarbij de laatstgenoemde voor 2021 ten minste 30 % moeten bedragen; 
herhaalt zijn oproep aan de Commissie om duidelijke subsidiabiliteitscriteria vast te 
stellen voor een strikte en alomvattende methode om de relevante uitgaven op het 
gebied van klimaat en biodiversiteit vast te stellen en te volgen;

Voldoende en realistische betalingskredieten

12. is vastbesloten een nieuwe betalingscrisis te voorkomen; herhaalt dat bij het totale 
maximum voor de betalingskredieten rekening moet worden gehouden met het 
ongekende volume van eind 2020 nog te betalen vastleggingen, dat onder het volgende 
MFK moet worden afgewikkeld; wijst er verder op dat de aandacht bij de 
betalingskredieten in 2021 vooral gericht zal zijn op de voltooiing van de programma’s 
voor de periode 2014-2020; benadrukt evenwel dat dit de lancering van nieuwe 
programma’s niet in de weg mag staan;

13. dringt er daarom op aan de betalingskredieten vanaf 2021 op een passend niveau vast te 
stellen om eventuele problemen voor de begunstigden te voorkomen, en herhaalt zich 
sterk te maken voor betalingskredieten voor een bedrag van 184,7 miljard EUR in 
lopende prijzen voor 2021;

Noodplan voor het MFK

14. herhaalt zijn verzoek om een noodplan om de begunstigden te beschermen en de 
continuïteit van de financiering te waarborgen voor het geval het huidige MFK na 2020 
moet worden verlengd; eist dat de Commissie dringend een dergelijk plan voorlegt, met 
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inbegrip van de verlenging van de rechtsgronden waar dit relevant is;

15. merkt op dat de verlenging van de huidige MFK-maxima zou resulteren in 
172,2 miljard EUR aan vastleggingskredieten in 2021, wat volgens de raming van de 
Commissie van 2018 neerkomt op 1,15 % van het bni van de EU; wijst er verder op dat 
er begin 2021 in het kader van de flexibiliteitsinstrumenten 3,5 miljard EUR extra 
beschikbaar zou komen;

°

° °

16. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de Rekenkamer.


