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Geachte heer Van Overtveldt,

Gezien de zeer korte termijn in BUDG, zal ENVI niet in staat zijn tijdig te stemmen over haar 
ontwerpadvies inzake het Stelsel van eigen middelen van de EU. Staat u mij, als ENVI-
voorzitter, daarom toe om samen met de rapporteur voor advies inzake het voorstel voor een 
Besluit van de Raad over het Stelsel van eigen middelen van de EU, mevrouw Esther de 
Lange, u op de hoogte te stellen van de bijdrage van ENVI in de vorm van 
resolutieparagrafen, die hopelijk door uw commissie in aanmerking zullen worden genomen:

1. dringt erop aan dat het “Next Generation EU”-instrument vergezeld moet gaan van een 
geloofwaardig aflossingsplan, dat al van start moet gaan in het volgende MFK als de 
economische situatie het toelaat, door de vaststelling van echte, nieuwe eigen middelen van de 
EU, om te vermijden dat de aflossing negatieve gevolgen heeft voor de komende generaties of 
volgende MFK’s; is bovendien van mening dat nieuwe eigen middelen in het meerjarig 
financieel kader (MFK) 2021-2027 een kans bieden om de inkomstenzijde van de 
Uniebegroting duurzamer en transparanter te maken, de Unie zelfstandiger te maken en 
uiteindelijk beter gebruik te maken van de transformerende kracht van de Uniebegroting; 
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2. herhaalt derhalve dat de hervorming en invoering van nieuwe eigen middelen met 
ingang van 2021 een voorwaarde voor het Parlement is om in te stemmen met het 
volgende MFK;

3. dringt aan op de invoering met ingang van 2021 van een pakket nieuwe eigen middelen 
die volledig in overeenstemming zijn met het Uniebeleid op het gebied van o.a. milieu, 
volksgezondheid en klimaat, en dringt aan op  een snel akkoord over een wettelijke 
bindende bepaling en een tijdschema voor de invoering van aanvullende eigen middelen 
in het volgende MFK; 

4. herhaalt zijn standpunt over nieuwe eigen middelen, met name die middelen die een 
bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Unie op het gebied van milieu, 
volksgezondheid en klimaat, en dan met name een aanzienlijk deel van de opbrengsten 
van het ETS, een belasting op plastic en een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens;

5. betoont nogmaals zijn steun voor het voorstel voor een bron van eigen middelen op 
basis van niet-gerecycleerd plastic verpakkingsafval; benadrukt dat het sturende effect 
ervan voorrang moet geven aan het voorkomen van afvalproductie in overeenstemming 
met de afvalhiërarchie; vraagt om effectieve registratie- en controlemechanismen en om 
een verduidelijking van de berekeningsmethode;

6. dringt er nogmaals op aan dat een substantieel deel van een uitgebreid ETS als eigen 
middel moet worden beschouwd om Unieprojecten te steunen, zoals hernieuwbare 
energie, opslag en interconnecties, alsmede investeringen in baanbrekend onderzoek dat 
moet leiden tot een koolstofneutrale industrie, die in overeenstemming zijn met de 
Overeenkomst van Parijs en de klimaat- en energiedoelstellingen van de Unie, met name 
de doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn; is van mening dat dit niet ten 
koste moet gaan van nationale begrotingsmiddelen die bestemd zijn voor klimaat- en 
energiebeleid (aangezien 50 % van de inkomsten geoormerkt zijn hiervoor in de 
ETS-richtlijn (Richtlijn 2003/87/EC));

7. is van mening dat er bij gebrek aan geharmoniseerde internationale maatregelen op het 
gebied van de belasting op kerosine, op Unieniveau een op koolstofgehalte gebaseerde 
luchtvaartbijdrage moet worden onderzocht als potentieel eigen middel om verdere 
stimulansen te geven voor onderzoek, ontwikkeling en investeringen in efficiëntere, 
koolstofarme luchtvaartuigen en luchtvaartbrandstoffen en om de toenemende emissies 
van de luchtvaart terug te dringen, waarbij moet worden gezorgd voor een gelijk 
speelveld en eerlijkere mededinging in de transportsector; 

8. dringt er bij de Commissie op aan met een voorstel te komen betreffende een 
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens in 2021 als nieuw eigen middel voor 
de Uniebegroting met ingang van 1 januari 2023, in volledige overeenstemming met de 
WTO-regels, om te zorgen voor een gelijk speelveld in de internationale handel en de 
emissies te verminderen en het risico van koolstoflekkage, waarbij de negatieve kosten 
moeten worden verdisconteerd in de prijs van geïmporteerde goederen;
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9. dringt erop aan dat de opbrengsten van nieuwe eigen middelen moeten worden 
aangewend voor de aflossing van de te lenen bedragen in het kader van het “Next 
Generation EU”-instrument; is van mening dat de door de nieuwe eigen middelen 
gegenereerde bedragen die na het voldoen aan de aflossingsverplichtingen overblijven, 
moeten terugvloeien in de EU-begroting om Unieprioriteiten te financieren;

10. is ingenomen met het Commissievoorstel als een eerste aanzet voor een onmiddellijke 
en permanente verhoging van het maximum van de eigen middelen om te voldoen aan 
de behoeften van het MFK en om rekening te houden met de geanticipeerde gevolgen 
van de brexit, alsmede een aanvullende stijging van 2 % van het BNI van de EU om te 
voldoen aan de behoeften van het Fonds voor herstel en veerkracht, om de 
aansprakelijkheid voor het opnemen van middelen kunnen dragen en rekening te houden 
met de verwachte daling van het bni na de uit de crisis; voortvloeiende recessie.

Ik heb een vergelijkbare brief gestuurd aan José Manuel FERNANDES en Valérie HAYER, 
BUDG co-rapporteurs voor het Stelsel van eigen middelen van de EU.

Hoogachtend, 

Pascal CANFIN


