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Instelling, bevoegdheden, aantal leden en ambtstermijn van de bijzondere 

commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame 

Europese Unie na 2013 

Besluit van het Europees Parlement van 16 juni 2010 over instelling, bevoegdheden, 

aantal leden en ambtstermijn van de bijzondere commissie beleidsuitdagingen en 

begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de besluiten van de Conferentie van voorzitters van 22 april en 12 en 20 mei 2010 

inzake het voorstel tot instelling van een bijzondere commissie beleidsuitdagingen en 

begrotingsmiddelen voor de Unie na 2013, 

– gelet op artikel 312, lid 5, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

waarin wordt bepaald dat het Europees Parlement, de Raad en de Commissie tijdens de 

gehele procedure die leidt tot vaststelling van het financieel kader alle maatregelen treffen 

die nodig zijn om de vaststelling ervan te vergemakkelijken, 

– gezien de noodzaak om de adviezen van de verschillende betrokken commissies te 

verzamelen en te coördineren en de Begrotingscommissie een mandaat te verlenen voor 

onderhandelingen met de Raad met het oog op vaststelling van een verordening houdende 

het toekomstige meerjarig financieel kader (MFK), en eventueel vaststelling van in een 

interinstitutionele overeenkomst neer te leggen begeleidende maatregelen, 

– gezien de werkzaamheden van de bijzondere commissie financiële, economische en sociale 

crisis van het Parlement en de noodzaak om aan deze werkzaamheden een follow-up te 

geven, met name met het oog op steun voor duurzame en kwalitatief hoogstaande groei en 

langetermijninvesteringen, ten einde het hoofd te bieden aan de langetermijneffecten van de 

crisis, 

– gelet op artikel 184 van zijn Reglement, 

1. besluit tot instelling van een bijzondere commissie met de volgende bevoegdheden: 

a) vaststellen van de politieke prioriteiten van het Parlement voor het MFK na 2013, 

zowel wat wetgeving als wat begroting betreft; 

b) ramen van de financiële middelen die de Unie in de periode vanaf 1 januari 2014 

Nodig heeft om haar doelstellingen te bereiken en haar beleidsmaatregelen uit te 

voeren; 

c) vaststellen van de duur van het volgende MFK; 

d) voorstellen, overeenkomstig de prioriteiten en doelstellingen, van een structuur voor 

het toekomstige MFK, met vermelding van de belangrijkste activiteitenterreinen van 

de Unie; 



 

e) uitstippelen van richtsnoeren voor indicatieve toewijzing van middelen tussen en 

binnen de verschillende uitgavenrubrieken van het MFK overeenkomstig de 

prioriteiten en de voorgestelde structuur; 

f) het verband nader bepalen tussen een hervorming van het financiële systeem van de 

EU-begroting en een herziening van de uitgaven om de Begrotingscommissie een 

deugdelijke basis voor onderhandelingen over het nieuwe MFK te bieden; 

2. besluit de bijzondere commissie in te stellen voor een periode van 12 maanden gerekend 

vanaf 1 juli 2010, zodat zij het Parlement een verslag kan voorleggen voordat de Commissie 

naar verwachting in juli 2011 haar met cijfers onderbouwde voorstel voor het volgende 

MFK presenteert; 

3. herinnert eraan dat de specifieke budgettaire en wetgevingsvoorstellen door de bevoegde 

commissies zullen worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van bijlage VII van 

zijn Reglement; 

4. besluit dat de bijzondere commissie 50 leden zal tellen. 


