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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. stelt vast dat het huidige stelsel van eigen middelen van de Unie niet transparant is voor de 
burger en niet voldoet aan de doelstellingen als vastgelegd in de Verdragen, met name ten 
aanzien van de financiële autonomie van de Unie;

2. merkt op dat het huidige stelsel, in plaats van de Unie voldoende eigen middelen te 
verstrekken om haar beleid uit te voeren, de financieringen van de Gemeenschap 
ondoorgrondelijk maakt voor de burger en leidt tot een neerwaartse druk op de 
onderhandelingen tussen de lidstaten, nettobetalers of netto-ontvangers, volgens het 
beginsel van "juste retour", dat geheel en al voorbij gaat aan de vele voordelen die de 
communautaire partners genieten door hun lidmaatschap van de Unie en in strijd is met 
alle facetten van het cohesiebeginsel;

3. steunt daarom de grondige herziening van het financieringsstelsel van de Unie (zowel van 
de uitgaven als van de inkomsten) die de Commissie heeft toegezegd in 2008/2009 te 
zullen uitvoeren overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van december 2005 
en de Verklaring betreffende de herziening van het meerjarig financieel kader die in 
bijlage is opgenomen bij het Interinstitutioneel Akkoord betreffende de 
begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer van 17 mei 2006;

4. acht het noodzakelijk een nieuw stelsel van eigen middelen van de Unie te ontwikkelen:

– dat bestaat uit echte eigen middelen van de Gemeenschap en niet uit nationale 
bijdragen aan de Europese begroting;

– dat waarborgt dat de Unie over voldoende middelen beschikt om haar beleid op een 
passende wijze te financieren, onder meer met het oog op toekomstige uitbreidingen;

– dat transparant en begrijpelijk is;

– dat is onderworpen aan absoluut democratische besluitvormings- en controleprocessen;

– dat billijk is;

5. acht het vanuit dit oogpunt zinvol om geleidelijk een echte eigen-middelenbron van de 
Unie in te voeren met een fiscaal karakter, die een rechtstreekse link legt tussen de burger 
en de communautaire financieringen, doeltreffend en billijk is en niet leidt tot een 
verzwaring van de totale belastingdruk voor de belastingbetaler;

6. ten aanzien van de besluitvormingsmechanismen betreffende eigen middelen:

– bekrachtigt zijn instemming met het in de Europese Grondwet voorgestelde dispositief, 
dat enerzijds bestaat uit fundamentele bepalingen, vastgelegd in een na raadpleging 
van het Europees Parlement vastgestelde en door de lidstaten overeenkomstig hun 
onderscheiden grondwettelijke bepalingen goedgekeurde Europese wet van de Raad, 
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en anderzijds uit uitvoeringsmaatregelen, vastgelegd in een na goedkeuring van het 
Europees Parlement met gekwalificeerde meerderheid aangenomen Europese wet van 
de Raad;

– herinnert er evenwel aan dat dergelijke bepalingen een onlosmakelijk onderdeel 
vormen van de globale overeenkomst inzake de financiën van de Unie als vastgelegd 
in de Europese Grondwet, die is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

● ten aanzien van de eigen middelen blijft het laatste woord bij de lidstaten;

● de huidige financiële vooruitzichten worden in het verdrag opgenomen via een wet 
tot vaststelling van het meerjarig financieel kader, die de instemming vereist van 
de Raad en het Parlement;

● het onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte uitgaven in de jaarbegroting 
wordt geschrapt;

● het Parlement krijgt een beslissingsbevoegdheid over de gehele jaarbegroting;

7. onderstreept dat de latere verdieping van de Europese politieke integratie 
noodzakelijkerwijs betekent dat het besluitvormingsproces aangaande de eigen middelen 
moet worden vereenvoudigd om het doeltreffender te maken, en dat het Europees 
Parlement gezamenlijk met de nationale parlementen van de lidstaten de bevoegdheid 
krijgt om deze middelen goed te keuren en zo te zorgen dat het een volledig 
communautair proces wordt;

8. is van mening dat voor het welslagen van deze hele herziening parallel aan de hervorming 
van het stelsel van de eigen middelen, een herformulering nodig is van de streefcijfers 
voor de uitgaven van de Unie, om te komen tot een consolidatie van alle beleidstrajecten, 
rekening houdend met het verloop van het Europese eenwordingsproces en op basis van 
gezamenlijke reflectie tussen het Europees Parlement, de Commissie, de Raad en de 
nationale parlementen;

9. is blij met de door de rapporteur ten principale gekozen methodologie voor wat betreft de 
dialoog met de nationale parlementen, evenals met de vruchtbare debatten die tot nu toe 
binnen de parlementaire fora over de toekomst van Europa zijn gevoerd. 
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