
 

De belastingbetaler verdient bescherming van de
EU-begroting en de rechtsstaat
 
EP-leden benadrukken dat recente voorstellen van de Raad niet ver genoeg gaan voor
een instrument dat EU-financiering koppelt aan respect voor de rechtsstaat.
 
Tijdens het debat op maandag bekritiseerden de meeste Europarlementariërs de positie van de
Raad over het ‘conditionaliteitsmechanisme voor de rechtsstaat’ van vorige week. De leden
zeiden dat het een instrument in het leven roept dat in de praktijk nooit gebruikt kan worden.
Met aanhoudende schendingen van de rechtsstaat en corruptie in sommige lidstaten is de EU
het aan de burgers en belastingbetalers verplicht om het EU-budget te beschermen. Sommigen
riepen zelfs op tot het stopzetten van EU-financiering bij schendingen van de grondrechten in
lidstaten.
 
Het Duitse voorzitterschap van de Raad en de Europese Commissie werden door sommige
leden aangewezen als de schuldigen voor het creëren van een ideologie die het toestaat dat
individuele lidstaten worden aangevallen.
 
Michael Roth van het Raadsvoorzitterschap stipte het feit aan dat de Raad en het Parlement het
eindelijk eens zijn over de noodzaak van een dergelijk instrument. Alle EU-lidstaten zijn nu aan
boord met het huidige voorstel en we hebben nu de unieke kans om samen de inhoud vorm te
geven. Hij vroeg de hulp van het Parlement om de posities van de wetgevers dichterbij elkaar te
brengen.  Daarnaast  sprak hij  zijn  hoop uit  dat  het  Parlement de snelle aanname van het
instrument ondersteunt.
 
Bekijk de openingsverklaringen van Raad en Europese Commissie op EbS+
 
Kijk de eerste ronde van sprekers namens de politieke groepen terug op EbS+
 
Kijk het volledige debat terug
 
Onderhandelingen over volgende EU-meerjarenbegroting en eigen middelen gaat door
 
Op  maandag  vond  de  zesde  onderhandelingsronde  plaats  over  de  volgende  EU-
meerjarenbegroting en nieuwe bronnen van inkomsten voor de EU. De leden van het EP-
onderhandelingsteam en de Raad kwamen hierover samen. Er werd geen doorbraak bereikt,
niet over kwestie van het aanvullen van 15 belangrijke EU-programma’s, noch over andere
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11322-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11322-2020-INIT/en/pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/nl/video/I-195701
https://audiovisual.ec.europa.eu/nl/video/I-196053
https://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/debate-details.html?date=20201005&detailBy=date
https://twitter.com/i/lists/1205126942384676866?s=20
https://twitter.com/i/lists/1205126942384676866?s=20
https://twitter.com/EP_Budgets/status/1309205930341433344


zaken.
 
Na de besprekingen hield het EP-onderhandelingsteam een persconferentie. Een samenvatting
door middel van een lijst met quotes, met video, vindt u op deze webpagina.
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