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•

•
•

Het Parlement heeft woensdag ingestemd met het volgende Meerjarig Financieel Kader
(MFK) zodat vanaf begin volgend jaar EU-steun aan burgers kan worden gegeven
 
De tekst die op 10 november is overeengekomen met de Raad over de langetermijnbegroting
voor  2021-2027  werd  woensdag  goedgekeurd  met  548  stemmen  voor,  81  tegen  en  66
onthoudingen. De met de Raad overeengekomen tekst van het Interinstitutioneel Akkoord (IIA)
werd goedgekeurd met 550 stemmen voor, 72 tegen en 73 onthoudingen.
 
Een totale verhoging van 15 miljard voor de belangrijkste EU-programma’s
 
De verhoging is het gevolg van de inzet van het Parlement in de onderhandelingen om tien
geselecteerde vlaggenschipprogramma’s voor de komende zeven jaar te versterken. Daardoor
zullen burgers beter beschermd zijn tegen de COVID-19 pandemie, zullen er betere kansen
komen voor toekomstige generaties en zullen Europese waarden behouden blijven. Door dit
compromis verdrievoudigt het Europees Parlement de envelop voor EU4Health, zorgt het voor
een equivalent van een jaar extra financiering voor Erasmus+ en verzekert het dat financiering
van onderzoek blijft stijgen.
 

11  miljard  komt  voornamelijk  uit  de  corresponderende  bedragen  van  de
mededingingsboetes (die bedrijven moeten betalen als ze niet voldoen aan de EU-
regels). Dit is overeenkomstig de al langer geuite wens van het het Parlement dat
geld dat door de Europese Unie gegenereerd is in het EU-budget moet blijven. Deze
11 miljard zal het overkoepelende MFK-plafond (vastgesteld op €1,074.3 miljard in
prijzen van 2018) langzamerhand verhogen tot €1,085.3 miljard. 
4 miljard wordt gefinancierd uit reallocaties en marges binnen het MFK. 
Daarnaast wordt €1 miljard opzijgezet voor toekomstige behoeftes en crises, of om
toe te voegen aan de vlaggenschipprogramma’s.
 

Nieuwe Eigen Middelen
 
Onderhandelaars  bereikten  overeenstemming  over  het  principe  dat  de  middellange-  of
langetermijnkosten voor het afbetalen van de schuld van het herstelfonds niet ten koste mogen
gaan van succesvolle bestaande investeringsprogramma’s in het MFF. Ook mogen ze niet
resulteren in hogere op het BNP gebaseerde afdrachten van lidstaten. EP-onderhandelaars
hebben daarom een routekaart ontwikkeld om nieuwe Eigen Middelen te introduceren die de
komende zeven jaar naar het EU-budget zullen vloeien.

• Stemming bevestigt akkoord in de Europese Raad

• EP onderhandelde flinke verhogingen voor EU-vlaggenschipprogramma’s zoals het
Gezondheidsprogramma, Horizon (onderzoek) en Erasmus+

• Juridisch bindende routekaart voor het introduceren van nieuwe bronnen voor EU-inkomsten
overeengekomen

• Versterkte rol van het Parlement in het monitoren van de herstelfondsen

• Sterkere bepalingen vastgesteld voor biodiversiteit en gender
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201106IPR91014/compromise-on-long-term-eu-budget-ep-obtains-EU16-billion-more-for-key-programmes
https://twitter.com/EP_Budgets/status/1326217994620588033


De routekaart is onderdeel van het ‘Interinsitutioneel Akkoord”, een juridisch bindend document.
Naast de bijdrage die vanaf 2021 wordt geïnd op basis van de hoeveelheid niet-gerecycled
plastic die een land heeft, bevat de routekaart ook eigen middelen gebaseerd op een ETS
(emissiehandelssysteem)  dat  in  moet  gaan  in  2023  en  mogelijk  wordt  gelinkt  aan  een
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens. Andere onderdelen zijn een digitale heffing
(vanaf  2023),  een  belasting  op  financiële  transacties  en  een  financiële  bijdrage  die  het
bedrijfsleven moet leveren of een nieuwe grondslag voor vennootschapsbelasting (vanaf 2026).
 
Het parlement zal in de gaten houden hoe Next Generation EU-fondsen worden besteed
 
Aangaande de besteding van Next Generation EU-fondsen heeft het Parlement binnengehaald
dat er regelmatige bijeenkomsten komen van de drie instellingen om de implementatie van de
fondsen die  beschikbaar  zijn  op  basis  van artikel  122 te  monitoren.  Deze buitengewone
fondsen,  die  buiten de reguliere  begroting vrij  worden gemaakt  met  als  doel  om de hard
getroffen economie te herstellen, zullen op een transparante manier worden uitgegeven. Het
Parlement zal  samen met de Raad iedere afwijking van eerder overeengekomen plannen
controleren.
 
Het herstelfonds (Next Generation EU) is gebaseerd op een artikel uit het EU Verdrag (artikel
122 VWEU) waarin geen rol voor het Europees Parlement voorzien is. EP-onderhandelaars
hebben daarom succesvol ingezet op een nieuwe procedure met een “constructieve dialoog”
tussen het Parlement en de Raad. Zodra de Commissie de begrotingsimplicaties van een nieuw
voorgestelde rechtshandeling heeft vastgesteld op basis van artikel 122, begint de dialoog
tussen het Parlement en de Raad.
 
Horizontale kwesties: biodiversiteitsdoelen, gender en gelijke kansen 
 
 
Er komt ook verbeterde controle om er zeker van te zijn dat ministens 30 % van het totale
Europese  budget  en  de  uitgaven  onder  Next  Generation  EU  ten  gunste  komt  van
klimaatbescherming.  Vanaf  2024  wordt  7,5  %  van  de  jaarlijkse  uitgaven  besteed  aan
biodiversiteitsdoelen,  vanaf  2026  is  dit  10  %.
 
Man-vrouwgelijkheid en gender mainstreaming krijgen nu prioriteit in het MFK, door middel van
een gender impact assessment en het monitoren van de programma’s.
 
Het  EP-onderhandelingsteam  voor  de  komende  langetermijn  EU-begroting  en  de
hervorming  van  de  Eigen  Middelen
 
 
 
Johan Van Overtveldt (ECR, BE), Voorzitter van de Begrotingscommissie
 
Jan Olbrycht (EVP, PL), MFK co-rapporteur
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https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/125106/JOHAN_VAN+OVERTVELDT/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/28288/JAN_OLBRYCHT/home


Margarida Marques (S&D, PT), MFK co-rapporteur
 
José Manuel Fernandes (EVP, PT), Eigen Middelen co-rapporteur
 
Valérie Hayer (RENEW, FR), Eigen Middelen co-rapporteur
 
Rasmus Andresen (Groenen/EFA, DE)
 
Volg ze op Twitter: https://twitter.com/i/lists/1205126942384676866
 
Quotes
 
 
De verklaringen van de onderhandelaars van het Europees Parlement zijn hier te vinden.
 
Volgende stappen
 
 
De Raad van de EU moet formeel  de MKF-verordening en het  Interinstitutioneel  Akkoord
goedkeuren, waarna deze bekend worden gemaakt in het publicatieblad en in werking treedt op
1 januari.
 
Meer informatie
Aangenomen tekst (16.12.2020)
Aangenomen tekst van het Interinstitutioneel akkoord (IIA)
EP-persbericht: “EP debatteert over resultaten EU-top: meerjarenbegroting, rechtsstaat en
klimaat”
Video van het debat (16.12.2020)
EP-persbericht: Parlement keurt voorwaardelijkheid rechtsstaat voor toegang EU-fondsen
goed
Dossier MFK
Dossier IIA
EP achtergrondbriefing over het politiek akkoord over het Meerjarig Financieel Kader (MFK)
2021 - 2027, het Next Generation EU (NGEU) herstelfonds en nieuwe eigen middelen
Gedetailleerde verklaring over de politieke overeenkomst over het MFK en Eigen Middelen
Factsheet - A good deal for citizens
Begrotingscommissie
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https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197638/MARGARIDA_MARQUES/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/135511/VALERIE_HAYER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197448/RASMUS_ANDRESEN/home
https://twitter.com/i/lists/1205126942384676866
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201216IPR94102/long-term-eu-budget-and-own-resources-statements-by-parliament-s-negotiators
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0260_EN.html/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0261_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201213IPR93804/meps-debate-eu-summit-results-on-long-term-budget-rule-of-law-climate
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201213IPR93804/meps-debate-eu-summit-results-on-long-term-budget-rule-of-law-climate
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/home
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201211IPR93622/parlement-keurt-voorwaardelijkheid-rechtsstaat-voor-toegang-eu-fondsen-goed
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201211IPR93622/parlement-keurt-voorwaardelijkheid-rechtsstaat-voor-toegang-eu-fondsen-goed
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0166(APP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2070(ACI)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659371
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659371
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0260_EN.html#title4
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20201214RES93941/20201214RES93941.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/budg/home/highlights
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Armin WISDORFF
Press Officer

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
(+32) 498 98 13 45
armin.wisdorff@europarl.europa.eu

Ingelise DE BOER
Press Officer

(+32) 2 2833542 (BXL)
(+31) 6 1294 0913
ingelise.deboer@europarl.europa.eu

Koen BLANKENSTIJN
Press Officer in the Netherlands

(+31) 70 31 35 444
(+31) 6 2041 7373
koen.blankenstijn@europarl.europa.eu

Paola GARCIA ISAAK
Press officer in Belgium

(+32) 2 28 32 377
(+32) 478 96 00 84
paola.garcia@europarl.europa.eu
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