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EU Meerjarenbegroting: Besluit uitstellen is
schadelijk voor burgers en bedrijven.
 

In een resolutie  waarschuwt het Europees Parlement voor een "duidelijk risico" dat een
akkoord met de Raad over de EU-lange termijn begroting voor 2021-2027 niet op tijd
wordt gesloten.
 
De  tekst,  aangenomen  met  426  stemmen  tegen  163,  en  67  onthoudingen,  bepaalt  het
volgende:
 

bevestigt  het  standpunt  van  het  vorige  Parlement  met  betrekking  tot  de
meerjarenbegroting  na  2020,  zoals  aangenomen  in  november  2018; 
het standpunt van het Parlement wordt herzien met het oog op extra maatregelen ter
financiering van de klimaattransitie,  waarbij  er  wordt  benadrukt  dat  er  dringend
behoefte  is  aan  een  nieuwe  doorbraak  op  het  vlak  van  politieke  en  financiële
inspanningen  om  de  doelstellingen  van  het  klimaatakkoord  van  Parijs  te
verwezenlijken; 
de Commissie  moet  toelichten wat  de financiële  gevolgen zijn  van de politieke
beloften gedaan door de in juli verkozen voorzitter van de Commissie, Ursula von der
Leyen, met betrekking tot het MFK; 
de  Commissie  moet  een  “rampenplan”  voorbereiden  als  vangnet  om  de
begunstigden van programma’s met EU-financiering te beschermen, aangezien het
Parlement een "duidelijk risico" ziet dat de complexe onderhandelingen tussen het
Parlement en de Raad eind 2020 niet met succes zullen zijn afgerond.
 

De Raad heeft hierover nog steeds geen politiek besluit genomen.
 
Achtergrond
 
De Commissie heeft de wetgevingsvoorstellen voor het nieuwe MFK in het voorjaar van 2018
ingediend. Het Parlement heeft hierover reeds in november 2018 een standpunt ingenomen en
is dus al bijna een jaar bereid om met de Raad te gaan onderhandelen.
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• EU-landen worden opgeroepen om met spoed een standpunt over de meerjarenbegroting,
het meerjarig financieel kader (MFK) in te nemen

• Parlement is reeds sinds november 2018 bereid om te onderhandelen

• EP-leden eisen een vangnet zodat burgers, ondernemingen en organisaties de nodige
financiering kunnen blijven ontvangen als het akkoord er niet op tijd is
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https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ddab3cfb-2803-11e8-ac73-01aa75ed71a1
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_nl.htm


Het meerjarig financieel kader is de langetermijnbegroting van de EU en bestrijkt gewoonlijk een
periode  van  zeven  jaar.  Het  huidige  MFK  (periode  2014-2020)  is  op  2  december  2013
goedgekeurd.
 
Ongeveer 93% van de EU-begroting financiert activiteiten op het terrein in de EU-landen en
daarbuiten. Het gaat naar burgers, regio's, steden, landbouwers, onderzoekers, studenten,
ngo's en bedrijven.
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Meer informatie
Aangenomen tekst (10.10.2019)
Video-opname van het debat (10.10.2019)
Begrotingscommissie van het Europees Parlement
EP-leden willen Raad aan de onderhandelingstafel voor meerjarenbegroting (nieuwsartikel)
Procedurebestand
Info pagina: het meerjarig financieel kader (MFK)
EP Multimediacentrum: Foto-, video- en audiomateriaal
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+32 2 284 26 23 (BXL)
+32 477 45 42 84
persdienst-NL@europarl.europa.eu
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(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
(+32) 498 98 13 45
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/budg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/eu-affairs/20191004STO63443/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2833(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/29/multiannual-financial-framework
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/home
https://twitter.com/EP_Budgets

