
 

Sassoli: Het Parlement zal niet zomaar elk
begrotingsakkoord aanvaarden
 

Voorzitter van het EP David Sassoli herinnerde de EU-leiders eraan dat goedkeuring van
het Parlement nodig is voor de begroting en dat EP-leden niet zomaar elk akkoord zullen
aanvaarden.
 
Sassoli was aan het woord tijdens de start van de EU-top, bedoeld om een akkoord te vinden
onder de lidstaten over de volgende meerjarenbegroting van de EU. De 2021-2027 begroting
zal de eerste zijn sinds de terugtrekking van het VK.
 
Hij vertelde de staatshoofden en regeringsleiders dat het Parlement bereid was een akkoord te
weigeren als de EU niet de middelen krijgt om zijn vele uitdagingen aan te gaan.
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“We moeten de Unie uitrusten met alle nodige middelen om onze gezamenlijke uitdagingen aan
te gaan,” zei hij. De eerste en meest dringende is klimaatverandering. De Green Deal biedt
Europa een ambitieus plan om het eerste CO2-neutrale continent te worden tegen 2050. Voor
het behalen van deze doelstelling zal een grote financiële inspanning nodig zijn.
 
“We hebben middelen nodig om groei en ontwikkeling te stimuleren, en landen, bedrijven en
mensen in deze transitie te steunen. We moeten ook investeren in onderzoek om ervoor te
zorgen dat Europa koploper is en niet afhankelijk wordt van de import van nieuwe technologieën
ontwikkeld buiten de EU zonder onze bijdrage.”
 
Hij zei ook dat “de kunstmatige tweedeling tussen de nettobetalers en ontvangers” moet
ophouden. “Alle lidstaten halen zonder uitzondering voordeel uit de EU.”
 
Het Parlement heeft in 2018 zijn onderhandelingspositie over de meerjarenbegroting al
bepaald. Akkoorden kunnen niet worden uitgevoerd zonder goedkeuring van het Parlement.
 
Meer informatie
Persconferentie
Persbericht
Audiovisuele materialen
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https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/press-conference-by-d-sassolli-president-e-p-from-council_20200220-1630-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-parliament-united-on-the-mff---we-will-not-just-accept-any-agreement
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/extraordinary-meeting-of-european-council-20-february-2020_14805_pk?_package_detail_portlet_PackageDetailPortlet_selectedDate=20%2F02%2F2020

