
 

Debat over EU-begroting en herstel: "Een akkoord
in de Raad is geen definitief akkoord".
 

Terugkijkend op 19 juni en vooruitblikkend op de EU-top van 17 juli hebben de EP-leden
hun standpunt over de toekomstige financiering van de EU en het economisch herstel
geformuleerd
 
In het debat met de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, en Eurocommissaris
Maroš  Šefčovič  hebben  de  meeste  leden  van  het  Europees  Parlement  herhaald  dat  de
voorstellen  van  de  Commissie  voor  het  economische  herstelpakket  en  een  nieuwe  EU-
meerjarenbegroting  het  absolute  minimum zijn  dat  voor  het  Parlement  aanvaardbaar  is.
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De Europarlementariërs eisten ook een behoorlijk terugbetalingsplan, inclusief verschillende
nieuwe Europese inkomstenbronnen, de zogenaamde “eigen middelen”, zoals een digitale
belasting of een belasting op basis van het emissiehandelssysteem (ETS), om te voorkomen
dat de burger straks de rekening gepresenteerd krijgt van de financiering van het herstel.
 
Verscheidene parlementsleden drongen erop aan dat
 
-  de  voorwaarden  verbonden  aan  de  herstelfondsen  niet  mogen  leiden  tot  nieuwe
bezuinigingen;
 
- de rechtsstaat moet worden gerespecteerd;
 
- investeringen de veerkracht van de EU moeten versterken, bijvoorbeeld door het bevorderen
van de digitale agenda.
 
Terwijl voor sommige leden van het Europees Parlement het hele pakket een "magere 1,5%"
van het BNI van de EU bedraagt,  vonden anderen de omvang van het pakket te groot en
betreurden dat de EU schulden aan gaat.
 
Een aantal EP-leden zei dat het belangrijk is om naar de lange termijn te kijken, voor het geval
er meer lockdowns komen. Zij benadrukten dat "een akkoord in de Raad geen definitief akkoord
is", aangezien het Europees Parlement bereid is om te onderhandelen. Het Parlement heeft het
laatste woord (stemming bij absolute meerderheid) voordat de meerjarenbegroting (meerjarig
financieel kader, MFK) voor 2021-2027 in werking kan treden.
 
Zoals bepaald in artikel  324 van het Verdrag hebben David Sassoli,  de voorzitter van het
Europees Parlement, Angela Merkel,  de Duitse bondskanselier,  in haar hoedanigheid van
roulerend voorzitterschap van de Raad, en Charles Michel, de voorzitter van de Europese
Raad, op 8 juli een ontmoeting gehad met Commissievoorzitter von der Leyen om de balans
van de nieuwe EU-meerjarenbegroting en het voorgestelde herstelplan op te maken en de
komende politieke onderhandelingen voor te bereiden.
 
Achtergrond 
 
Op  19  juni  hebben  de  EU-staatshoofden  en  regeringsleiders  via  videoconferentie  van
gedachten gewisseld over de plannen voor het coronaherstelfonds in de strijd tegen de Covid-
19-crisis en over een nieuwe EU-meerjarenbegroting die de Europese Commissie op 27 mei
2020  in  het  Parlement  heeft  gepresenteerd.  Zij  zijn  er  op  19  juni  niet  in  geslaagd
overeenstemming  te  vinden  over  een  gemeenschappelijk  standpunt.
 
De EU-leiders komen op 17 juli in Brussel opnieuw fysiek bij elkaar om te proberen tot een
akkoord te komen op basis van concrete voorstellen die Charles Michel, voorzitter van de
Europese Raad, naar verwachting vóór de EU-top zal presenteren.
 

Persbericht

NL Persdienst, Directoraat-generaal Communicatie
Europees Parlement - Woordvoerder: Jaume Duch Guillot
Nummer centrale persdienst (32-2) 28 33000

2 I 4

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/19/remarks-by-president-charles-michel-after-video-conference-of-the-members-of-the-european-council-19-june-2020/
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200526IPR79817/het-gaat-om-de-toekomst-van-de-eu-brede-steun-ep-voor-europees-herstelfonds
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/07/17-18/


Kijk en luister de speeches hier terug (klik op de naam van de spreker)
 
Charles MICHEL, voorzitter van de Europese Raad
 
Maroš ŠEFČOVIČ, voor de Europese Commissie
 
Siegfried MUREŞAN (EVP, RO)
 
Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES)
 
Valérie HAYER (Renew Europe, FR)
 
Gilles LEBRETON (ID, FR)
 
Philippe LAMBERTS (Groenen/EVA, BE)
 
Johan VAN OVERTVELDT (ECR, BE)
 
Manon AUBRY (GUE/NGL, FR)
 
Meer informatie
Verklaringen van de voorzitter van het EP, David Sassoli, over de EU-meerjarenbegroting en
het herstelfonds

EP Studiedienst: “Outcome of the European Council video-conference of 19 June 2020”

Brief van vijf EP-fractievoorzitters aan de EU-staatshoofden en regeringsleiders (18.06.2020)

EP Multimediacentrum: vrij te gebruiken foto's, video- en audiomateriaal - Europese Raad 17
en 18 juli 2020

EP Multimediacentrum: vrij te gebruiken foto's, video- en audiomateriaal - Europese Raad 19
juni 2020

Verloop van de procedure  (2020/2669(RSP))
Verloop van de procedure  (2020/2704(RSP))
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=efb92c0b-21b1-2cb7-e19c-8b4a2534ca83&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=NL&vodId=41669391-68d4-83b3-cd86-83a55d209c13&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=NL&vodId=1a283a24-66f4-fa36-2d40-5540ce794fec&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=6947d497-e9ef-d809-dac8-f1e2915a1162&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=NL&vodId=0c20b042-40c7-0b57-b045-6e2db4a1e0ed&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=NL&vodId=8ad3bece-91eb-a9bf-3bdd-67feedc6e762&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=NL&vodId=82c7bad4-20b1-8a24-f693-1753fd042542&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=NL&vodId=4a5513f2-598e-38f3-b592-aa55e5d6ad56&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/de/vod.html?mode=unit&vodLanguage=NL&vodId=6722130f-4f78-74f6-fb50-8ac20504afc1&date=20200708
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/news-room
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/news-room
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/news-room
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642845
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/special-european-council-17-and-18-july-2020_16101_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/special-european-council-17-and-18-july-2020_16101_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/special-european-council-17-and-18-july-2020_16101_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-19-june-2020_16001_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-19-june-2020_16001_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-19-june-2020_16001_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-19-june-2020_16001_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-19-june-2020_16001_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-19-june-2020_16001_pk
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2669(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2704(RSP)&l=en


Contact 
 
 
Armin WISDORFF
Press Officer

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

Elzelien VAN DER STEEN
Persvoorlichter

(+32) 2 28 42623 (BXL)
(+32) 477 45 42 84
elzelien.vandersteen@europarl.europa.eu

Koen BLANKENSTIJN
Persvoorlichter in Nederland

(+31) 7 031 35 444
(+31) 6 2041 7373
koen.blankenstijn@europarl.europa.eu

Paola GARCIA ISAAK
Persvoorlichter in België

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