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Mandaat voor onderhandelingen met de Raad ter verbetering van het langetermijnbegrotingsakkoord is met grote meerderheid
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Akkoord over coronaherstelfonds is "historische stap", maar EU-langetermijnprioriteiten
zoals de Green Deal en de Digitale Agenda staan op het spel, vinden Europarlementariërs
 
In een resolutie over de uitkomst van de buitengewone Europese Raad van 17-21 juli 2020 die
donderdag is aangenomen met 465 stemmen voor, 150 stemmen tegen en 67 onthoudingen,
herdenken de EP-leden de slachtoffers van het coronavirus en brengen ze hulde aan iedereen
die de pandemie heeft  helpen bestrijden.  Zij  benadrukken dat  "de mensen in  de EU een
collectieve plicht  tot  solidariteit  hebben".
 
Positieve stap voor herstel op korte termijn, onvoldoende op lange termijn 
 
In  de  tekst,  die  dient  als  mandaat  voor  de  komende  onderhandelingen  over  de  nieuwe
Europese meerjarenbegroting (meerjarig financieel kader, MFK) en het herstel van de EU,
verwelkomt  het  Parlement  het  akkoord  van  de  EU-leiders  over  het  oprichten  van  een
coronaherstelfonds, zoals het Parlement in mei had voorgesteld, en noemt het een "historische
stap voor de EU". De Europarlementariërs betreuren echter de "enorme bezuinigingen op de
subsidiecomponenten" en dringen erop aan om op democratische wijze betrokken te worden bij
het herstelinstrument, dat "geen formele rol toekent aan de gekozen leden van het Europees
Parlement".
 
Wat  de EU-meerjarenbegroting  betreft,  keuren zij  de  bezuinigingen op toekomstgerichte
programma's  af  en zijn  zij  van mening dat  deze "de fundamenten van een duurzaam en
veerkrachtig  herstel  zullen  ondermijnen."  De  belangrijkste  EU-programma's  voor
klimaatbescherming, digitale transitie, gezondheid, jeugd, cultuur, onderzoek of grensbeheer
"lopen het risico abrupt aanzienlijk minder financiering van te ontvangen van 2020 tot 2021" en
dat de "EU-begroting als geheel vanaf 2024 onder het niveau van 2020 zal liggen, waardoor de
verplichtingen en prioriteiten van de EU in gevaar komen."
 
Parlement kan niet instemmen met slecht akkoord
 
Het Parlement aanvaardt het politieke akkoord van de Europese Raad over het MFK 2021-2027
dus niet in de huidige vorm en " weigert voor voldongen feiten te worden geplaatst". De leden
van het Europees Parlement zijn "bereid hun goedkeuring van het MFK op te schorten” tot er
een bevredigend akkoord is bereikt in de komende onderhandelingen tussen het Parlement en
de Raad, bij voorkeur uiterlijk eind oktober teneinde een vlotte start van de EU-programma's

• Positieve stap voor herstel op korte termijn, maar bezuinigingen op langetermijnbegroting zijn
onaanvaardbaar

• Democratische controle op het EU-herstelplan onontbeerlijk

• Europarlementariërs zijn bereid om goedkeuring voor langetermijnbegroting op te schorten
totdat er een beter akkoord ligt

• Duidelijk mechanisme nodig om  EU-financiering aan bescherming van de rechtsstaat te
koppelen
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vanaf 2021 te verzekeren.
 
In het geval echter dat een nieuw MFK niet tijdig zou worden vastgesteld, herinneren de leden
van het Europees Parlement eraan dat artikel 312, lid 4, van het VWEU voorziet in een tijdelijke
verlenging van het plafond van het laatste jaar van het huidige MFK (2020), en dat dit volledig
verenigbaar zou zijn met het herstelplan en de vaststelling van de nieuwe MFK-programma's.
 
Bescherming van de rechtsstaat 
 
Het Parlement "betreurt" ten zeerste dat de Europese Raad de inspanningen van de Commissie
en het Parlement om de rechtsstaat, de grondrechten en de democratie in het kader van het
MFK en het herstelplan te handhaven, aanzienlijk heeft verzwakt en herhaalt dat het Europees
Parlement medewetgever is over de verordening over de Rechtsstaat.
 
Nieuwe bronnen van EU-inkomsten en terugbetaling van de EU-schuld
 
De leden van het Europees Parlement herhalen dat het Parlement niet zal instemmen met het
MFK zonder een akkoord over de hervorming van het stelsel van eigen middelen van de EU,
met inbegrip van de invoering van een pakket nieuwe eigen middelen tegen het einde van het
MFK voor  2021-2027,  dat  noodzakelijk  is  om ten  minste  de  kosten  gerelateerd  aan  het
terugbetalingsplan  van  “New Generation  Europe”  te  dekken.
 
Zij zijn van mening dat de staatshoofden en regeringsleiders van de EU hebben nagelaten het
probleem van de terugbetaling van de financiering van het herstelinstrument aan te pakken en
herinneren  eraan  dat  zonder  verdere  bezuinigingen  op  cruciale  EU-programma’s  of  de
verhoging van nationale bijdragen van de lidstaten, het creëren van nieuwe eigen middelen de
"enige aanvaardbare optie is voor het Parlement.”
 
Tussentijdse herziening onontbeerlijk
 
Het Parlement eist dat uiterlijk eind 2024 een juridisch bindende tussentijdse herziening van het
MFK in werking treedt en benadrukt dat deze herziening de plafonds voor de periode 2025-
2027,  de invoering van extra  eigen middelen en de tenuitvoerlegging van de klimaat-  en
biodiversiteitsdoelstellingen moet  omvatten.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:12016E312


Contact 
 
 

Meer informatie
Begrotingscommissie
De aangenomen tekst wordt hier gepubliceerd (23.07.2020)

Kijk het debat hier terug (23.07.2020)

Background briefing: “Future EU financing and recovery: Parliament’s role and next steps”
(22.07.2020)

EP Research on “Future financing of the Union: MFF, Own Resources and Next Generation
EU”
Conclusies van de Europese Raad, 17‑21 juli (persbericht van de Europese Raad)

Vrij te gebruiken foto-, video- en audiomateriaal

Armin WISDORFF
Press Officer

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

Elzelien VAN DER STEEN
Persvoorlichter

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

Persbericht

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

4 I 5

http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/budg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/plenary_20200723-0900-PLENARY_vd
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200722IPR83807/future-eu-financing-and-recovery-parliament-s-role-and-next-steps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200722IPR83807/future-eu-financing-and-recovery-parliament-s-role-and-next-steps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200722IPR83807/future-eu-financing-and-recovery-parliament-s-role-and-next-steps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200722IPR83807/future-eu-financing-and-recovery-parliament-s-role-and-next-steps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200722IPR83807/future-eu-financing-and-recovery-parliament-s-role-and-next-steps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200722IPR83807/future-eu-financing-and-recovery-parliament-s-role-and-next-steps
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652023
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652023
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652023
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652023
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652023
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652023
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652023
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652023
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2020/07/21/european-council-conclusions-17-21-july-2020/
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https://twitter.com/EP_Budgets


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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