
 

EU-begroting: het Parlement wil nieuwe middelen
voor eigen inkomsten
 
Om het herstel van Covid-19 te financieren en in de toekomst van Europa te investeren,
wil het Parlement nieuwe inkomstenbronnen voor de EU-begroting. Ontdek meer in onze
video.
 

In de stemronde op 16 september drongen EP-leden aan op een wettelijk bindende kalender
voor de introductie van nieuwe inkomstbronnen. Het Parlement heeft ook herhaaldelijk
gevraagd voor de afschaffing van alle budgetkortingen en correcties, waar alleen sommige EU-
landen voordeel uit halen.
 
Europeanen willen een verhoogde EU-begroting
 
Voor elke beslissing over de meerjarenbegroting is de goedkeuring van EP-leden nodig, en het
Parlement heeft al gezegd dat de aanvaarding van nieuwe bronnen voor eigen middelen een
essentiële vereiste is voor goedkeuring. Een nieuwe enquête van juni 2020 in opdracht van het
Parlement, toont aan dat de meerderheid (56%) van Europeanen gelooft dat de EU meer
financiële middelen nodig heeft om de impact van Covid-19 volledig ongedaan te maken.
 
Op 13 juli, vóór de EU-top in juli, zei voorzitter van de begrotingscommissie Johan Van
Overtveldt: “De positieve stappen op het vlak van omvang en het evenwicht van het
herstelinstrument kunnen niet compenseren voor reactionaire voorstellen voor de
meerjarenbegroting en eigen middelen. Er wordt verder gesnoeid in essentiële EU-programma’s
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– ik heb het over Horizon Europa, Erasmus+, Digitaal Europa en migratie.” Hij voegde eraan toe
dat de lange termijndoelstellingen van de EU niet verdwenen zijn tijdens de Covid-19-uitbraak
en niet opgeofferd mogen worden.
 
“We willen toekomstige generaties niet straffen"
 
Tijdens een debat op 14 september, zei Valérie Hayer, één van de EP-leden die leiding heeft
genomen inzake de hervorming van eigen middelen: “we moeten verzekeren dat we niet raken
aan het spaargeld van de Europeanen. We moeten naar de CO2-voetafdruk kijken van
goedkope invoer. [...] En vind jij het correct dat multinationals gebruik kunnen maken van
belastingoptimalisering? [...] Dit zijn de spelers die rekening van het herstel moeten betalen, niet
de Europese burgers.”
 
José Manuel Fernandes, een ander leidinggevende EP inzake de hervorming van eigen
middelen, zei: “We willen toekomstige generaties niet penaliseren of besparen in EU-
programma’s of beleid. Vandaar ons pleidooi voor nieuwe eigen middelen, die voldoende
moeten zijn om de leningen terug te kunnen betalen.”
 
De volgende stappen
 
Het Parlement zal het laatste woord hebben vóór de 2021-2027 begroting van kracht kan gaan.
De huidige meerjarenbegroting loopt af op 31 december 2020.
 
Meer informatie
Inspanningen herstel zullen snel uitdoven zonder perspectief op lange termijn
EU-herstel en meerjarenbegroting: leiders moeten het beter doen
Interview met José Manuel Fernandes en Valérie Hayer over eigen middelen
Toekomstige EU-financiering en herstel: rol van het Parlement en volgende stappen (22 juli
EPRS-briefing over beslissing eigen middelen
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