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EP-leden hebben de weg gebaand voor een snelle invoering van het herstelplan  om de economie weer op gang te
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•

EP-stemming  is cruciale stap voor  de Raad om  het Eigenmiddelenbesluit aan te nemen en
ter ratificatie aan de parlementen van de 27 lidstaten voor te leggen

• Juridisch bindend tijdschema nodig om nieuwe inkomstenbronnen in te voeren

• Verder uitstel in de Raad zou schadelijk zijn voor sociaal en economisch herstel
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Europarlementsleden versnellen de procedure waarmee de EU 750 miljard euro kan
lenen voor het coronaherstelplan “Next Generation EU”
 
Al tijdens de plenaire vergadering van september hebben de leden van het Europees Parlement
gestemd over hun wetgevingsadvies over het eigenmiddelenbesluit (EMB).
 
Daarmee werd een belangrijke hindernis genomen en de procedure voor de uitvoering van
deze cruciale EU-wetgeving om de economie weer op gang te brengen, versneld. De Europese
Commissie  krijgt  de toelating om 750 miljard euro op de kapitaalmarkten op te  halen ter
financiering van het  coronaherstelfonds.
 
Dankzij de stemming van woensdag zal de Raad van de EU het EMB snel kunnen goedkeuren
en het ratificatieproces in de 27 lidstaten kunnen opstarten, zodat het herstelplan zo snel
mogelijk in werking kan treden.
 
De Europarlementsleden herhalen in hun advies, dat woensdag werd aangenomen met 455
stemmen voor, 146 tegen en 88 onthoudingen, het standpunt dat er nieuwe inkomstenbronnen
nodig zijn voor de EU-begroting. Die zouden minstens de kosten van het herstelplan moeten
dekken. Het Parlement verzoekt bovendien om een juridisch bindend tijdschema om deze
nieuwe eigen middelen in te voeren.
 
Daarnaast staan de EP-leden erop dat het economische herstel op een duurzame manier wordt
gefinancierd, bijvoorbeeld door het invoeren van belastingen op transnationale vervuilers en
multinationals, en dat de volgende generatie de rekening niet gepresenteerd mag krijgen.
 
Citaten
 
José Manuel Fernandes (EVP, PT), corapporteur: “Vandaag heeft het Europees Parlement
geschiedenis geschreven. De EU heeft in 32 jaar tijd geen nieuwe eigen middelen gehad. De
Europese Commissie heeft niet eerder op deze schaal leningen op de kapitaalmarkt opgehaald.
De stemming van vandaag baant de weg voor de goedkeuring van het eigenmiddelenbesluit
door de Raad en voor het ratificatieproces in de nationale parlementen. Er is geen tijd te
verliezen: het herstelfonds moet er zijn vanaf 1 januari 2021. Waar wacht de Raad nog op?”
 
Valérie  Hayer  (RENEW,  FR),  corapporteur:  "  Dankzij  het  groene  licht  dat  het  Europees
Parlement  vandaag  heeft  gegeven  liggen  de  leningen  voor  het  coronaherstelplan  nu  op
schema. We zullen er  nu voor zorgen dat  de schuld wordt  terugbetaald door techreuzen,
belastingontduikers, grote buitenlandse vervuilers en anderen die wel profiteren van onze
interne markt,  maar niet eerlijk bijdragen aan onze welvaart en de bescherming van onze
planeet".
 
Meer informatie is te vinden in de ontwerp wetgevingsresolutie.
 
Achtergrond 
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https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/135511/VALERIE_HAYER/home
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0146_NL.html#title2


Dankzij de stemming over het wetgevingsadvies van het Europees Parlement zal de Raad het
eigenmiddelenbesluit kunnen goedkeuren en laten bekrachtigen door de parlementen van de
27 EU-landen. Het EMB is de rechtsgrondslag voor de inkomstenbronnen van de EU-begroting.
 
Het nieuwe EMB zal bovendien de rechtsgrondslag zijn om middelen te kunnen lenen op de
financiële markt voor de financiering van het herstelinstrument Next Generation EU. Nadat de
Raad het Europees Parlement heeft geconsulteerd, keurt zij het besluit unaniem goed. Het EMB
moet door de parlementen van alle EU-landen worden bekrachtigd. Verwacht wordt dat het
besluit, samen met het nieuw meerjarig financieel kader, in januari 2021 van kracht wordt.
 

Contact 
 
 

Meer informatie
De aangenomen tekst zal hier worden gepubliceerd (16.09.2020)
Kijk het  plenaire debat hier terug (14.09.2020)
Kijk de persconferentie hier terug (16.09.2020)

Onderzoeksdienst van het Parlement: “Opinion on the EU own resources system”

Persbericht over stemming in de EP-begrotingscommissie (01.09.2020)

Begrotingscommissie

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
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=3397cd6d-0328-3573-4e93-ac0a05466197&date=20200914#
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-rapporteurs-valerie-hayer-jose-manuel-fernandes-on-vote-on-legislative-opinion-o_20200916-1430-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_ATA%282020%29652055
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_ATA%282020%29652055
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_ATA%282020%29652055
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_ATA%282020%29652055
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_ATA%282020%29652055
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_ATA%282020%29652055
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_ATA%282020%29652055
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_ATA%282020%29652055
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200827IPR85812/eu-revenue-meps-demand-legally-binding-calendar-for-new-own-resources
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200827IPR85812/eu-revenue-meps-demand-legally-binding-calendar-for-new-own-resources
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200827IPR85812/eu-revenue-meps-demand-legally-binding-calendar-for-new-own-resources
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200827IPR85812/eu-revenue-meps-demand-legally-binding-calendar-for-new-own-resources
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200827IPR85812/eu-revenue-meps-demand-legally-binding-calendar-for-new-own-resources
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/budg/home.html


Paola GARCIA ISAAK
Persvoorlichter in België

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

Koen BLANKENSTIJN
Persvoorlichter in Nederland

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