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Nieuwe EU-begroting: de grotere flexibiliteit is welkom, 
maar er moet nog meer nadruk worden gelegd op 
meerwaarde, aldus controleurs 
In de EU-begroting die de Europese Commissie voor de periode van 2021 tot 2027 heeft 
voorgesteld, moet de nadruk nog sterker op de meerwaarde worden gelegd. Dit wordt gesteld 
in een nieuw briefingdocument van de Europese Rekenkamer. De controleurs zijn ingenomen 
met de grotere flexibiliteit die het meerjarig financieel kader (MFK) biedt om in te spelen op 
onvoorziene gebeurtenissen. Ze waarschuwen er echter voor dat veranderingen in prioriteiten 
voor uitgaventerreinen in het voorstel niet duidelijk worden toegelicht en niet worden 
onderbouwd met de gepubliceerde resultaten van de evaluatie door de Commissie van de 
meerwaarde van de uitgavenprogramma’s van de EU.  

“EU-meerwaarde werd genoemd als een van de leidende beginselen voor de hervorming van de 
uitgaven door de Commissie”, aldus Jan Gregor, het lid van de Europese Rekenkamer dat 
verantwoordelijk is voor het briefingdocument. “Maar de voorstellen van de Commissie worden 
niet duidelijk toegelicht of onderbouwd met de evaluatie door de Commissie van de EU-
meerwaarde van uitgavenprogramma’s.” 

De Commissie stelt veranderingen voor in zowel de prioriteiten als de structuur van de begroting. 
De financiering wordt voor slechts één begrotingsonderdeel — “Natuurlijke hulpbronnen en 
milieu” — met 63 miljard EUR verlaagd. Dit omvat een verlaging met 15 % van de financiering 
voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Tegelijkertijd stelt de Commissie voor om de 
lidstaten een hoger bedrag aan cofinanciering te laten verstrekken voor programma’s voor 
plattelandsontwikkeling.  

Elders stelt de Commissie voor om de totale financiering te verhogen met 115 miljard EUR, 
waaronder 52 miljard EUR aan nieuwe middelen. Stijgingen van meer dan 10 % worden 
voorgesteld voor “Nabuurschap en internationaal beleid” (+13 %), “Eengemaakte markt, 
innovatie en digitaal beleid” – de rubriek die uitgaven voor onderzoek betreft (+43 %) – en 
“Migratie en grensbeheer” samen met “Veiligheid en defensie” (+359 %).  

http://www.eca.europa.eu/


NL 

 
 
 

 

2 

Ook vestigen de controleurs de aandacht op kwesties rond de timing van de voorgestelde 
begroting. Volgens hen overlappen de strategische kaders en doelstellingen voor EU-maatregelen 
elkaar en vallen ze niet samen. De Europa 2020-strategie zal eindigen voordat de nieuwe MFK-
periode begint, en er is nog geen nieuw pakket strategische EU-doelstellingen vastgesteld. In 
feite is het EU-begrotingsvoorstel voor de lange termijn een instrument geworden voor het 
vormgeven aan de EU-beleidsdoelstellingen na 2020, en niet zo zeer voor het eenvoudigweg 
weergeven ervan. Dit is volgens de controleurs niet de gebruikelijke of logische gang van zaken.  

De Commissie streeft ernaar dat de wetgeving tegen het voorjaar van 2019 is vastgesteld. Dit 
wordt verwelkomd, aangezien het de Commissie en de lidstaten zou helpen om zonder 
vertraging nieuwe programma’s te starten.  

Zij zijn ingenomen met de aanmerkelijk grotere flexibiliteit die de begroting biedt om in te 
kunnen spelen op onvoorziene gebeurtenissen; wel wijzen zij ook op een aantal uitdagingen dat 
zich voordoet voordat het nieuwe MFK ingaat: 

• er moet een compleet financieel plan worden ontwikkeld dat bij het voorstel voor het 
MFK 2021-2027 moet worden gevoegd;  

• de discussie over het MFK-voorstel is begonnen nog voor de EU haar strategische 
doelstellingen voor de periode na 2020 duidelijk heeft aangegeven;  

• de EU-uitgavenprogramma’s zullen sterke en onderling samenhangende prestatiekaders 
vereisen die afgestemd zijn op de strategische doelstellingen van de EU en op het MFK 
2021-2027;  

• de nieuwe en herziene financieringsregelingen die de Commissie voorstelt, zullen een 
constant hoog niveau van publieke verantwoording en transparantie moeten waarborgen;  

• de Europese Rekenkamer moet het mandaat krijgen om alle EU-organen te controleren, 
met inbegrip van het Europees Defensieagentschap en het voorgestelde Europees Monetair 
Fonds, en moet worden verzocht om alle organen te controleren die buiten de rechtsorde van de 
EU zijn opgericht ter uitvoering van EU-beleid. 

Noot voor de redactie 

De controleurs berekenen dat, tegen huidige prijzen, het door de Commissie voorgestelde MFK 
voor 2021-2027 een toename van 18 % ten opzichte van 2014-2020 betekent: van 1,08 biljoen 
EUR tot 1,28 biljoen EUR. Er dient echter rekening te worden gehouden met inflatie, de impact 
van de Brexit (minder bijdragen van, en betalingen aan het Verenigd Koninkrijk) en de opname 
van het Europees Ontwikkelingsfonds in de begroting van de EU. Op basis hiervan bedraagt 
volgens de controleurs de werkelijke toename 5 % – van 1,08 biljoen EUR tot 1,13 biljoen EUR. In 
verhouding tot het bruto nationaal inkomen is er volgens de schatting van de Commissie sprake 
van een daling van 1,16 % naar 1,11 %. 

Een briefingdocument is geen controleverslag, maar een evaluatie op basis van openbare 
informatie en het werk van de controleurs op het beleidsterrein. 
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Het briefingdocument “The Commission’s proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial 
Framework” (het voorstel van de Commissie voor het meerjarig financieel kader voor 2021-2027) 
is in het Engels beschikbaar op de ERK-website (eca.europa.eu). 

 

https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/ecadefault.aspx

