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DEFINITIEVE BEGROTING

COMMISSIE
brengt uitgavenbehoeften samen

 VOORONTWERP VAN BEGROTING

RAAD
evt. wijzigen + goedkeuring

 ONTWERP VAN BEGROTING

EUROPEES PARLEMENT
 ONTWERP VAN BEGROTING

Verplichte uitgaven Niet-verplichte uitgaven
EP kan zelf wijzigen

EP stelt wijz. voor aan RAAD EP keurt verplichte uitg. goed

RAAD aanvaardt wijz. niet RAAD aanvaardt wijz.
(overleg met COMMISSIE)

EP kan nieuw ontwerp vragen

De Europese Unie beschikt voor de uitvoering van haar ta-
ken over een begroting die, voor 2021, 164 miljard euro be-
draagt. Dat is vergelijkbaar met de begroting van een klei-
ne lidstaat. 

 Hoe komt de begroting tot stand?

Het Europees Parlement en de Raad zijn samen bevoegd 
voor de begroting. Zij vormen de “begrotingsautoriteit” van 
de Unie. Zij leggen de hoofdlijnen van de begroting vast in 
een zevenjarenkader (2021-2027). Binnen dat kader wordt 
jaarlijks de begroting vastgesteld.

 Controle op de uitgaven

Het Europees Parlement controleert of het Gemeenschapsgeld 
juist gebruikt werd. Voor deze permanente controle werd de 
commissie Begrotingscontrole in het leven geroepen. De Eu-
ropese Rekenkamer staat het Parlement en de Raad in hun 
controletaak bij. Ze gaat na of de middelen overeenkom-
stig de vastgestelde begroting werden besteed. Ze publiceert 
haar vaststellingen in een jaarverslag.

 Waar haalt de Europese Unie haar 
inkomsten vandaan?

Over de inkomsten van de EU is al heel wat gedebat-
teerd. Aanleiding voor het debat is het feit dat de Unie 
geen directe inkomsten heeft. De EU heft namelijk 
geen belastingen. Moeten de Europese burgers in de 
toekomst ook rechtstreeks aan de Unie belastingen be-
talen? Daardoor zou de Unie onafhankelijker worden 
en meer verantwoordelijkheid krijgen. Maar niet alle 
lidstaten of politieke partijen willen nog meer macht 
afstaan aan de EU (zie ook infofi che 34.1). Tot nu toe 
beschikt de Unie alleen over middelen die geïnd of af-
gedragen worden door de lidstaten. We noemen dit de 
“eigen middelen”, omdat ze de Europese Unie toeval-
len en voortvloeien uit de werking van de Unie (de in-
terne markt).

De belangrijkste inkomstenbronnen zijn:
   De invoerrechten op producten van buiten 

de EU, inclusief de landbouwheffi ngen.
   Een deel van de btw die de burgers en de 

bedrijven betalen.
   De afdrachten van de lidstaten (op grond 

van hun rijkdom – bruto nationaal inko-
men (bni))

De eigen middelen bedragen maximaal 1,23% van de 
som van de bni’s van de lidstaten. Dat percentage staat 
evenwel ter discussie. De nettobetalers (de lidstaten die 
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meer aan de Europese Unie bijdragen dan ze ervan ontvan-
gen) vinden dat het plafond van de eigen middelen niet ho-
ger zou mogen liggen dan 1%. 

 Hoe besteedt de Europese Unie haar 
middelen?

Belangrijk is te vermelden dat de EU alleen optreedt in die 
beleidsdomeinen die tot haar bevoegdheid behoren. Ze 
treedt niet op in die domeinen waarvan de lidstaten vinden 
dat het effi ciënter is ze zelf te beheren. We noemen dit het 
subsidiariteitsbeginsel. 

De langetermijnbegroting van de EU voor de periode 
2021-2027, meerjarig fi nancieel kader genoemd, bedraagt 
1800 miljard euro, het hoogste bedrag tot nog toe. In dat be-
drag zit ook het herstelfonds NextGenerationEU verpakt, het 
tijdelijke instrument dat moet dienen om de lidstaten te on-
dersteunen die door de COVID-19-pandemie zijn getroffen.

De langetermijnbegroting rust op zeven pijlers

Voornaamste uitgavenposten voor 
de periode 2021-2027

Meerjarig 
Financieel Kader

Herstelfonds TOTAAL
(in miljard euro)

1 Cohesie, veerkracht en waarden 377,8 721,9 1099,7

2 Natuurlijke hulpbronnen en milieu 356,4 17,5 373,9

3 Interne markt, innovatie en digitaal 
beleid

132,8 10,6 143,4

4 Buitenlandbeleid 98,4 - 98,4

5 Administratie 73,1 - 73,1

6 Migratie en grensbeheer 22,7 - 22,7

7 Veiligheid en defensie 13,2 - 13,2

TOTAAL (in miljard euro) 1074,3 750 1824,3

De nadruk ligt naast het economisch herstel op de transi-
tie naar een groener, digitaal en effi ciënter werkend Euro-
pa. Verscheidene programma’s en fondsen zullen op meer 
middelen kunnen rekenen, zoals Erasmus+. Lidstaten die de 
rechtsstaat niet respecteren riskeren onder bepaalde voor-
waarden een sanctie.

60,3%20,5%

7,9%

5,4%
4,0% 1,2% 0,7%

EU-uitgaven 2021-2027

Cohesie, veerkracht en waarden

Natuurlijke hulpbronnen en milieu

Interne markt, innovatie en digitaal beleid

Buitenlandbeleid

Administratie

Migratie en grensbeheer

Veiligheid en defensie


