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Introductie 

Dit jaar bepaalt de Europese Unie haar begroting voor de periode van 2021-2027: het Meerjarig 

Financieel Kader (MFK). D66 wil een Europa dat zich focust op een aantal prioriteiten. Het is 

belangrijk dat hierbij de juiste randvoorwaarden worden geboden in de vorm van zowel institutionele 

als financiële hervormingen. Het MFK moet een meerwaarde opleveren voor de EU en alle 

Europeanen. Daartoe is het van groot belang dat de komende jaren wordt geïnvesteerd in een 

toekomstbestendige, duurzame economie, in innovatie en in veiligheid. 

  

Europa heeft de afgelopen jaren belangrijke veranderingen ondergaan. De financiële crisis van 

2008-2009 is een zware zorg geweest voor de eurozone. Sinds 2015 is het aantal migranten naar 

de EU toegenomen als gevolg van onrust en oorlog buiten de Europese grenzen. In juni 2016 besloot 

het Verenigd Koninkrijk de EU te verlaten en werd Donald Trump gekozen tot president van de 

Verenigde Staten. Daarbij zijn de verhoudingen met het Rusland van Poetin op scherp komen te 

staan. Er waren ook positieve ontwikkelingen. Zo ondertekenden 174 landen in 2016 het 

Klimaatakkoord van Parijs. 

  

Europa staat voor vrede, veiligheid en welvaart. Om deze zekerheden te kunnen waarborgen, 

huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden en gemeenschappelijk doelen te 

kunnen bereiken, moeten we ons blijven inzetten voor Europese samenwerking. In een veranderde 

wereld is de Europese samenwerking aan vernieuwing toe. Voor een EU die zich adequaat kan 

aanpassen aan de ontwikkelingen van vandaag en morgen is daarom nieuw beleid nodig. 

  

De nieuwe meerjarenbegroting legt een investeringsagenda vast die de toekomst van de EU 

vormgeeft. Dit is daarom het uitgelezen moment om stil te staan bij de vraag hoe de toekomst van 

de EU er uit moet komen te zien. Welke hervormingen zijn nodig om te komen tot een unie die 

optimaal functioneert en waar iedereen van profiteert? 

  

Bij de vorige vaststelling van de meerjarenbegroting in 2013 heeft D66 al ingezet op radicale 

hervorming met het pamflet ‘Europa verdient beter’. Dat bleek toen voor veel politici nog een brug te 

ver. De Brexit dwingt ons nu de Europese begroting opnieuw tegen het licht te houden. Dat is daarom 

een kans die we niet mogen laten lopen. 
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De toekomst van de Europese begroting 

D66 wil dat de financiering van de Europese begroting radicaal verandert en democratischer wordt. 

Op dit moment is de begroting een doolhof vol afspraken, herberekeningen, onverwachte 

naheffingen en (on)gewenste kortingen, die door lidstaten als Nederland en het VK zijn 

afgedwongen. Het is een politieke koehandel achter gesloten deuren geworden. Dat moet en kan 

transparanter en eenvoudiger. Daarnaast is er een gebrek aan focus op de effectiviteit van de 

Europese bestedingen. Te vaak wordt geld simpelweg rondgepompt tussen de EU en de lidstaten. 

Hoewel de EU via de Europese Rekenkamer haar best doet om structureel toezicht uit te oefenen, 

wordt er niet consequent bijgehouden of met Europees geld gefinancierde programma’s het 

gewenste doel daadwerkelijk bereiken. Dat kost onnodig veel geld en tijd, en is fraudegevoelig. Elke 

euro die wordt besteed, moet wat D66 betreft raak zijn. 

  

De afgelopen jaren heeft de EU er meer middelen en taken bijgekregen. Bijvoorbeeld op het gebied 

van defensie en veiligheid, onder andere in de vorm van cybersecurity en terrorismebestrijding. In 

de toekomst zouden daar nog nog meer taken bij kunnen komen, zoals het recht om te beslissen 

over het budget voor de eurozone, Europese belastingen of mogelijk de uitgifte van Europese 

leningen. Nieuwe taken hebben er voor gezorgd dat de EU meer kan doen voor haar inwoners. 

Bijvoorbeeld de buitengrenzen van de EU verder beschermen en meer inzetten op de transformatie 

naar een digitale economie met een werkende digitale infrastructuur voor iedereen, die zorgt voor 

groei, banen en een verhoogde connectiviteit.  

  

Meer taken betekent ook dat er meer geld nodig is om deze goed uit te voeren. Daarom moet er 

bezuinigd worden. Zo gaan wat D66 betreft de Europese uitgaven voor bijvoorbeeld regionaal- en 

landbouwbeleid omlaag. Daarnaast vergadert het Europees Parlement in de toekomst wat D66 

betreft alleen in Brussel, en niet meer in Straatsburg. Het afschaffen van deze dubbele zetel leidt tot 

een behoorlijke kostenbesparing. Het parlement zelf vraagt daarom al jaren om deze afschaffing. 

   

De inzet van D66 is om de kosten van de Brexit en de extra taken met gesloten beurs te financieren 

door middel van bezuinigingen op de cohesie- en landbouwfondsen. Echter, gezien de vele taken 

en de positie van andere landen is het mogelijk dat bezuinigen niet genoeg is. Gezien de nieuwe 

taken zal de begroting niet alleen anders, maar waarschijnlijk ook omhoog moeten. D66 heeft niet 

de voorkeur voor een verhoogde Nederlandse bijdrage, maar sluit dit niet uit. Wel kunnen er ook 

andere inkomstenbronnen aangeboord worden, zodat de EU minder afhankelijk wordt van de 

nationale bijdrage. Dit kan bijvoorbeeld via het Europees besteden van de opbrengsten van veilingen 
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van CO2-rechten of een CO2-taks op Europees niveau. Dergelijke vormen van directe financiering 

verhogen niet alleen de inkomsten van de EU, maar maken haar ook onafhankelijker van de 

nationale bijdragen.  

 Accenten leggen en structurele hervormingen 

In juni 2016 stemde een kleine meerderheid van de Britten voor een Brexit. D66 heeft dit besluit zeer 

betreurd. De Brexit moet nu met grote zorgvuldigheid uitgevoerd worden, waarbij de Nederlandse 

belangen verdedigd worden. Daarbij moet de Brexit ook gepaard gaan met radicale hervormingen 

van de EU. Desnoods met een verdragswijziging. De Brexit is een grote tegenslag, maar ook een 

kans om de EU opnieuw te positioneren ten opzichte van de rest van de wereld. Het is een kans om 

nog inzichtelijker te maken wat de EU doet en te laten zien welke voordelen de EU oplevert voor 

haar inwoners.  

 

D66 wil dat er de komende jaren accenten worden gelegd op een beperkt aantal prioriteiten. De 

ontwikkeling van kennis, duurzaamheid, democratie, rechtsstaat, grondrechten, veiligheid, de 

positionering van de EU in de wereld en migratie moeten centraal staan in de Europese begroting. 

Natuurlijk blijft D66 ook inzetten op banen en werkgelegenheid en een goed werkende infrastructuur. 

  

Kennis 

Om te kunnen concurreren met andere delen van de wereld wil D66 investeren in de ontwikkeling 

van kennis via innovatie, onderzoek en onderwijs. In het huidige MFK is 142 miljard beschikbaar 

voor de concurrentiepositie van de EU. Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker 

stuurt aan op een verhoging van de begroting. D66 staat open voor een dergelijke verhoging, mits 

geld transparant en onder democratisch toezicht beschikbaar wordt gemaakt voor projecten met 

Europese meerwaarde. D66 is een groot voorstander van Erasmus+, het EU-programma voor 

onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Hier maken we graag extra geld voor vrij. Verder wil D66 meer 

geld investeren in het Europese innovatie- en onderzoeksprogramma, het ‘Framework Programme 

9’ (FP9), de opvolger van Horizon 2020. 

  

Naast de onderzoekssector beschikken ook bedrijven over veel expertise. De overheid kan veel 

leren van de slagvaardigheid van het bedrijfsleven en de wijze waarop het onderzoek verbindt aan 

economische kansen. We moeten daarom meer samenwerken met bedrijven en ze actief betrekken 

bij kennisontwikkeling. Op dit moment blijven de investeringen in kennisontwikkeling in de EU achter 

ten opzichte van dezelfde investeringen in de Verenigde Staten en China. 28% van de investeringen 

in onderzoek en innovatie in Europa komt uit de VS, 24% uit China, terwijl maar 20% afkomstig is 
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uit de EU. D66 pleit daarom voor meer publieke-private samenwerking. Dit jaagt zowel onderzoek 

als innovatie aan. Met innovatie verhogen we ons concurrentievermogen. Ook willen we het Midden 

en- kleinbedrijf (MKB), de stille motor van onze economie, blijven ondersteunen. Zo blijven we in de 

toekomst vooroplopen in de wereldeconomie. 

  

Duurzaamheid 

In 2016 werd het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. De EU en de lidstaten hebben daarnaast 

een verplichting om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s) te 

halen en het biodiversiteitsverlies terug te draaien. Op dit moment wordt veel geld niet 

klimaatvriendelijk besteed. Hier moeten we in de toekomst strenger op toezien. Om de gemaakte 

afspraken voor 2030 en 2050 te halen, moet duurzaamheid een van de centrale doelstellingen van 

het economisch beleid van de EU worden. Onze Europese economie moet dringend schoner en 

efficiënter. Onze groei moet groener. Niet alleen vanwege het milieu, maar ook vanuit economisch 

en geopolitiek perspectief. De wereldbevolking groeit gestaag, met als gevolg dat de vraag naar 

energie, water, en grondstoffen zal toenemen. Met ruim zeven miljard mensen op onze planeet is 

het huidig economisch model nu al onhoudbaar. Over dertig jaar, als er tien miljard mensen op aarde 

zullen wonen, kunnen we alleen met een radicaal vergroende wereldeconomie onze planeet leefbaar 

houden. Om de overstap naar een volledig groene economie te kunnen maken en betaalbaar te 

houden, moeten we nu investeren in onderzoek, technologie en infrastructuur. 

 

Landen buiten de EU zetten nu al in op deze transitie. China is de onomstreden wereldleider in 

investeringen in schone technologieën, onder andere voor energie. Ook in de VS gaat de groei van 

schone energie gestaag door, zelfs onder Trump. Grote vervuilers zoals India en Saoedi Arabië, ’s 

werelds grootste olieproducent, zijn begonnen met massale investeringen in schonere 

energiebronnen. Als de EU deze ontwikkelingen wil bijbenen, moet zij de komende jaren vol inzetten 

op schone energie. Dit gaat stapje voor stapje de goede kant op, maar we moeten blijven opkomen 

voor een positief investeringsklimaat. Het ambitieniveau moet wat D66 betreft omhoog. 

  

De Europese begroting moet investeringen in de groene economie stimuleren. Dit kan deels door 

landbouwsubsidies anders in te zetten, bijvoorbeeld voor methaan uitstootvermindering en 

verbeterde CO2-opname door grasland en bossen. Daarbij kunnen cohesiefondsen vaker ingezet 

worden voor projecten die werken aan schone energie en energiebesparing. D66 wil de groene 

economie stimuleren in nauwe samenwerking met de private sector. Veel bedrijven staan klaar om 

te investeren in groene projecten. D66 is daarom groot voorstander van ambitieuze en bindende 
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energie- en klimaatdoelstellingen. Zo kunnen bedrijven het rendement op hun investeringen 

veiligstellen. Steun voor projecten die ingaan tegen de afspraken van het Parijsakkoord en de 

Europese klimaatdoelen, zoals subsidies voor nieuwe luchthavens of de bouw van kolencentrales, 

moeten worden stopgezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Democratie, Rechtsstaat en Grondrechten 

De EU is meer dan een economische samenwerking, het is een waardengemeenschap. We zien 

helaas dat de Europese waarden in sommige lidstaten onder druk staan, zoals in Polen en 

Hongarije. Naast duidelijke politieke signalen moeten we het maatschappelijk middenveld in die 

landen gericht steunen. Europese samenwerking op beleidsterreinen als politie, justitie en asiel gaat 

daarbij niet alleen over efficiëntie, maar ook over proportionaliteit en grondrechten. De EU moet 

financieel prioriteit blijven geven aan de nodige instrumenten om dit te waarborgen, zoals trainingen 

voor grenswachten, politiemensen en rechters, en subsidies voor mensenrechtenorganisaties. 
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Directe investeringen in Europese veiligheid gaan voor D66 daarom hand in hand met investeringen 

in democratie, rechtsstaat en grondrechten omdat het niet alleen de Europese samenwerking 

verdedigt, maar ook zorgt voor een open, inclusieve en diverse samenleving. Hieronder vallen ook 

investeringen in goed bestuur en de bestrijding van fraude en corruptie. Burgers moeten zelf hun 

vertegenwoordigers en politiek bestuurders kunnen controleren. Transparantie van bestuur is 

essentieel in een moderne democratie. Openbaarheid van het Europese besluitvormingsproces 

moet worden verbeterd. Momenteel is het nog te moeilijk om inzicht te krijgen in documenten en 

duren de procedures te lang. Investeren in transparantie is investeren in vertrouwen. 

  

Veiligheid 

Veiligheid in een sterk Europa staat voor D66 hoog in het vaandel. Om effectief in te spelen op de 

dreigingen aan de buitengrenzen van de EU en een rol van betekenis te spelen in instabiele regio’s, 

roept D66 al jaren op tot meer defensiesamenwerking. Alleen door samen meer te doen, kan de EU 

opboksen tegen grootmachten als Rusland en China. Dit kan door meer te investeren in 

defensieonderzoek, maar ook via financiering van het Europees Defensie Fonds. Daarnaast 

versterkt betere Europese defensiesamenwerking tevens de NAVO. Het is belangrijk dat de 

samenwerking tussen de EU en de NAVO verder uitgebreid en verdiept wordt. Om structurele 

samenwerking op defensiegebied te vergroten werd in november 2017 een nieuw Europees 

defensiepact (PESCO) gesloten, waar inmiddels 25 lidstaten aan deelnemen, waaronder Nederland. 

Dit is een goede stap. Door gezamenlijk onderhoud te doen, inkoop van materieel met elkaar af te 

stemmen en de protectionistische defensiemarkt open te breken, vergroten we de slagkracht van 

onze legers en besparen we bovendien veel geld. Met de gezamenlijke inkoop op Europees niveau 

kan tussen de 25 en 100 miljard per jaar worden bespaard. Daarnaast is het essentieel dat lidstaten 

over samenwerking op het gebied van cyberveiligheid duidelijke afspraken maken en dat lidstaten 

meer investeren in cyberveiligheid om kritieke infrastructuur te beschermen.  

Eén van de huidige PESCO-projecten richt zich op militaire mobiliteit, met Nederland als aanjager 

op dit gebied. Het draait hierbij om het belang van de snelle verplaatsing van militair personeel en 

materiaal binnen de EU. Op dit moment wordt deze verplaatsing nog te veel belemmerd door fysieke, 

juridische en regelgevende beperkingen. Douaneformaliteiten moeten eenvoudiger en de 

infrastructuur voor civiel en militair gebruik verbeterd, bijvoorbeeld door bruggen en wegen te 

versterken.  
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Europa in de wereld 

Naast het bevorderen van veiligheid heeft de EU ook een belangrijke rol in het bevorderen van de 

democratie, rechtsstaat en mensenrechten in derde landen, onder andere door financiële en 

politieke steun. Langs onze grenzen worden we geconfronteerd met verschillende uitdagingen, 

onder andere het conflict in Syrië en de autoritaire wending van president Erdogan in Turkije. 

Ondertussen proberen landen als Rusland en China onze democratie aan te tasten. Om met deze 

uitdagingen om te gaan wil D66 dat de EU blijft inzetten op een sterk buitenlandbeleid, waarbij het 

opkomen voor mensenrechten en Europese waarden bovenaan staan. In de huidige 

meerjarenbegroting is hier ruim 65 miljard voor gereserveerd. D66 vindt dat deze lijn moet worden 

doorgezet. In dat kader wil D66 ook meer geld voor de Europese diplomatieke dienst. Een sterke 

diplomatieke aanwezigheid in het buitenland versterkt de banden met andere landen. Het creëert 

niet alleen economische kansen voor onze economie, maar zorgt er ook voor dat we onze 

democratische waarden ook in het buitenland kunnen waarborgen. 

  

Migratie 

De afgelopen jaren heeft de EU te maken gehad met grote migratiestromen. We kunnen die stromen 

aan als we samenwerken in de EU. Vluchtelingen moeten we in heel Europa gezamenlijk op een 

humane wijze worden opvangen. Arbeidsmigranten hebben we nodig om onze economie op stoom 

te houden. Alleen met een Europese aanpak komen we verder, zeker in een Schengengebied met 

vrij verkeer van personen. Daarom staat er een echt Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem in 

de steigers, en regelen we arbeidsmigratie bij voorkeur Europees, zoals met een Europese “Blauwe 

Kaart”. D66 wil blijven inzetten op deze prioriteiten. Opvang van vluchtelingen is een gezamenlijke 

Europese verantwoordelijkheid. Asiel- en migratiebeleid zijn EU-beleid, zoals vastgelegd in het EU-

Verdrag. De lidstaten voeren het beleid uit. Het is niet aanvaardbaar dat lidstaten hun verplichtingen 

ontlopen of afkopen. Maar lidstaten moeten wel de nodige middelen krijgen uit de EU-begroting, en 

ondersteuning van EU-agentschappen, vooral de staten aan de frontlinie. De oprichting van een 

Europese Grens- en Kustwacht is een stap in de goede richting om de gezamenlijke buitengrenzen 

samen te bewaken, in overeenstemming met Europees recht. Op dit moment is de die Grens- en 

Kustwacht grotendeels afhankelijk van nationale bijdragen, terwijl de toegezegde middelen en 

manschappen worden vaak niet geleverd. Er moet dus meer eigen budget komen. Ook in het 

Europees buitenlandbeleid hebben we behoefte aan meer aandacht voor migratie en vluchtelingen. 

Ontwikkeling en migratie gaan hand in hand. Europa moet ook meer doen voor vluchtelingen die 

zich buiten Europa bevinden, zoals in de buurlanden van Syrië. Meer Europees geld voor deze 

prioriteiten, en een goede controle daarop, is belangrijk. 
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Naar een nieuwe begroting 

Nederland heeft in het verleden enorm geprofiteerd van Europese integratie. De Europese integratie 

heeft in Nederland en daarbuiten gezorgd voor schaalvoordelen voor groei en welvaart. De EU moet 

de juiste prioriteiten kiezen. Om ervoor te zorgen dat de EU kan leveren en slagvaardig is, zijn wel 

de juiste randvoorwaarden nodig, op zowel institutioneel als financieel gebied. D66 vindt dat er 

drastische wijzigingen nodig zijn als het gaat om het Europese budget. 

  

Begrotingsstructuur 

Om te beginnen wil D66 af van de starre Europese ‘zevenjaarsbegroting’. Nergens ter wereld wordt 

een begroting voor zeven jaar vastgelegd. D66 wil een vijfjarig begrotingskader, dat gelijk loopt met 

het mandaat van het Europees Parlement, met jaarlijkse begrotingen. Op die manier kunnen politici 

in het parlement ieder mandaat zelf het politieke kader schetsen voor de vijf daarop volgende jaren.  

Op dit moment is de begroting daarnaast veel te ingewikkeld. D66 wil dat de begroting simpeler en 

minder bureaucratisch wordt. De Europese begroting moet tevens flexibeler worden, zodat er beter 

ingespeeld kan worden op onvoorziene ontwikkelingen, zoals onlangs de vluchtelingencrisis. Het 

moet bijvoorbeeld makkelijker worden om geld over te kunnen hevelen van prioriteit naar prioriteit. 

Minimaal 5% van de begroting moet flexibel kunnen worden ingezet. Nu is dat slechts 0,03%. We 

moeten daarbij goed in de gaten houden dat meer flexibiliteit niet leidt tot het omzeilen van de 

democratische besluitvorming, die de doelen en middelen van de EU vaststelt. 

 

Voor bedrijven moet het makkelijker worden om mee te dingen naar subsidie. Er moet meer 

verantwoording van de resultaten komen en minder focus op verantwoording van de processen. Op 

dit moment zijn de verantwoordingskosten te hoog. Ook wegen de kosten voor de kleinere spelers 

op de markt vaak niet op tegen de baten van de beschikbare subsidies. Dat moet anders. De huidige 

procedure van de meerjarenbegroting is niet democratisch. De democratische controle over de 

manier waarop het geld in de EU wordt uitgegeven, moet versterkt worden. Het Europees Parlement 

moet als medewetgever meer zeggenschap krijgen over de begroting. Het inkorten van de looptijd 

naar vijf jaar is een eerste stap in de goede richting. 

 

D66 ziet ook een grotere rol weggelegd voor de Rekenkamers van de lidstaten en de Europese 

Rekenkamer. Zij kunnen nog scherper beoordelen hoe EU-geld wordt besteed. D66 wil daarbij dat 

er een lidstatenverklaring komt. Een jaarlijkse nationale verklaring van de minister van Financiën 

moet zo worden goedgekeurd door de nationale parlementen. In Nederland gebeurt dat al en D66 

zou graag zien dat de hele EU ons voorbeeld volgt.  
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Directe financiering 

De financiering moet niet van de nationale afdrachten komen, zoals nu. Op dit moment zijn deze 

afdrachten met 80% de grootste Europese inkomstenbron. D66 wil een systeem van directe 

financiering, in plaats van nationale bijdragen. Als lidstaten willen dat grensoverschrijdende kwesties 

zoals klimaatverandering, corruptie of het bewaken van de Europese buitengrenzen op Europees 

niveau worden geregeld, dan zullen zij boter bij de vis moeten doen. Meer taken betekent meer werk 

en dus ook meer kosten. Wat betreft D66 kan er op een aantal posten bezuinigd worden, maar om 

het extra werk goed uit te kunnen voeren zal de Europese begroting mogelijk omhoog moeten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D66 wil daarvoor een andere wijze van financiering, namelijk een directe, onafhankelijk van nationale 

afdrachten. Alleen dan kunnen we afstappen van de traditionele bijdrage van lidstaten op basis van 

het bruto binnenlands product van lidstaten en de bestaande kortingen. Deze directe financiering 

kan onder andere door: 

 

• Europese belastingheffing op bijvoorbeeld het gebruik van fossiele brandstoffen of CO2-heffing 

• De opname van het EU-emissiehandelssysteem (EU ETS) 
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Met deze inzet wordt de EU minder afhankelijk van nationale bijdrages. Bovendien zou zo het vertrek 

van het VK, dat jaarlijks rond de tien miljard bijdroeg, opgevangen kunnen worden. Naast winst op 

financiële schaal, zal vooral het klimaat profiteren van een Europese belastingheffing op het gebruik 

van fossiele brandstoffen of een CO2-heffing. Bovendien krijgt ook het Europese bedrijfsleven dat 

buiten het CO2-emissiehandelssysteem valt, zoals de transport, landbouw en afvalverwerking 

sector, een eerlijker speelveld als het gaat om CO2-kosten. 

  
Hervorming van het subsidiebeleid 

D66 wil een begroting gericht op concrete resultaten. Om voorrang te kunnen geven aan de 

vastgestelde prioriteiten moeten we anders omgaan met subsidies. De kwaliteit van de besteding 

van het beschikbare geld moet omhoog. Vooral het regionaal- en landbouwbeleid vragen om een 

sterkere sturing op resultaten en kortingen op de huidige budgetten in deze sectoren.  

 
Op dit moment gaat er ruim 370 miljard naar cohesie, sociaal en regionaal beleid en zo’n 400 miljard 

naar de landbouwsector. Dat is te veel. Het zijn de grootste kostenposten van de EU. D66 wil dat er 

wordt ingezet op de prioriteiten die echt meerwaarde hebben ten aanzien van nationaal beleid. Het 

gaat dan om onderwerpen die vragen om een Europese aanpak: de ontwikkeling van kennis, 

duurzaamheid, rechtsstaat, veiligheid, de positionering van de EU in de wereld en migratie. Hieraan 

zijn de grootste uitdagingen van onze tijd verbonden, zoals de vluchtelingencrisis, 

klimaatverandering, energiezekerheid en terrorisme. 
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Strengere voorwaarden en goed werk loont 

D66 wil dat er strengere voorwaarden worden verbonden aan het krijgen van subsidie en dat er meer 

focus wordt aangebracht in investeringen. Enkele lidstaten ondermijnen momenteel de Europese 

waarden van de rechtsstaat en democratie, terwijl zij wel tot de grootste ontvangers van Europese 

subsidies behoren. Deze waarden zijn onlosmakelijk verbonden aan de uitgaven de Europese 

begroting en moeten daarom meegewogen worden. De naleving van deze waarden, zoals onder 

andere beschreven in Artikel 2 van het EU-Verdrag, behoren een voorwaarde te zijn bij Europese 

bestedingen. De verschillende vormen van conditionaliteit die al bestaan, kunnen worden 

voortgezet. Daarnaast moet goed werk lonen. Landen of regio’s die meerdere jaren op rij een lage 

foutenmarge hebben op hun begroting, zouden beloond moeten worden met minder frequente 

controles op hun uitgaven. 

 

Naast strengere voorwaarden voor subsidies vindt D66 dat er zowel bezuinigingen als hervormingen 

nodig zijn voor het regionaal beleid en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het 

Europees regionaal beleid is uitgegroeid tot het voornaamste investeringsbeleid van de EU door de 

inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen. Dit beleid is van oudsher bedoeld om de 

verschillen in welvaart tussen de regio´s van de EU te verkleinen. In de loop der jaren is het ook 

ingezet om bijvoorbeeld de overgang naar een CO2-arme economie, het versterken van de 

concurrentievermogen van het MKB en innovatie te bevorderen. Lidstaten proberen zoveel mogelijk 

geld binnen te halen. D66 wil dat de inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen wordt 

gekoppeld aan daadwerkelijke investeringsbehoeften in lidstaten. Waar sprake is van 

achterstanden, bijvoorbeeld op het gebied van schone energie, moet het door meer flexibiliteit in de 

begroting vast te leggen, makkelijker worden een inhaalslag te maken. Daarnaast moeten de 

prioriteiten binnen de fondsen in lijn worden gebracht met de Europese prioriteiten. D66 wil ook 

binnen deze fondsen inzetten op meer geld voor onderzoek en innovatie en verduurzaming. Om 

investeringen onder het regionaal beleid te laten renderen, is het belangrijk dat lidstaten structurele 

hervormingen in hun economie doorvoeren. 

  

Naast het regionaal beleid stuurt D66 al jaren aan op een structurele hervorming van het GLB. Geen 

enkele economische sector zou structureel afhankelijk mogen zijn van subsidies, ook de 

landbouwsector niet. Wel zal publiek geld ingezet moeten worden voor de vele publieke diensten 

die de maatschappij van de landbouwsector vraagt. Denk bijvoorbeeld aan dierenwelzijn, 

biodiversiteit, voedselveiligheid, landschapsbeheer en natuurbehoud. Daarnaast zal de werking van 

de gehele voedselketen verbeterd moeten worden. Boeren leveren de meeste toegevoegde waarde 
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aan die keten, maar tussenhandelaren, supermarkten en grote voedselproducenten gaan er met de 

winst vandoor. Als niet alleen de grote, maar alle boeren een gepaste prijs voor hun producten 

krijgen, is Europese inkomenssteun niet meer nodig. Door te investeren in de concurrentiekracht 

van boeren, bijvoorbeeld door een Europa-breed innovatiefonds voor duurzamere 

landbouwtechnieken of digitalisering van de sector zorgen we ervoor dat de landbouwsector in de 

toekomst op haar eigen benen kan staan. De Europese landbouwbegroting kan dan aangewend 

worden voor extra maatschappelijke diensten, de bescherming van ons milieu, verdere 

verduurzaming van de economie en innovatie. 

  

Om er op toe te zien dat resultaatgerichtheid daadwerkelijk centraal komt te staan en de 

hervormingen echt worden doorgevoerd, wil D66 dat de Europese Commissie zelf een speciale 

adviesgroep in het leven roept die uitwerkt hoe de effectiviteit van de Europese begroting verder 

verhoogd kan worden. Van spenderen, naar presteren. D66 wil ook dat de Europese Rekenkamer 

met een aanvullende analyse van het huidige beleid komt. De bevindingen kunnen de basis vormen 

voor hervormingen. 
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Conclusie 

In 2019 kiezen alle Europeanen een nieuw Europees Parlement. Om ons aan te kunnen passen aan 

de ontwikkelingen van vandaag en morgen, om de slagvaardigheid van de EU te verbeteren en zo 

de betrokkenheid van Europese inwoners te vergroten, moet de EU veranderen. De 

onderhandelingen over de nieuwe meerjarenbegroting zijn hét moment om daarmee aan de slag te 

gaan.  

 

D66 wil de Europese begroting toekomstbestendig maken:  

• Accenten leggen op topprioriteiten: de ontwikkeling van kennis, democratie, rechtstaat, 

grondrechten, duurzaamheid, rechtsstaat, veiligheid, buitenlandbeleid en migratie. 

• Uitbreiding directe inkomsten voor de EU. 

• Een begroting gericht op resultaten met effectievere bestedingen. 

• Versterkte democratische controle op de begroting. 

• Strengere voorwaarden voor subsidies. 

• Europese waarden als voorwaarde bij Europese bestedingen. 

• Minder regels voor lidstaten die hun huishoudboekje op orde hebben en strengere regels 

voor lidstaten bij wie dat niet het geval is. 

• Vergaande hervormingen van het regionaal- en landbouwbeleid. 

 

De komende maanden wordt onderhandeld over de precieze invulling van de toekomstige 

meerjarenbegroting. Wat betreft D66 is een transparante, eerlijke en simpele Europese begroting 

met echte democratische controle de enige weg vooruit. 

 


