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Dit document is bestemd om de nieuwgekozen leden van het Europees Parlement, 
en meer in het bijzonder de leden van de Begrotingscommissie, een beschrijving te 
geven van de jaarlijkse budgettaire procedures van de 6de mandaatsperiode en de 
aandacht te vestigen op enkele politieke resultaten. 
 
Sommige technische termen zijn cursief gedrukt en worden uitgelegd in de 
woordenlijst die als bijlage aan dit document is gehecht. 
 
Het document is een gezamenlijke productie van het secretariaat van de 
Begrotingscommissie en het Beleidsdepartement voor budgettaire 
aangelegenheden. 
 
Het document bestaat uit de volgende vier delen: 

 Deel 1:  De belangrijkste resultaten - waar het EP een verschil heeft gemaakt 
 Deel 2:  Budgettaire mechanismen in de jaarlijkse en meerjarige procedures 
 Deel 3:  Jaarlijkse begrotingsprocedures over de periode 2005-2009  
 Deel 4:  Bijlagen - gedetailleerde begrotingscijfers en een lijst van termen 

 
Voor meer details en achtergrondinformatie over het meerjarig financieel kader 2007-
2013 en de jaarlijkse begrotingsprocedures in de 6de mandaatsperiode, wordt 
verwezen naar een afzonderlijke studie van het Beleidsdepartement voor 
begrotingsaangelegenheden betreffende "het Interinstitutionele Akkoord van 17 mei 
2006 en de begrotingsprocedures voor de periode 2005-2009".   
 
 
 
 
 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
In de samenvattingen van de jaarlijkse begrotingsprocedures wordt geen melding 
gemaakt van de aanvullende begrotingen, maar deze zijn opgenomen in de 
bijgevoegde tabellen. In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van het 
aantal aanvullende begrotingen dat in elk begrotingsjaar werd  goedgekeurd: 
 

Begrotingsjaar 2005 2006 2007 2008 
Aantal gewijzigde 
begrotingen 

8 6 7 10 
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MEERJARIG FINANCIEEL KADER (MFK) 
 

Sinds 1988 hebben de jaarlijkse begrotingsprocedures plaatsgevonden binnen een 
meerjarig financieel kader (MFK) dat is goedgekeurd middels een 
Interinstitutioneel Akkoord (IIA). 

Het huidige IIA werd op 17 mei 2006 goedgekeurd. Het doel ervan is versterking 
van de begrotingsdiscipline, verbetering van de jaarlijkse begrotingsprocedure en 
samenwerking tussen de instellingen in budgettaire zaken en het verzekeren van een 
goed financieel beheer van de middelen van de EU  

1. ACHTERGROND 

1.1. IIA EN MFK: EEN STAP IN DE RICHTING VAN EEN SOEPELER 
VERLOOP VAN DE JAARLIJKSE BEGROTINGSPROCEDURE 

De jaren 1980 worden vaak aangeduid als de jaren van de begrotingscrisis op EU-
niveau. Er bestond een situatie van open conflict tussen de beide takken van de 
begrotingsautoriteit, welke leidde tot een vertraagde goedkeuring van de begrotingen 
van 1980, 1985, 1986 en 1988 en de toepassing van het systeem van de voorlopige 
twaalfden. 

Het resultaat hiervan was dat uiteindelijk besloten werd een kader vast te stellen voor 
de EU-uitgaven met gebruik van een planningsinstrument voor de middellange 
termijn (aanvankelijk 5, vervolgens 7 jaar), en regels op te stellen om een dialoog 
tussen de twee takken van de begrotingsautoriteit te vergemakkelijken en deze 
problemen op den duur te kunnen overwinnen. 

De begrotingsmiddelen worden op jaarlijkse basis goedgekeurd en ten uitvoer 
gelegd. De IIA's zijn niettemin de basis geworden voor de interinstitutionele 
betrekkingen op begrotingsgebied en sinds de goedkeuring ervan hebben zij een 
tijdige goedkeuring van de jaarlijkse begrotingen mogelijk gemaakt. Zij hebben 
ook geleid tot de ontwikkeling van meerjarige financiële programma's. 

Indien het Verdrag van Lissabon in werking treedt, zal het MFK niet langer meer 
worden goedgekeurd via IIA's, die in looptijd beperkt zijn. Het zal in plaats daarvan 
een stuk primaire wetgeving worden (artikel 312 van het Verdrag inzake het 
functioneren van de Europese Unie). 

1.2. DE FINANCIËLE KADERS 

De eerste twee financiële kaders gingen vergezeld van een verhoging van het 
plafond van de eigen middelen, maar dit was niet het geval voor het derde en 
vierde (huidige) financiële kader. 

Elk financieel vooruitzicht heeft bepaalde strategische richtsnoeren en belangrijke 
politieke keuzen weerspiegeld: 

1988-1992 (pakket Delors I): dit was bedoeld om een eind te maken aan de 
budgettaire crisis en de nodige middelen beschikbaar te stellen voor de budgettaire 
uitvoering van de Europese Akte. 
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1993-1999 (pakket Delors II):  dit bood de mogelijkheid tot verdubbeling van de 
structuurfondsen. 

2000-2006 (Agenda 2000): de communautaire begroting wordt gestimuleerd en er 
worden bezuinigingen doorgevoerd om financiële ruimte vrij te maken voor de 
uitbreiding van de Europese Unie. 

2007-2013: dit kader is bestemd om voldoende middelen beschikbaar te stellen voor 
de Europese Unie met inachtneming van de begrotingsdiscipline en op basis van een 
evaluatie van de toegevoegde waarde van de Gemeenschap. 

2. HET HUIDIGE IIA EN  MFK (2007-2013) 

2.1 TWEE JAREN VAN ONDERHANDELINGEN  

Vanaf het moment dat de mededeling van de Commissie werd ingediend (begin 
2004 ) en de goedkeuring van het IIA van 17 mei 2006 zijn er bijna twee jaar 
verstreken met onderhandelingen tussen de lidstaten, waarna het eindelijk mogelijk 
werd om binnen de Europese Raad tot overeenstemming te komen (december 
2005). 

2.2 HET EUROPEES PARLEMENT RICHT SPECIALE INTERNE 
STRUCTUREN OP OM DE ONDERHANDELINGEN VOOR TE 
BEREIDEN 

Het EP besluit tot oprichting van een tijdelijke commissie, die in mei 2005 een 
uitvoerig verslag uitbracht (verslag Böge), waarin het onderhandelingsstandpunt 
van het EP werd vastgesteld. Het werd in juni 2005 met grote meerderheid 
goedgekeurd. Dit was de eerste keer dat het EP een onderhandelingsstandpunt 
goedkeurde voordat de Raad zijn conclusies had gepresenteerd. Het standpunt 
omvatte zowel kwantitatieve (met een totaalbedrag van EUR 975 miljard aan 
vastleggingen) als kwalitatieve elementen, zoals de hervorming van het 
financieringssysteem, verbetering van de begrotingsuitvoering en een vernieuwd 
"flexibiliteitsinstrument". Het coherente en stevige standpunt van het EP was het 
resultaat van nauwe samenwerking met de gespecialiseerde parlementaire 
commissies. 

De oprichting van deze tijdelijke commissie heeft de zichtbaarheid van het EP als 
gelijkberechtigde medespeler van de Raad bevorderd. 

Nadat er in december 2005 een overeenkomst was bereikt met de Raad (EUR 847 
miljard, een bedrag ver beneden het standpunt van het EP van juni) vonden er vier 
trialogen plaats in het begin van 2006. Op 4 april 2006 kwamen de drie instellingen 
tot overeenstemming en dit akkoord werd op 17 mei 2006 ondertekend. 

3. RESULTAAT VOOR HET EP EN VERDERE STAPPEN 

3.1 DE RESULTATEN VAN HET EP  

Het MFK voor de periode 2007-2013 voorzag in uitgaven voor de EU tot een bedrag 
van EUR 864,3 miljard over de gehele periode. Hoewel er als resultaat van de 
onderhandelingen een aantal tekorten was blijven bestaan, waarvoor nog geen 
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oplossing was gevonden, was de overeenkomst het enige compromis dat het 
Parlement kon bereiken binnen deze zeer groot opgezette onderhandelingen. 

De resultaten van het EP bestaan uit de vooruitgang die gemaakt is ten aanzien van 
de drie pijlers van haar onderhandelingspositie: 

– Politieke prioriteiten en financiële behoeften op elkaar afstemmen (een 
verhoging van EUR 4 miljard om belangrijke Europese beleidspunten te financieren; 
financieringsinstrumenten buiten het financiële kader, zoals het Solidariteitsfonds van 
de EU, het Europese Fonds voor aanpassing aan de globalisering, de reserve voor 
noodgevallen). 

– Verbetering van de begrotingsstructuur door hierin meer flexibiliteit te brengen 
(flexibiliteitsinstrument, halftijdse herziening). 

– Verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van de EU-uitgaven en 
handhaving van prerogatieven van het Europees Parlement (herziening van het 
Financieel Reglement, bepalingen inzake goed financieel beheer van de EU-
begroting, en met name de jaarlijkse samenvattingen van de lidstaten, bevordering 
van het recht van het EP op informatie over het Gemeenschappelijk Buitenlands en 
Veiligheidsbeleid, betrekking van het Parlement bij de halftijdse herziening). 

Zoals het EP al bij de uiteenzetting van zijn standpunt tijdens de onderhandelingen 
over het huidige financiële kader had uiteengezet, bleken de middelen al in het 
eerste operationele jaar tekort te schieten . Bij de voorbereiding van de begroting 
voor 2008 in 2007 gingen de lidstaten ermee akkoord om de door het Parlement 
uitgezette weg te volgen door extra communautaire begrotingsmiddelen voor te 
stellen voor Galileo en het EIT, en later voor het voedselfaciliteitsinstrument en de 
EU-bijdragen aan het Europese economische herstelplan. Deze financiële behoeften 
(respectievelijk EUR 3,7 miljard, 1 miljard en 5 miljard) werden gedekt door 
mobilisatie van de instrumenten van het IIA.  

3.2 VERDERE STAPPEN: DE HALFTIJDSE HERZIENING 

In de derde verklaring inzake het IIA werd de Commissie verzocht om over te gaan 
tot een volledige herziening van het financieel kader, welke alle aspecten van de 
Europese uitgaven zou omvatten (met inbegrip van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid) evenals de communautaire middelen (inclusief de restitutie aan het 
Verenigd Koninkrijk) en hierover in 2008/2009 verslag uit te brengen. Dit overzicht 
zou vergezeld moeten gaan van een evaluatie van het functioneren van het IIA. 

Het Europees Parlement keurde op 25 maart 2009 een resolutie goed om zijn 
standpunt vast te stellen, nog voor de indiening van de voorstellen van de 
Commissie. 

 
Het EP drong erop aan dat de noodzakelijke financiering van nieuwe prioriteiten 
niet ertoe mag leiden dat middelen die bestemd zijn voor bestaande 
programma's in het gedrang komen, vooral wat de begrotingsrubrieken 1a, 3 en 4 
betreft. Deze omvatten Onderzoek en Innovatie, nieuwe uitdagingen zoals veiligheid 
van de energievoorziening, klimaatverandering, burgerschap, vrijheid, veiligheid en 
rechtspraak, en het GBVB. Het Parlement drong ook aan op een betere uitvoering 
van bepaalde algemene beginselen, zoals overleg over beleidsvormen met een 
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Europese toegevoegde waarde, identificatie van positieve en negatieve 
prioriteiten, in plaats van zelf ingestelde plafonds, een grotere mate van flexibiliteit, 
enz. 

 
 

IN DE RESOLUTIE VAN HET EP VAN 29 MAART 2009 WORDEN ER DRIE 
FASEN VOORGESTELD VOOR DE HALFTIJDSE HERZIENING: 

1.   het vinden van oplossingen voor tekorten en resterende kredieten in het 
kader van de jaarlijkse begrotingsprocedures, met inachtneming van mogelijke 
behoeften die voortvloeien uit de nieuwe bevoegdheden van de EU uit hoofde van 
het Verdrag van Lissabon,  

2.  voorbereiding van een mogelijke aanpassing en verlenging van het huidige 
MFK tot 2015/2016 om een soepele overgang mogelijk te maken naar een systeem 
van 5-jarige MFK's, dat elk Parlement en elke Commissie de verantwoordelijkheid 
zou geven voor een welbepaald MFK, tezamen met mogelijke aanpassingen en 
verlengingen van de huidige programma's in overeenstemming met dat MFK,  

3.  voorbereiding van het nieuwe MFK dat met ingang van 2016/2017 in werking 
zal treden (door het Europees Parlement dat in 2014 zal worden verkozen ). 
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EIGEN MIDDELEN 

1. ACHTERGRONDEN 

Artikel 269 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap bepaalt 
dat "de begroting, onverminderd andere ontvangsten, volledig uit eigen middelen 
wordt gefinancierd". 

1.1. EEN GELEIDELIJKE DIVERSIFIËRING VAN DE EIGEN MIDDELEN 

De Gemeenschappen werden aanvankelijk gefinancierd door nationale bijdragen. 
Sinds het besluit van 21 april 1970 wordt de communautaire begroting gefinancierd 
uit de eigen middelen, waarop de Commissie rechtshalve aanspraak kan maken, 
zonder dat daarvoor enig besluit hoeft te worden genomen door de nationale 
autoriteiten. Het besluit van 1970 voorzag in "traditionele eigen middelen" 
(douanerechten en landbouw-, suiker- en isoglucoseheffingen) en een "BTW-eigen 
middel" bestemd om de begroting in evenwicht te brengen. Een "vierde eigen 
middel", met het nationale BNP als grondslag, werd in 1988 ingevoerd. 

Geleidelijk aan is het BNP-eigen middel de belangrijkste financieringsbron van de 
EU-begroting geworden. Het vertegenwoordigt thans ruim 70% van de totale 
inkomsten, terwijl ongeveer 15% voor rekening van de BTW komt en de traditionele 
eigen middelen het resterende deel dekken. 

Andere ontvangsten, die ongeveer verantwoordelijk zijn voor 1% van de begroting, 
omvatten heffingen die door het personeel van de EU betaald worden over hun 
salarissen, bijdragen van landen van buiten de EU aan bepaalde EU-programma's 
en boetes opgelegd aan bedrijven die inbreuken hebben gemaakt op de 
concurrentievoorschriften of andere wetten. 

1.2. EEN SYSTEEM DAT WORDT AANGEVULD DOOR 
CORRECTIEMECHANISMEN 

Op de Europese Raad van Fontainebleau werd de "Britse restitutie" op 7 mei 1985 
ingevoerd. De restitutie aan het Verenigd Koninkrijk is een compensatiemechanisme, 
waardoor het Verenigd Koninkrijk tweederde terugkrijgt van het verschil tussen zijn 
deel van de BTW-inkomsten en zijn deel in de communautaire uitgaven. Om het 
totaal van de eigen middelen onveranderd te laten, wordt de Britse restitutie 
gefinancierd door een aanvullende verhoging van de bijdragen van de andere 
lidstaten, waarbij rekening moet worden gehouden met een korting van 75% voor 
Duitsland (ingevoerd in 1985) en voor Nederland, Oostenrijk en Zweden 
(overeengekomen op de Europese Raad te Berlijn van 1999). De oorspronkelijke 
restitutie gaat dus vergezeld van restituties op de restitutie. 

1.3. EEN GEDEELTELIJKE VERANDERING WAARTOE BESLOTEN WERD 
OP DE EUROPESE RAAD VAN DECEMBER 2005 

Op zijn zitting van december 2005 heeft de Europese Raad aangedrongen op 
verdere aanpassingen op de eigen middelen, tot vermindering van de Britse 
restitutie, terwijl er verder compensaties werden ingevoerd van de kosten van de 
restituties voor een aantal lidstaten. Besloten werd tot de volgende aanpassingen: 
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•  harmonisering van de BTW-bijdrage voor alle lidstaten, met uitzondering van 
Duitsland, Nederland, Zweden en Oostenrijk, die voor de periode 2007-2013 
van lagere tarieven kunnen profiteren; 

•  verminderingen van de bruto jaarlijkse bijdragen van Nederland en Zweden 
aan de eigen middelen over de periode 2007-2013 van respectievelijk EUR 605 
miljoen en EUR 150 miljoen; 

•  aanpassing van de berekening van de Britse restitutie, die over de periode 
2007-2013 tot EUR 10,5 miljard beperkt wordt, door een geleidelijke 
vermindering van de totale toegekende uitgaven met uitzondering van die 
welke voor het GLB worden gedaan in de lidstaten die sinds 30 april 2004 zijn 
toegetreden. 

Bovendien werd er een herzieningsclausule ingevoegd in de overeenkomst over het 
meerjarige financiële kader 2007-2013. De Raad drong er bij de Commissie op aan 
om een uitvoerige herziening te ondernemen, die alle aspecten van uitgaven en 
ontvangsten omvat, met inbegrip van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de 
Britse restitutie, en daarover in 2008-2009 een verslag uit te brengen. 

2. DE ACTIVITEITEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

2.1 KRITIEK VAN HET EP OP HET SYSTEEM VAN DE EIGEN MIDDELEN 

In zijn resolutie van 29 maart 2007 over de toekomst van de eigen middelen, 
benadrukte het Europees Parlement dat het huidige systeem van de eigen middelen, 
dat hoofdzakelijk op bijdragen van de lidstaten berust, onvoldoende democratisch is. 
Het systeem van de eigen middelen is ingewikkeld en voor de Europese burgers 
onbegrijpelijk geworden. Dit systeem draagt niet bij tot de zichtbaarheid van de 
inspanningen ten gunste van de Europese integratie en heeft tot steeds moeilijker 
discussies geleid over het bedrag van de bijdragen van de lidstaten. Het EP 
benadrukte ook dat enkele ambitieuze Europese initiatieven, zoals Galileo of de 
Trans-Europese netwerken, te lijden hebben gehad onder onvoldoende financiering. 
Verder heeft het feit dat 85% van de eigen middelen eerder "bijdragen" zijn dan 
werkelijke eigen middelen, het debat over "restitutie van teveel betaald geld" in de 
lidstaten verscherpt, waarbij de lidstaten nauwgezet hun nettobegrotingsbijdragen 
gaan berekenen. 

In diverse resoluties heeft het Europees Parlement het gebrek aan inkomsten 
benadrukt (bijvoorbeeld het plafond van de eigen middelen, dat in 1992 in Edinburgh 
werd vastgesteld op 1,24% van het BIP1, is nooit bereikt; de communautaire 
begroting is minder snel gegroeid dan de begrotingen van de lidstaten). Het 
Europees Parlement heeft zich ook uitgesproken ten gunste van een hervorming van 
het systeem van de eigen middelen. Het heeft voorstellen gedaan om een grotere 
mate van budgettaire autonomie voor de Europese Unie te garanderen en de manier 
waarop de inkomsten vergaard worden beter zichtbaar te maken voor de Europese 
burgers, hetgeen het democratisch proces ten goede zou komen. 

                                                 
1 Sinds 2002, werd het begrip Bruto Nationaal Product (BNP) vervangen door dat van Bruto Nationaal 
Inkomen (BNI). Het plafond van 1.27% van het BNP komt overeen met 1.24% van het BNI, volgens de 
nieuwe statistische methode. 
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2.2 EEN TWEEFASENAANPAK WAARTOE BESLOTEN WERD IN DE 
RESOLUTIE VAN 29 MAART 2007 

In de resolutie van 29 maart 2007 over de toekomst van de eigen middelen van de 
Europese Unie werden enkele richtsnoeren verstrekt voor de herziening door de 
Commissie van 2008/2009. Zij vormt een duidelijk signaal aan de staatshoofden en 
regeringsleiders aangaande het standpunt van hun parlementen, aangezien deze 
resolutie gebaseerd was op een initiatiefverslag opgesteld door Alain Lamassoure, 
die contact had opgenomen met de nationale parlementen van de EU om een 
consensus te bereiken over een consistente aanpak van het toekomstige bestel van 
de eigen middelen van de EU. 

Nadat er eerst gewezen is op de tekortkomingen van het huidige 
financieringssysteem, wordt er in de resolutie een gradualistische aanpak bepleit, 
met twee stadia. 

• In het eerste stadium moet er verbetering worden gebracht in het huidige 
systeem van de nationale bijdragen. Gelijkheid en solidariteit tussen de 
lidstaten moeten vergezeld gaan van een eenvoudige presentatie, om het 
systeem begrijpelijk en transparant te maken zowel voor de parlementaire 
vertegenwoordigers als voor de burgers. 

• Het tweede stadium van de hervorming bestaat uit de invoering van een 
werkelijk systeem van eigen middelen, dat beantwoordt aan de letter en de 
geest van de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Dit 
nieuwe systeem moet gebaseerd zijn op een aantal beginselen, zoals volledig 
respect voor het beginsel van de fiscale soevereiniteit van de lidstaten en 
fiscale neutraliteit. Er mag geen sprake van zijn dat het totaal van de publieke 
uitgaven of de fiscale lasten voor de burgers worden verhoogd. Bovendien zou 
de orde van grootte van de EU-begroting niet veranderen en zou het nieuwe 
systeem geleidelijk aan worden ingevoerd. 

Er zijn verschillende opties voor de toekomst onderzocht. Uit de contacten met de 
nationale parlementen bleek dat de tijd voor een nieuwe Europese belasting nog niet 
is aangebroken, maar dat deze mogelijkheid voor de toekomst niet hoeft te worden 
uitgesloten. In de resolutie wordt onderstreept dat het van groot belang is onderzoek 
te doen naar de oprichting van een nieuw systeem van eigen middelen, dat 
gebaseerd is op reeds in de lidstaten geheven belastingen, met dien verstande dat 
deze belasting, geheel of ten dele, rechtstreeks in de EU-kas gestort wordt als een 
werkelijk eigen middel, waardoor een rechtstreeks verband wordt gelegd tussen de 
Europese Unie en de Europese belastingbetalers. Diverse belastingen werden met 
dit doel voor ogen in overweging genomen tijdens het overleg met de nationale 
parlementen en in de verslagen van de Commissie over de hervorming van het 
systeem van de eigen middelen, waaronder ook de BTW, accijnzen op 
motorbrandstof en andere energieheffingen, tabak en alcohol en milieuheffingen. 

3. BEPALINGEN WAARIN WORDT VOORZIEN DOOR HET THANS IN 
RATIFICATIE ZICHT BEVINDENDE VERDRAG VAN LISSABON 

Het Verdrag van Lissabon opent een deur in deze richting (artikel 311 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (geconsolideerde versie) ter 
vervanging van artikel 279 van het EG-Verdrag).  
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Hierin wordt gesteld dat de begroting volledig uit de eigen middelen wordt 
gefinancierd, waarbij de Raad met algemene stemmen, na raadpleging van het 
Europees Parlement, een besluit moet goedkeuren over het systeem van de eigen 
middelen van de Europese Unie, met inbegrip van de mogelijkheid tot invoering van 
nieuwe categorieën van eigen middelen en de afschaffing van reeds bestaande. Een 
dergelijk besluit zou door de lidstaten moeten worden geratificeerd. Hiervoor is ook 
vereist dat de Europese Unie de beschikking krijgt over de nodige middelen om haar 
doelstellingen te realiseren en haar politieke besluiten ten uitvoer te leggen. 

Wat de veranderingen in de uitvoeringsmaatregelen ten aanzien van de eigen 
middelen betreft, kan de Raad, die tevoren slechts het Europees Parlement hoefde 
te raadplegen, uit hoofde van het nieuwe Verdrag alleen optreden nadat hij de 
instemming van het Europees Parlement heeft verkregen.  

Enerzijds betreurde het EP in zijn resolutie van 18 maart 2009 over de financiële 
aspecten van het Verdrag van Lissabon dat de lidstaten de mogelijkheid hebben 
voorbij laten gaan om een waarlijk systeem van eigen middelen in te voeren en dat 
er geen vooruitgang is geboekt bij het betrekken van het Europees Parlement bij het 
proces van de vaststelling van de grenzen en de aard van de beschikbare eigen 
middelen, maar het constateerde wel met instemming dat er in elk geval een stap 
gezet is in de richting van maatregelen om uitvoering te geven aan het besluit inzake 
de eigen middelen. 
 



 

      14/68   DV\785929NL.doc 

NL 

EEN NAUWER VERBAND TUSSEN DE BEGROTING EN 
WETGEVING 

 
Wetgeving en de begroting hangen nauw met elkaar samen. Het EP heeft een 
belangrijke rol in zijn dubbele hoedanigheid van begrotingsautoriteit en wetgevende 
autoriteit. Terwijl de gespecialiseerde wetgevende commissies van het EP met de 
Commissie en de Raad onderhandelen over de legislatieve aspecten van de 
communautaire initiatieven (bijvoorbeeld de inhoud van het beleid, programma's, 
acties, enz.) onderhandelt de Begrotingscommissie met de Raad over de budgettaire 
aspecten van elk EU-programma en het financiële bedrag dat voor elk initiatief 
beschikbaar wordt gesteld. Geen enkel programma of initiatief met financiële 
gevolgen kan worden goedgekeurd indien er niet een begroting is vastgesteld door 
de begrotingsautoriteit. 

1. BETREKKINGEN TUSSEN DE BEGROTINGSCOMMISSIE EN DE 
GESPECIALISEERDE COMMISSIES VAN  HET EP 

1.1. ADVIEZEN 

Naast de meest zichtbare activiteit van de Begrotingscommissie – de jaarlijkse 
begrotingsprocedure – neemt deze commissie voortdurend deel aan de wetgevende 
procedures van elk van de gespecialiseerde commissies. De Begrotingscommissie 
keurt adviezen goed aan het adres van de gespecialiseerde commissies met 
betrekking tot zowel legislatieve als niet-legislatieve activiteiten.  

Wat de legislatieve voorstellen met een budgettair effect betreft, hebben de adviezen 
van de Begrotingscommissie tot doel om na te gaan of wetgevende voorstellen 
financieel in overeenstemming zijn met de plafonds van het meerjarig financieel 
kader (MFK). Bovendien zijn de adviezen van de Begrotingscommissie, bij 
gelegenheid van de jaarlijkse begrotingsprocedure, bestemd om na te gaan of de 
financiële enveloppes van de communautaire programma's gerespecteerd worden in 
de legislatieve procedures die door de gespecialiseerde commissies worden 
behandeld. Bovendien voorziet het Intern Reglement van het EP  (artikel 50) in een 
procedure van versterkte samenwerking, waarbij de vraag over de competentie over 
een bepaalde kwestie "bijna gelijkelijk onder de bevoegdheid van twee of meer 
commissies valt". 

Wat de niet-legislatieve activiteiten (initiatiefverslagen) betreft, verstrekt de 
Begrotingscommissie adviezen over politieke ontwerpresoluties ten aanzien van 
verschillende beleidsgebieden, onder meer om de financiële aspecten van deze 
beleidsmaatregelen en de grondbeginsels van behoorlijk budgettair beheer te 
onderstrepen . 

1.2. OPTREDEN VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE IN SAMENWERKING 
MET ANDERE COMMISSIES BIJ ONVERWACHTE ONTWIKKELINGEN  

1.2.1 Solidariteitsfonds en globaliseringsfonds 

Het is de taak van de Begrotingscommissie om met de andere tak van de 
begrotingsautoriteit te onderhandelen over de financiering van onverwachte uitgaven. 
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Dit is het geval bij de mobilisering van het Solidariteitsfonds, ingeval van grote 
rampen die een lidstaat treffen. De Begrotingscommissie neemt het voortouw in deze 
procedure, terwijl de Commissie regionale ontwikkeling een medeadviserende rol 
speelt in de kwestie. Hetzelfde gebeurt bij de mobilisering van het 
Globaliseringsfonds ten gunste van bedrijven van een lidstaat die onder de 
wereldwijde economische situatie te lijden heeft. In dergelijke gevallen is de 
Begrotingscommissie ook de ten principale bevoegde commissie, terwijl de 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken een advies uitbrengt. 

1.2.2 Galileo en het Europese Economische Herstelplan: twee 
succesvolle voorbeelden van goede samenwerking tussen de 
Begrotingscommissie en de parlementaire Commissie voor industrie, 
onderzoek en energie (ITRE) 

  
Behalve de mobilisatie van de voornoemde twee Europese fondsen, zijn er nog twee 
andere specifieke gevallen waarin de Begrotingscommissie in samenwerking met 
een gespecialiseerde commissie moest onderhandelen over onverwachte uitgaven.  

Het eerste geval betreft Galileo, nadat de particuliere ondernemingen die betrokken 
waren bij de financiering van het programma waren teruggekomen op hun besluit 
van september 2008. De Commissie ITRE – die verantwoordelijk is voor het voorstel 
voor een verordening over de verdere uitvoering van de Europese programma's voor 
navigatieprogramma's via radiosatellieten (EGNOS en Galileo) – kon het 
wetgevingsvoorstel van de Commissie niet goedkeuren, omdat er geen 
overeenkomstige financiële enveloppe meer was. 

Het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 voorziet in de mogelijkheid om het 
MFK te wijzigen als reactie op onverwachte situaties. Bij haar besluit van 19 
september voerde de Commissie een herziening van het MFK door, om een extra 
bedrag van 2,4 miljard euro beschikbaar te stellen voor de ontwikkelingsfase en de 
operationele fase van het Galileo-programma. 

Tijdens de begrotingsprocedure voor 2008 ging het Parlement in eerste lezing 
akkoord met het voorstel van de Commissie voor een herziening van het MFK. 
Tijdens de overlegprocedure over de begrotingsprocedure op 23 november 2007 
drong het Parlement aan op de noodzaak van een herziening van het MFK. 

Na langdurige onderhandelingen is de Raad opgeschoven in de richting van de 
verzoeken van het Parlement, zulks overeenkomstig de bepalingen van het 
Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006. In het algemene akkoord tussen de 
Begrotingscommissie en de Raad werd de herziening van het MFK bepaald op 1,6 
miljard euro, en in aanvulling daarop werden 200 miljoen euro beschikbaar gesteld 
door de omleiding van communautaire programma's uit hoofde van rubriek 1a, en 
400 miljoen euro door een verandering van de prioriteiten uit hoofde van het 
hoofdstuk Euratom van het zevende kaderprogramma voor onderzoek en nog eens 
200 miljoen euro door mobilisatie uit het flexibiliteitsinstrument. Deze overeenkomst 
strookte met de absolute prioriteit van het EP om de financiële enveloppes van 
meerjarenprogramma's in geen geval te verminderen. 

De Begrotingscommissie hechtte haar goedkeuring aan een voorstel voor een besluit 
tot wijziging van het MFK. De Commissie ITRE, die verantwoordelijk is voor het 
wetgevingsvoorstel, had vervolgens de mogelijkheid om het wetgevingsprogramma 
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over Galileo goed te keuren en haar verslag voor te leggen aan de plenaire 
vergadering.  

Het tweede geval betreft het Europees Plan voor economisch herstel dat door de 
Commissie in januari 2009 werd voorgesteld ter ondersteuning van de Europese 
economie ingevolge de wereldwijde financiële en economische crisis. De 
Begrotingscommissie onderhandelde met de Raad over de financiële aspecten van 
het voorstel van de Commissie, te weten de herkomst van de 5 miljard euro die deels 
bestemd zijn voor de energiecrisis, deels voor de ontwikkeling van 
breedbandaansluitingen in plattelandsgebieden en de versterking van de operaties in 
verband met de "nieuwe uitdagingen", zoals die worden gedefinieerd in het kader 
van de Health Check voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 

De op 2 april 2009 met de Raad bereikte overeenkomst voorziet in een aanpak van 
twee stadia: 

o Stadium 1: 2,6 miljard euro:  

Het plafond van rubriek 1a wordt in 2009 met 2 miljard euro verhoogd door verlaging 
van het plafond van rubriek 2 met hetzelfde bedrag; 600 miljoen euro wordt aan de 
plattelandsontwikkeling toegevoegd uit de begroting van 2009.  

o Stadium 2: 2,4 miljard euro:  

De resterende 2,4 miljard euro werd veiliggesteld door een in de overlegprocedure 
voor de begrotingen van 2010 en 2011 overeengekomen compensatie waarbij alle 
middelen worden gewend waarin de rechtsgrondslag voorziet, zonder afbreuk te 
doen aan de financiële enveloppes van de in het kader van 
medebeslissingsprocedure goedgekeurde programma's en de jaarlijkse 
begrotingsprocedure. 

Ook in dit geval was het resultaat van de onderhandelingen aanvaardbaar voor het 
EP, aangezien het beginsel om geen afbreuk te doen aan de financiële enveloppes 
van de programma's uit het meerjaarlijkse financiële kader werd geaccepteerd.  

De Begrotingscommissie ging vervolgens akkoord met de wijziging van het MFK 
overeenkomstig de met de Raad bereikte overeenkomst. Vervolgens kon de 
Commissie ITRE haar goedkeuring verlenen aan het wetgevingsvoorstel, waarna dit 
voor definitieve goedkeuring aan de plenaire vergadering werd voorgelegd. 
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FINANCIEEL REGLEMENT 

 

Na het Verdrag is het Financieel Reglement (FR) het voornaamste referentiepunt 
voor de beginselen en procedures voor de opstelling en uitvoering van de begroting 
van de Europese Unie en de controle op de financiën van de Europese 
Gemeenschappen. De uitvoeringsbepalingen bestaan uit meer gedetailleerde en 
technische regels die noodzakelijk zijn voor de toepassing van het Financieel 
Reglement. 

Artikel 279 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen (EGV) 
bepaalt dat het Parlement over een dergelijk voorstel alleen hoeft te worden 
geraadpleegd, maar het Europees Parlement heeft niettemin een belangrijke rol 
gespeeld in de procedure. 

Twee versies van het Financieel Reglement waren tijdens het zesde 
parlementaire mandaat van kracht: de versie van 2002 en die van 20062. 

1. ACHTERGROND: DE VOORNAAMSTE ASPECTEN VAN DE HERZIENING 
VAN HET FINANCIEEL REGLEMENT VAN 2002 

1.1 De herziening van 2002 van het Financieel Reglement was de eerste 
diepgaande herziening sinds 1977 

De herziening van het Financieel Reglement, dat sinds december 1977 van kracht 
was geweest, was één van de hoofdpunten van de administratieve en financiële 
hervorming3, welke één van de hoofdtaken was waarvoor de in september 1999 
benoemde Commissie met Prodi als voorzitter zich gesteld zag. De herziening 
was gericht op het verzekeren van een juist beheer van de financiële middelen van 
de EU, waarvan de omvang belangrijk was toegenomen. 

1.2 Twee belangrijke wijzigingen worden op 25 juni 2002 goedgekeurd 

o De hervorming van de financiële controle en de vergroting van de 
verantwoordelijkheden van de directoraten-generaal 

Het Financieel Reglement van 1977 stond in het kader van een systeem van 
voorafgaande controle door de centrale financiële controleur van elke instelling. Bij 
de herziening van het Financieel Reglement van 2002 werden meer 
verantwoordelijkheden gedelegeerd aan de ordonnateurs binnen de 
directoraten-generaal. Een gedecentraliseerd systeem van ex-ante en a posteriori-
controles maakt het de ordonnateur mogelijk om uitgaven te verrichten zonder 
voorafgaande goedkeuring van de financieel controleur te vragen, waarna hij echter 
onderworpen is aan diverse soorten controle, met inbegrip  van controles in het 
kader van de interne audit. De uitvoerders van het financieel beleid krijgen dus een 

                                                 
2 Verordening (EG, Euratom) van de Raad nr. 1605/2002 van 25 juni 2002 inzake het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene  begroting van de Europese Gemeenschappen, zoals 
gewijzigd bij Verordening van de Raad (EG, Euratom) nr. 1995/2006 van 13 december 2006. 
3 Witboek inzake de hervorming van de Commissie:  COM(2000) 10 def. van 18.1.2000. 
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grotere verantwoordelijkheid en elk directoraat-generaal moet een jaarverslag van 
zijn activiteiten opstellen met een betrouwbaarheidsverklaring. 

o De hervorming van het boekhoudingssysteem 

Een tweede belangrijk aspect van de versie 2002 van het Financieel Reglement was 
de overgang van een "op kassa gerichte" boekhouding tot een moderne 
"boekhouding op transactiebasis", die het mogelijk maakt boekhoudingsfeiten en 
transacties in de rekeningen op te nemen op het tijdstip waarop zij worden verricht, in 
plaats van pas op het moment dat de bedragen zijn ingevorderd of uitbetaald. 

2. DE HERZIENING VAN HET FINANCIEEL REGELEMTN VAN 2006 EN DE 
BELANGRIJKSTE RESULTATEN VAN HET EP 

2.1 HET TIJDSCHEMA EN DE PROCEUDRE 

Het Financieel Reglement wordt elke drie jaar aan een herziening onderworpen en 
verder zo vaak als dat nodig blijkt. De Commissie heeft haar eerste voorstellen in 
2005 en er waren twee jaar van onderhandelingen met de Raad en het Parlement 
nodig voordat men tot overeenstemming kon komen.  

Wat de herziening van 2002 betreft, bepaalt artikel 279 van het EG-verdrag 
weliswaar dat het Parlement alleen maar over het voorstel moet worden 
geraadpleegd, maar het EP is van mening dat, vanwege de verreikende budgettaire 
effecten, het niet aan één tak van de begrotingsautoriteit mag worden toegestaan om 
het Financieel Reglement eenzijdig goed te keuren. Daarom werd in de 
Gemeenschappelijke Verklaring van 4 maart 1975 een overlegprocedure 
overeengekomen, waarbij het EP als gelijkwaardige partner wordt erkend. 

Het in op 13 december 2006 goedgekeurde Financieel Reglement bevat 
wijzigingen in meer dan de helft van de artikelen van het op 25 juni 2002 
goedgekeurde Financieel Reglement. 

2.2 HET DOEL VAN DE HERZIENING VAN HET FINANCIEEL REGLEMENT 
VAN 2006 

De doelstellingen van de herziening van 2006 waren de vereenvoudiging van de 
financiële procedures en de verbetering van de efficiency en de transparantie van 
de uitgaven van de EU. Sinds de vroege stadia van de uitvoering van het Financieel 
Reglement (FR) en de Uitvoeringsbepalingen ervan hebben de ontvangers van EU-
middelen en gebruikers van het FR zich beklaagd over de buitensporige complexiteit 
ervan. Daarom moest er een verbeterd FR worden opgesteld voor een nieuwe 
generatie van door de EU gefinancierde programma's (2007-2013), zoals de 
Structuurfondsen en het Kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling. 

2.3 HET EP HEEFT EEN ACTIEVE ROL GESPEELD BIJ DE HERZIENING 
VAN HET FINANCIEEL REGLEMENT 

Het Europees Parlement heeft de nieuwe herziening van het Financieel 
Reglement met kracht ondersteund en hierop veel invloed uitgeoefend. Het 
heeft actief meegewerkt aan het streven naar vereenvoudiging. Het EP drong aan 
op meer transparantie en een juist evenwicht tussen gebruikersvriendelijke 
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procedures, de bescherming van de financiële belangen van de EU en 
uiteindelijk van de belastingbetalers en het beginsel van proportionaliteit van de 
administratieve uitgaven. 

Zoals de EP-rapporteur voor de Commissie begrotingscontrole in het advies van 
zijn commissie aan de Begrotingscommissie uiteenzette, bevatte het in 2002 
goedgekeurde Financieel Reglement een aantal gecompliceerde procedurele 
bepalingen die geleid hebben tot "een bureaucratisering van de procedures, veel te 
lang durende procedures en pogingen om verantwoordelijkheden te ontwijken door 
invoering van een zo groot mogelijk aantal hiërarchische en procedurele stappen". 
Bovendien werden personen die een subsidieaanvraag indienden of inschreven op 
een aanbesteding  vaak te maken met gecompliceerde en kostbare 
aanvraagprocedures . 

2.4 DE RESULTATEN VAN HET EP BIJ DE HERZIENING VAN HET 
FINANCIEEL REGLEMENT VAN 2006 

Hoewel de Raad in eerste reactie zich hiertegen verzette, is het EP erin geslaagd 
een beginsel van proportionaliteit in te voeren. 

Dit beginsel was ingevoerd in het aanbestedings- en subsidiëringssysteem 
teneinde de procedures te bespoedigen en de last van het administratieve 
papierwerk te verminderen. Het EP verkreeg de concessie dat de procedurele en 
documentaire vereisten proportioneel zouden zijn aan het uitgekeerde bedrag 
of aan de kosten en de risico's waarmee het een en ander gepaard gaat. Deze 
aanpak is in het bijzonder gunstig voor kleine organisaties, zoals kleine en 
middelgrote ondernemingen, scholen en universiteiten, die vaak de instanties zijn 
welke van kleine subsidies en contracten profiteren. 

Het beginsel van proportionaliteit betreft ook de administratieve acties, waarbij de 
complexiteit van de controlestappen proportioneel moet zijn aan de betrokken 
bedragen en risico's. 

Bovendien voerde het EP amendementen in, die geaccepteerd werden om rekening 
te houden met het beginsel van proportionaliteit in verband met de 
aansprakelijkheid van de ordonnateurs, waarbij werd aangeduid dat hun 
verantwoordelijkheid  vooral moet worden geëvalueerd in het licht van de begane 
overtredingen. De verantwoordelijkheid van een ordonnateur wordt beperkt tot twaalf 
maanden salaris in gevallen van nalatigheid, terwijl een volledige compensatie van 
de aangerichte schade van toepassing is op gevallen waarin sprake is van bewuste 
malversatie. 

Een van de meer controversiële punten met betrekking tot de kwestie van de 
transparantie betreft de oprichting van een databasis van deelnemers die 
uitgesloten zijn van openbare aanbestedingen en de onthulling van informatie 
over personen die geprofiteerd hebben van middelen van de 
Landbouwfondsen. Deze mate van transparantie is bereikt dankzij de door het 
Parlement uitgeoefende druk. 

Een ander controversieel punt betreft de versterking van de capaciteit van de 
Europese politieke partijen om financiële planning op lange termijn uit te voeren 
en de invoering van een uitzondering op de non-profitregel, teneinde een overdracht 
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van een deel van de surplussen mogelijk te maken. Deze veranderingen werden in 
2007 goedgekeurd. 

Verder slaagde het EP erin zijn prerogatieven te bewaren met betrekking tot de 
overschrijving van kredieten van het ene hoofdstuk naar het andere in de loop van 
een begrotingsjaar, evenals zijn recht op informatie. 
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AGENTSCHAPPEN 
Er bestaan thans twee soorten Europese agentschappen. 

Gedecentraliseerde agentschappen (ook wel regulerende of traditionele 
agentschappen genaamd) zijn rechtspersonen opgericht door de Europese wetgever 
met de taak om te helpen bij de uitvoering van een bepaald Europees beleid. Zij 
genieten de status van rechtspersoon en beschikken over een administratieve en 
financiële autonomie. Vele van hen worden gedeeltelijk of geheel gefinancierd via 
een subsidie uit de Europese begroting en zijn onderworpen aan het Financieel 
Reglement.  

Gedecentraliseerde agentschappen kunnen tweeërlei soorten activiteiten 
ontwikkelen: in de eerste plaats kunnen zij helpen bij de regulering van een bepaalde 
sector, en daarbij soms individuele, rechtskrachtige besluiten nemen; in de tweede 
plaats kunnen zij technische en wetenschappelijke bijstand verlenen aan de 
Europese instellingen of de lidstaten, soms in de vorm van een inspectieverslagen; 
zij bevorderen de samenwerking tussen nationale instanties, in sommige gevallen 
door de ontwikkeling van operationele activiteiten op het gebied van hun 
werkzaamheden, en in andere gevallen door het verstrekken van informatie- en 
netwerkdiensten.  

Er bestaan thans 26 gedecentraliseerde agentschappen (één bevindt zich in het 
stadium van sluiting) als we rekening houden met die van de eerste en derde pijler. 
Drie andere staan op het punt om te worden opgericht. Parallel daaraan zijn er drie 
agentschappen in het kader van de tweede pijler, maar die zijn volstrekt van 
intergouvernementele aard (inclusief de financiering). In 2009 bedroeg de financiële 
bijdrage van de Europese begroting aan de gedecentraliseerde agentschappen ruim 
580,3 miljoen euro. Hun personeel, alle categorieën inbegrepen, beliep meer dan 
5.000 posten, waarvan er 4.211 tijdelijke functionarissen betreffen. 

Uitvoerende agentschappen worden opgericht bij een besluit van de Commissie in 
verband met de volledige of gedeeltelijke uitvoering van een communautair 
programma of project namens de Commissie en onder haar verantwoordelijkheid. Zij 
blijven volstrekt onder de controle en verantwoordelijkheid van de Commissie. Hun 
administratieve uitgaven (hoofdzakelijk personeelsuitgaven) worden gefinancierd uit 
de begroting van de Europese Unie, als afdeling III (Commissie). en vallen niet onder 
rubriek 5 (Administratie) van het maarjarig financieel kader. In budgettaire termen 
worden zij door de EP behandeld als onderdeel van de begroting van de Commissie. 

Er zijn thans zes uitvoerende agentschappen. In 2009 werd er uit de begroting van 
de EU een bijdrage van 139,7 miljoen euro verleend aan de werking van deze 
agentschappen. In 2009 waren bij deze agentschappen 368 tijdelijke functionarissen 
en 941 op contractbasis werkende medewerkers in dienst (evenals dertig 
gedetacheerde nationale deskundigen). 

VERSTERKING VAN DE ROL VAN HET EP MET BETREKKING TOT DE 
GEDECENTRALISEERDE AGENTSCHAPPEN 

Het EP speelt een belangrijke rol ten aanzien van de gedecentraliseerde 
agentschappen. De eerste agentschappen werden opgericht bij een wetgevend 
besluit van de Raad en het Parlement. Op dat tijdstip was het enige budgettaire 
middel om daarop controle uit te oefenen het jaarlijkse budget, waarbij het Parlement 
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goedkeuring verleende aan de subsidie voor het agentschap (doorgaans als 
onderdel van de niet-verplichte uitgaven, hetgeen betekende dat het het EP was dat 
hierover het uiteindelijke zeggenschap had) en de kwijtingsprocedure.  Het EP 
verstrekte hierbij een afzonderlijke kwijting aan elk agentschap dat een subsidie van 
de EU ontvangt voor de uitvoering van zijn jaarlijkse begroting. Het EP gebruikte dit 
instrument om zijn controle op het financieel beheer van de agentschappen uit te 
bouwen: het keurt niet alleen de subsidie aan het agentschap goed, maar ook zijn 
organigram, waarin de personeelssterkte wordt vastgesteld. Bovendien slaagde het 
EP erin om aan de agentschappen de verplichting op te liggen om jaarlijkse 
werkprogramma's voor te leggen, alsmede strategische meerjarenplannen, 
meerjarige personeelsbeleidsplannen, een regelmatige evaluatie van zijn activiteiten, 
enz. 

Tijdens het laatste mandaat is het EP erin geslaagd in het Interinstitutionele Akkoord 
over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer het beginsel te laten 
opnemen dat wanneer er een nieuw agentschap wordt opgericht, de twee takken van 
de begrotingsautoriteit tijdig tot overeenstemming moeten komen over de financiering 
van het nieuwe agentschap4. Door deze overeenkomst probeerde het EP de 
beschikbaarheid te garanderen van de noodzakelijke financiële middelen voor het 
nieuwe agentschap, zodat dit op correcte wijze zou kunnen opereren en voorkomen 
wordt dat de nieuwe agentschappen gefinancierd moeten worden via een 
herprogrammering of het gebruik van marges: nieuwe agentschappen kunnen 
behoefte hebben aan "vers" geld.  Dit werd in het bijzonder van belang geacht in een 
stadium waarin een hele golf van nieuwe gedecentraliseerde agentschappen werd 
aangekondigd, de middelen schaars waren en de ervaringen aantoonden dat de 
oprichting van agentschappen vaak meer afhankelijk is van de wil van de lidstaten 
om een prestigieus Europees agentschap op hun grondgebied te krijgen dan van de 
positieve bijdrage die deze nieuwe agentschappen leveren in termen van Europees 
beheer. 

Naarmate de medewetgevingsbevoegdheden van het EP zich ontwikkelden, werd 
het duidelijk dat de oprichting van de agentschappen moest plaatsvinden bij een 
legislatief besluit dat in het kader van medebeslissing tussen het EP en de Raad 
genomen wordt, waardoor dus de mogelijkheden van het EP werden vergroot om 
vorm te geven aan de structuur en de modus operandi van de agentschappen. 

Op het niveau van de jaarlijkse begrotingsprocedures, zorgde het EP in 2005 voor 
extra financiering voor de gedecentraliseerde agentschappen ten bedrage van 40 
miljoen euro via het flexibiliteitsinstrument, dat tot doel heeft het Parlement te helpen 
bij het handhaven en versterken van haar prioriteiten, en om de agentschappen van 
de nodige middelen te voorzien om hun taken uit te voeren. De verhoging van het 
aantal agentschappen en het toenemende effect ervan op de begroting, en met 
name op rubriek 3, was een kwestie die het Parlement sterk ter harte ging, reden 
waarom het zijn politieke wil benadrukte om zijn controle op de agentschappen op 
zowel politiek als budgettair niveau verder te versterken. 

                                                 
4 "47. Bij de opstelling van haar voorstel voor de oprichting van een nieuw agentschap, moet de 
Commissie de budgettaire effecten ervan op de betrokken uitgavencategorie evalueren. Op basis van 
die informatie doen de twee takken van de begrotingsautoriteit, onverminderd de wetgevende 
procedures met betrekking tot de oprichting van het agentschap, in het kader van de budgettaire 
samenwerking de toezegging om tijdig tot overeenstemming te komen over de financiering van het 
agentschap". 
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Tijdens de begrotingsprocedure van 2007 werd er een gemeenschappelijke 
verklaring van Parlement, Raad en Commissie overeengekomen met betrekking tot 
de drie nieuwe voorgenomen agentschappen. Hierin werd het standpunt van het EP 
ten aanzien van de oprichting van gedecentraliseerde agentschappen geformaliseerd 
(informatie over de begrotingseffecten, zoals bepaald in artikel 47 van het nieuwe 
Interinstitutioneel Akkoord). Voor 2007 werden de kredieten van de ontwerpbegroting 
door het Parlement hersteld, maar gedeeltelijke in de reserve geplaatst in afwachting 
van de presentatie van de evaluaties van de agentschappen.  

De financiering van en het toezicht op de agentschappen van de EU waren ook een 
centraal punt van discussie tijdens de begrotingsprocedure voor 2008. Na een 
overleg in de tweede lezing, werden er gezamenlijke verklaringen 
overeengekomen, die een beter toezicht beoogden op de oprichting, ontwikkeling en 
financiering van de agentschappen  van de EU. Zij betroffen met name: 

o de toegedeelde inkomsten, vooral met betrekking tot de 
gedecentraliseerde agentschappen 

o  de oprichting, evaluatie en financiering van de agentschappen van de 
EU 

De omvang van de begrotingslijnen die bestemd zijn voor de financiering van 
gedecentraliseerde agentschappen nam met meer dan 20% toe en de begroting voor 
Frontex werd verdubbeld, zulks overeenkomstig de wensen van het Parlement. 

Voor de begroting van 2009 werden de toegewezen inkomsten van de 
agentschappen en de overschotten van de afgelopen jaren in rekening genomen 
voordat de subsidie van de EU voor elk agentschap werd voorgesteld. 

Wat tenslotte de toekomstige ontwikkeling van de agentschappen betreft, werd in 
een gemeenschappelijke verklaring de spoedige oprichting verlangd van een 
interinstitutionele werkgroep, die in december 2008 uiteindelijk ook werd 
opgericht. Deze interinstitutionele werkgroep, waarin het EP met vijf leden 
vertegenwoordigd is, zal proberen een gemeenschappelijke benadering te 
bewerkstelligen in kwesties zoals de rol en de positie van de agentschappen in het 
interinstitutionele landschap, de oprichting, structuur en werkwijze van deze 
agentschappen, hun financiering, budget, beheer en het toezicht daarop, op grond 
van een grondige evaluatie van de bestaande situatie. De Commissie had namelijk, 
met steun van het EP, reeds een voorstel ingediend voor een Interinstitutioneel 
Akkoord over deze kwesties, maar de verwerping daarvan door de Raad leidde ertoe 
dat dit werd ingetrokken. Thans worden er werkzaamheden ontwikkeld op technisch 
niveau en parallel daaraan wordt er een externe evaluatie verricht van de werking 
van het hele systeem van de agentschappen. Het voornemen is dat tegen het eind 
van het jaar de evaluatie en de technische werkzaamheden zullen zijn voltooid, 
waardoor het de werkgroep mogelijk zal worden gemaakt om zijn werkzaamheden af 
te sluiten en zijn conclusies op te stellen tegen het einde van 2010. 
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PROEFPROJECTEN EN VOORBEREIDENDE ACTIES 
 

In deze afdeling wordt een definitie gegeven van proefprojecten en voorbereidende 
acties en worden de regels beschreven voor het gebruik ervan, alvorens er een 
beschrijving wordt gegeven van de uitvoering van proefprojecten en voorbereidende 
acties sinds 2000, waarna tenslotte een beschouwing wordt gegeven over hun effect 
op de wetgevingsagenda. 

1. DEFINITIE VAN PROEFPROJECTEN EN VOORBEREIDENDE ACTIES EN 
REGELS VOOR HET GEBRUIK ERVAN 

 
Als algemene regel moet een basiswettekst worden goedgekeurd voordat kredieten 
op de begroting voor een of andere actie van de Gemeenschap en/of de Europese 
Unie kunnen worden besteed. Artikel 49 van het Financieel Reglement5 biedt echter 
de volgende mogelijkheden voor uitvoering zonder een basiswettekst, mits de te 
financieren acties binnen  het bevoegdheidsgebied van de Gemeenschappen of de 
Europese Unie vallen: 

(a) kredieten voor proefprojecten van experimentele aard, die bestemd zijn om de 
uitvoerbaarheid van een actie of het nut ervan aan te tonen. De relevante 
vastleggingen kunnen voor ten hoogste twee opeenvolgende begrotingsjaren worden 
opgenomen; 

(b) kredieten voor voorbereidende acties op het gebied van de toepassing van het 
EG-Verdrag en het Euratom-Verdrag en Titel VI van het VEU, bestemd om 
voorstellen voor te bereiden met het oog op in de toekomst goed te keuren acties. De 
voorbereide acties moeten een coherente aanpak volgen en kunnen diverse vormen 
aannemen. De relevante vastleggingskredieten kunnen op de begroting worden 
opgenomen voor een periode van niet langer dan drie opeenvolgende 
begrotingsjaren. De wetgevingsprocedure moet voor het einde van het derde 
begrotingsjaar worden afgesloten. In de loop van de wetgevingsprocedure moeten 
de vastleggingskredieten beantwoorden aan de bijzondere eigenschappen van de 
voorbereidende actie met betrekking met de beoogde activiteiten, de nagestreefde 
doeleinden en de personen die hiervan profiteren. Dit betekent dus dat de uitvoerde 
betalingen in volume niet kunnen corresponderen met die welke beoogd zijn voor de 
financiering van de definitieve actie zelf. 

De bovengrenzen van de kredieten die mogen worden uitgekeerd voor 
proefprojecten (PP) en voorbereidende acties (VA) worden vastgesteld in het 
Interinstitutioneel Akkoord over de begrotingsdiscipline6. Voor de periode 2007-2013 

                                                 
5 VERORDENING VAN DE RAAD (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van 25 juni 2002 inzake het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 248 
van 16.9.2002, blz. 1). 
6 Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie over de begrotingsdiscipline en goed financieel beheer - m.i.v. het meerjaren financieel 
kader 2007-2013(PB C 139 van 14.6.2006). 
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zijn de jaarlijkse kredieten beperkt tot €40 mln voor proefprojecten, €50 mln voor 
nieuwe voorbereidende acties en €100 mln voor alle voorbereidende acties tezamen. 

2. UITVOERING VAN PROEFPROJECTEN EN VOORBEREIDENDE ACTIES 

Een door de Begrotingscommissie uitgevoerde studie over de geschiedenis van de 
PP en VA en het gebruik dat daarvan sinds 2007 is gemaakt7 toont aan dat na een 
aanvankelijk langzame start het gebruik van de middelen die beschikbaar zijn voor 
PP en VA tijdens de behandelde periode sterk is toegenomen. In de gehele periode 
werd het plafond voor het totaal van de VA volledig gerespecteerd, terwijl het plafond 
voor de nieuwe VA in 2008 werd overschreden en het plafond voor de PP in 2006 en 
2007 werd overschreden. 

Wat het resultaat betreft, werden de meeste PP die in de periode 2000-2008 
beëindigd werden, gecontinueerd door ze in voorbereidende acties om te zetten, 
ofwel doordat zij in een bestaande rechtsgrondslag werden opgenomen of door de 
goedkeuring van een nieuwe rechtsgrondslag, maar 40% ervan werd niettemin 
gediscontinueerd. Dit laatste was slechts het geval voor 16% van de VA: de rest 
werd voortgezet ofwel omdat de desbetreffende activiteiten ook al elders werden 
uitgevoerd, ofwel doordat zij werden ingebracht in een bestaande rechtsgrondslag of 
doordat er een nieuwe rechtsgrondslag werd goedgekeurd. 

Gedurende de laatste financiële vooruitzichten ging het grootste deel van de 
middelen voor PP en VA naar activiteiten op het gebied van de interne markt. In het 
huidige financiële kader is het grootste gedeelte gegaan naar activiteiten op het 
gebied van ondernemingen. Het hoogste aandeel van de begroting voor PP en VA 
betrof in 2001 het activiteitsgebied intern beleid (1,1%) en in 2007 het 
activiteitsgebied burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (1,5%).  

3. EFFECT VAN PROEFPROJECTEN EN VOORBEREIDENDE ACTIES 

Alle drie instellingen kunnen voorstellen doen voor proefprojecten (PP) en 
voorbereidende acties (VA). De meeste van deze nieuwe voorgestelde initiatieven 
zijn tot op heden echter gekomen van de kant van het Europees Parlement. 
Aangezien veel van deze voorstellen uiteindelijk resulteerden in de goedkeuring van 
nieuwe rechtsgrondslagen of de wijziging van bestaande rechtsgrondslagen zodat de 
betrokken acties daarin konden worden opgenomen, is het duidelijk dat de PP en VA 
het Europees Parlement een belangrijke gelegenheid hebben gegeven om 
initiatieven te nemen en de wetgevingsagenda te beïnvloeden. De door het Europees 
Parlement voorgestelde PP en VA hebben legislatieve consequenties gehad op een 
groot aantal activiteitsgebieden, met name op het gebied van vrijheid, 
rechtvaardigheid en veiligheid en ook op het gebied van ondernemingen, 
werkgelegenheid en sociale zaken, landbouw, informatiemaatschappij en media, 
onderwijs en cultuur, gezondheidszorg en consumentenbescherming en externe 
betrekkingen. 
 
 

                                                 
7 Factual Study on the Follow-Up of Pilot Projects and Preparatory Actions, 7.4.2009, beschikbaar op: 
http://www.europarl.europa.eu/studies. 
 

http://www.europarl.europa.eu/studies
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DEEL 2 

 

BEGROTINGSMECHANISMEN IN DE JAARLIJKSE EN 
MEERJARIGE PROCEDURES 

 

 
 
 
 
 
 
Voor verdere details en achtergrondinformatie over het meerjaren financieel kader 
2007-2013 en de jaarlijkse begrotingsprocedures voor de 6e zittingsperiode, wordt 
verwezen naar een afzonderlijke studie die in opdracht van de Begrotingscommissie 
is uitgevoerd door het beleidsdepartement voor budgettaire aangelegenheden inzake 
"het Interinstitutioneel Akkoord  van 17 mei 2006 en de begrotingsprocedures 2005-
2009". 
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WAT IS HET MEERJARENKADER? 
 

De jaarlijkse begrotingsprocedures vinden plaats binnen een meerjarig financieel 
kader dat goedgekeurd wordt via een Interinstitutioneel Akkoord over de 
begrotingsdiscipline en goed financieel beheer. 

INTERINSTITUTIONELE AKKOORDEN MET BETREKKING TOT DE 
BEGROTINGSPROCEDURE 
 
Sinds de hervorming van 1988 is de begrotingsprocedure ondergebracht in een 
meerjarig financieel kader via de goedkeuring van een Interinstitutioneel Akkoord 
(IIA), hetgeen vooral bedoeld is om het risico van belangrijke conflicten tijdens de 
jaarlijkse begrotingsprocedures te vermijden of daarvoor een oplossing te vinden. 

Hoewel de IIA's geen rechtsgrondslag hebben op grond van het huidige Verdrag (van 
Nice), zijn zij de grondslag gaan vormen voor de interinstitutionele betrekkingen op 
begrotingsgebied. Sinds de invoering ervan hebben zij het mogelijk gemaakt de 
jaarlijkse begrotingen tijdig goed te keuren. 

Het laatste IIA werd op 14 mei 2006 goedgekeurd. Het doel van dit IIA was de 
versterking van de begrotingsdiscipline, verbetering van de werking van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure en samenwerking tussen de instellingen in begrotingskwesties 
en het verzekeren van een goed financieel beheer. 

Het IIA bestaat uit drie onderdelen: 
- Deel I: Het meerjarig financieel kader (dat hieronder wordt verklaard) 
- Deel II: Matregelen ter verbetering van de samenwerking tussen de instellingen 
tijdens de begrotingsprocedure 
- Deel III : Een goed financieel beheer van de EU-middelen. 
 
N.B.: Indien het Verdrag van Lissabon wordt goedgekeurd, zal het meerjarig 
financieel kader worden goedgekeurd via een speciale wetgevingsprocedure en 
wettelijk bindend worden (art. 312 van het Verdrag inzake de werking van de 
Europese Unie, geconsolideerde versie). 

 

HET MEERJAREN FINANCIEEL KADER (MFK) VOOR DE PERIODE 2007-2013 
 

a) Plafonds, rubrieken en technische aanpassingen 

• Er worden diverse plafonds vastgesteld 
In het besluit over de eigen middelen wordt een algemeen financieel plafond 
voor de eigen middelen vastgesteld van 1,24% van het bruto nationaal inkomen. Dit 
plafond is bepalend voor het maximumbedrag van de communautaire uitgaven, in 
termen van betalings- en vastleggingskredieten. 

Uit hoofde van de plafonds die door het besluit over de eigen middelen zijn 
vastgesteld, betekent het financieel kader een limiet voor de toeneming van de 
uitgaven per categorie (rubriek) (zie hieronder) voor de vastleggingskredieten en 
voor de totale uitgaven voor de betalingskredieten voor elk jaar van de betrokken 
periode. 
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• Technische aanpassing aan de financiële vooruitzichten 
Elk jaar doet de Commissie een voorstel voor een technische aanpassing van het 
financieel kader voor het volgende jaar. Dit is vooral een gevolg van het feit dat het 
financieel kader is uitgedrukt in constante prijzen en elk jaar moet worden aangepast 
om rekening te houden met de inflatie. 

• EU-uitgaven gespecificeerd naar 6 rubrieken: 

Rubriek 1: Duurzame groei Subrubriek 1a: Concurrentievermogen in 
het belang van groei en werkgelegenheid 
Subrubriek 1b: Cohesie in het belang van 
groei en werkgelegenheid 

Rubriek 2: Behoud van beheer van natuurlijke hulpbronnen 
Rubriek 3: Burgerschap, veiligheid, 
veiligheid en rechtvaardigheid 

Subrubriek 3a: Vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid 
Subrubriek 3b: Burgerschap 

Rubriek 4: De EU als wereldwijde speler 
Rubriek 5: Administratie 
Rubriek 6: Compensatie 

De invoering van het financieel kader heeft de jaarlijkse begrotingsonderhandelingen 
vergemakkelijkt en geleid tot de ontwikkeling van meerjarige financiële 
planningsinstrumenten (meerjarenprogramma's van de EU). 

Een overzicht van de begrotingen 2005-2009 in vergelijking met de jaarlijkse 
plafonds van de financiële vooruitzichten - MFK over de periode 2005-2009 wordt 
hieronder getoond: 
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b) Instrumenten ter bevordering van de flexibiliteit 
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Het gebruik van de onderstaande instrumenten maakt het mogelijk nieuwe 
vastleggingskredieten in de begroting op te nemen, zo nodig boven het bedrag van 
de plafonds die in het financieel kader zijn vastgesteld. 

 De herziening van het financieel kader is een andere manier om om te gaan 
met onvoorziene omstandigheden, waarbij wel als voorwaarde geldt da het plafond 
van de eigen middelen niet mag worden overschreden. Het besluit over de 
herziening werd door de twee takken van de begrotingsautoriteit gezamenlijk 
genomen, op voorstel van de Commissie, overeenkomstig de 
stemmingsvoorschriften van artikel 272, lid 9 van het EG-Verdrag (indien de 
herzieningen een hoger bedrag dan 0,03% van het BNI bedragen, moet het besluit 
van de Raad echter met algemene stemmen worden genomen). Het 
Interinstitutioneel Akkoord stelt de volgende voorwaarden vast voor de procedure 
voor herziening van het meerjarig financieel kader: 

- het voorstel voor de herziening moet worden gedaan en goedgekeurd vóór het 
begin van de begrotingsprocedure voor het betrokken jaar (of het eerste jaar van de 
betrokken periode), 

- om de begrotingsdiscipline te verzekeren, moet de instelling, alvorens tot enige 
herziening over te gaan, de reikwijdte onderzoeken van de hertoewijzing van 
kredieten binnen de betrokken rubriek, ofwel de kredieten compenseren met 
middelen uit andere rubrieken van het financieel kader, 

- geen herziening van de verplichte uitgaven mag leiden tot een vermindering van 
het bedrag dat beschikbaar is voor de niet-verplichte uitgaven, 

- bij elke herziening moet een passend verband tussen vastleggingen en 
betalingen worden gehandhaafd. 

 Het flexibiliteitsinstrument heeft duidelijk betrekking op geïdentificeerde 
uitgaven die niet kunnen worden gefinancierd binnen de grenzen van de plafonds die 
voor een bepaald begrotingsjaar beschikbaar zijn. Het maximum jaarlijks bedrag 
beloopt EUR 200 miljoen tegen de huidige prijzen. Het aandeel van het bedrag dat 
in jaar N niet wordt besteed, kan worden overgemaakt naar het jaar N+2, hetgeen 
een nieuw kenmerk is vergeleken met de vorige financiële vooruitzichten. 

 Het Solidariteitsfonds voorziet in een mogelijkheid om snel te reageren in 
geval van grote rampen die zich voordoen op het grondgebied van een lidstaat of 
een kandidaat-land. Het jaarlijks bedrag mag niet hoger zijn dan EUR 1 miljard per 
jaar tegen de huidige prijzen. 

 De reserve voor noodhulp biedt de gelegenheid om snel in te spelen op de 
vereisten van specifieke hulp van niet-lidstaten in verband met gebeurtenissen die 
niet gepland konden worden op het moment dat de begroting werd vastgesteld. In de 
eerste plaats betreft het humanitaire operaties, maar de middelen kunnen ook 
gebruikt worden voor civiel crisismanagement en civiele bescherming. Na de 
goedkeuring van het IIA van 17 mei 2006 werd de reserve voor noodhulp los 
gemaakt van het MFK. De jaarlijkse begroting van de reserve wordt vastgesteld op 
EUR 221 miljoen in huidige prijzen. 

 Het Fonds voor aanpassing aan de globalisering werd in december 2005 
opgericht. Uit dit fonds kan aanvullende steun worden verstrekt aan werknemers die 
te lijden hebben onder de gevolgen van belangrijke economische en structurele 
veranderingen; de totale uitgaven voor dit fonds mogen een jaarlijks bedrag van EUR 
500 miljoen tegen lopende prijzen niet overschrijden. 

 
Een overzicht van de mobilisatie van bovengenoemde instrumenten van 2007 tot 
medio 2009 wordt hieronder gegeven: 
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BEGROTIN

G VOOR WELK DOEL? INSTRUMENT HOEVEEL?
(mln €) 

Palestina Reserve voor noodgevallen8 49
Griekenland, Hongarije, 
Duitsland, Frankrijk EU-Solidariteitsfonds 1972007 

Frankrijk, Duitsland, Finland EU-Fonds voor aanpassing 
aan de globalisering 19

Galileo, GBVB Flexibiliteit 270

Galileo, EIT Herziening MFK (2008-2013) 1 600
Italië, Malta, Portugal, Spanje, 
Litouwen 

EU-Fonds voor aanpassing 
aan de globalisering 49

Verenigd Koninkrijk, 
Griekenland, Slovenië, 
Frankrijk Cyprus 

EU-Solidariteitsfonds 281

2008 

Voedselfaciliteit Reserve voor noodhulp (incl. 
opslag) 262

Reserve voor noodhulp 79

Flexibiliteit 420Voedselfaciliteit 

Hertoewijzing (2008-2010) 240

Roemenië EU-Solidariteitsfonds 12
2009 

Spanje EU-Fonds voor aanpassing 
aan de globalisering 3

Herziening MFK 2 600Economisch herstelplan 
(stadium 1) - waarvan 2 mrd € 

compensatie 
2009/2010/2

011 
Economisch herstelplan 
(stadium 2) Nog te beslissen 2 400

                                                 
8 Vanaf 2007 (IIA van 2007-2013), de reserve voor noodgevallen vormt een aanvulling op de MKF-
plafonds. 
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CIJFERS VAN HET MEERJARENKADER (NA DE HERZIENING VAN 2009) 
 

(EUR million - current prices)

COMMITMENT APPROPRIATIONS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Sustainable Growth 53.979 57.653 61.700 61.782 63.638 66.628 69.621 435.001
1a Competitiveness for Growth and Employment 8.918 10.386 13.272 12.388 12.987 14.203 15.433 87.587
1b Cohesion for Growth and Employment 45.061 47.267 48.428 49.394 50.651 52.425 54.188 347.414

2. Preservation and Management of Natural Resources 55.143 59.193 57.639 60.113 60.338 60.810 61.289 414.525
of which: market related expenditure and direct payments 45.759 46.217 46.679 47.146 47.617 48.093 48.574 330.085

3. Citizenship, freedom, security and justice 1.273 1.362 1.523 1.693 1.889 2.105 2.376 12.221
3a Freedom, Security and Justice 637 747 872 1.025 1.206 1.406 1.661 7.554
3b Citizenship 636 615 651 668 683 699 715 4.667

4. EU as a global player 6.578 7.002 7.440 7.893 8.430 8.997 9.595 55.935

5. Administration (1) 7.039 7.380 7.699 8.008 8.334 8.670 9.095 56.225
6. Compensations 445 207 210 862

TOTAL COMMITMENT APPROPRIATIONS 124.457 132.797 136.211 139.489 142.629 147.210 151.976 974.769

as a percentage of GNI 1,02% 1,08% 1,15% 1,15% 1,13% 1,12% 1,11% 1,11%

TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS 122.190 129.681 121.934 134.155 133.882 140.769 142.683 925.294

as a percentage of GNI 1,00% 1,05% 1,03% 1,10% 1,06% 1,07% 1,04% 1,05%
Margin available 0,24% 0,19% 0,21% 0,14% 0,18% 0,17% 0,20% 0,19%

Own Resources Ceiling as a percentage of GNI 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

FINANCIAL FRAMEWORK 2007-2013 REVISED FOR EUROPEAN ECONOMIC RECOVERY PLAN (CURRENT PRICES)

(1) The expenditure on pensions included under the ceiling for this heading is calculated net of the staff contributions to the relevant scheme, within the limit of € 500 million at 
2004 prices for the period 2007-2013.
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JAARLIJKSE BEGROTINGSPROCEDURE 

DE JAARLIJKSE BEGROTINGSPROCEDURE VOLGT EEN PRAGMATISCH 
TIJDSCHEMA 

In het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen (artikel 272) 
worden er verschillende stadia voor de begrotingsprocedure gedefinieerd. In dit 
Verdrag worden de bevoegdheden van de beide takken van de 
begrotingsautoriteit (Europees Parlement en Raad) vastgesteld, evenals die van 
de Commissie. 

In artikel 272 van het EG-Verdrag wordt er een formeel tijdschema vastgesteld 
voor elk stadium van de procedure. Met het dubbele doel om te verzekeren dat de 
ontwerpbegroting degelijk kan worden onderzocht en zo goed mogelijk gebruik te 
maken van de beschikbare tijd voor de begrotingsautoriteit, is er sindsdien een mate 
van flexibiliteit ingevoerd in het tijdschema sinds 1988. In de praktijk is de tijd die 
tijdens elk stadium van de begrotingsprocedure aan Raad en Parlement wordt 
gegeven nog langer. Een aantal trialogen, evenals andere stappen, zijn ingevoerd 
om het besluitvormingsproces te vergemakkelijken. Dit pragmatische tijdschema is 
sinds het begrotingsjaar 1977 van kracht. 

DE STADIA VAN DE BEGROTINGSPROCEDURE 

a) De begrotingsprocedure begint met de overlegging van 
documenten door de Commissie: de jaarlijkse beleidsstrategie 
(JBS) en het voorontwerp van begroting (VOB) 

Elke jaarlijkse procedure begint met de interne voorbereiding binnen de 
Commissie van het voorontwerp van begroting VOB), een proces waarop het EP 
een indirecte invloed kan uitoefenen, bijvoorbeeld door zijn resoluties over het 
wetgevings- en werkprogramma van de Commissie en zijn resoluties over de 
jaarlijkse beleidsstrategie (JBS) van de Commissie. 

• Stadium van de Commissie 

De eerste fase omvat een oriënterend debat binnen de Commissie, de jaarlijkse 
beleidsstrategie, de hoorzittingen, de verklaring van de ramingen van de 
verschillende instellingen, en tenslotte de indiening van het voorontwerp van 
begroting (VOB) aan de begrotingsautoriteit. 

De jaarlijkse beleidsstrategie (JBS) wordt in februari goedgekeurd en geeft een 
schets van de politieke prioriteiten van de Commissie voor het komende jaar. Het 
JBS identificeert de initiatieven die de Commissie noodzakelijk acht om deze 
prioriteiten te realiseren en wordt het budgettaire kader vastgesteld dat nodig is om 
hieraan uitvoering te geven. Dit besluit dient vervolgens als richtsnoer bij het proces 
van de opstelling van het voorontwerp van begroting en het plannen van de 
activiteiten van de Commissie voor het komende jaar (hiermee wordt onder meer de 
jaarlijkse plannings- en programmeringscyclus geopend). 

Deze voorlopige stadia worden door de Commissie in volledige autonomie verricht. 

Het voorontwerp van begroting (VOB) is in dit stadium het enige document dat 
expliciet in het Verdrag wordt genoemd. Het wordt over het algemeen gepubliceerd 
begin mei van het jaar N-1 en wordt halverwege juni in alle officiële talen aan de 
begrotingsautoriteit gestuurd. 
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• Stadium van het Parlement 

In maart/april keurt het Parlement een resolutie goed over de JBS van de 
Commissie, waarin het zijn eigen prioriteiten voor het komende jaar vaststelt en een 
verzoek aan de Commissie doet om hiermee rekening te houden bij het 
opstellen van het voorontwerp van begroting (VOB). 
Na de indiening van het VOB kan een resolutie worden goedgekeurd. Hierin 
wordt de aanvankelijke evaluatie van het Parlement gegeven van het voorstel van de 
Commissie en worden de politieke prioriteiten van het EP voor het komende jaar in 
een vroegtijdig stadium geformuleerd. 

• Het stadium van de Raad 

Ook de Raad stelt in dit stadium zijn prioriteiten voor de begrotingsprocedure vast, 
doorgaans in de vorm van een resolutie die goedgekeurd wordt na de indiening door 
de Commissie van de JBS, maar nog voor de indiening van het VOB. 

• Trialoog 

Uit hoofde van het Interinstitutioneel Akkoord moet er een trialoog plaatsvinden 
tussen de vertegenwoordigers van Parlement, Raad en Commissie na de technische 
aanpassing van het financieel kader (zie hierboven) en vóór de opstelling van het 
voorontwerp van begroting door de Commissie, om van gedachten te wisselen over 
de mogelijke prioriteiten voor het komende begrotingsjaar. 

b) Eerste lezing door het EP na goedkeuring van de 
ontwerpbegroting (OB) door de Raad 

In de maanden juni en juli van het jaar N, wordt het VOB voor het jaar N+1 
besproken en bestudeerd, voorafgaande aan de eerste lezing van de Raad. Na 
goedkeuring eind juli zendt de Raad zijn ontwerpbegroting (OB) toe aan het 
Parlement. 

Voordat de Raad de ontwerpbegroting goedkeurt, wordt er een zogeheten 
overlegvergadering georganiseerd, zoals in het Interinstitutioneel Akkoord bepaald. 
Dit overleg vindt plaats in twee stadia. Een eerste voorbereidende stap bestaat uit 
een trialoog, waarin wordt onderzocht of er ruimte is voor vroegtijdige 
overeenkomsten over bepaalde aspecten van de begroting. Het tweede stadium 
bestaat uit de officiële overlegvergadering zelf. Om een werkelijk mandaat te 
hebben van het plenaire Parlement op dit overleg na de trialoog, dient de 
Begrotingscommissie doorgaans een resolutie ter plenaire vergadering in, waarin het 
de voornaamste kwesties aanstipt die aan de orde moeten worden gebracht bij de 
Raad en de belangrijkste standpunten die de delegatie van het Parlement moet 
innemen. 

De eerste lezing van het Parlement vindt plaats in de maanden september en 
oktober van het jaar N. In dit stadium wordt de ontwerpbegroting behandeld door de 
Begrotingscommissie (BUDG) en de gespecialiseerde commissies. De 
amendementen van deze laatste worden dan door BUDG onderzocht, die adviezen 
daarover uitbrengt. Wanneer BUDG een negatief advies over deze amendementen 
uitbrengt, kunnen die opnieuw worden ingediend; in dat geval is er een 
gekwalificeerde meerderheid ter plenaire vergadering nodig om ze te doen 
goedkeuren. BUDG heeft de algemene verantwoordelijkheid voor elk van de lezingen 
tot aan het moment van goedkeuring ter plenaire vergadering. Voor de goedkeuring 
van de eerste lezing van het Parlement worden er een derde trialoog en een 
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overlegvergadering georganiseerd om een gemeenschappelijk standpunt te vinden 
voor de nog onopgeloste kwesties. 

Tijdens hun eerste lezingen nemen beide instellingen kennis van verklarende 
documenten, zoals bijvoorbeeld de verklaring van activiteiten en de financiële 
verklaring, die het VOB vergezellen. Deze documenten zijn bedoeld om een meer 
gedetailleerde beschrijving en analyse van de begrotingsvoorstellen te geven, met 
name door een evaluatie van de resultaten van de verschillende activiteiten. 

c) Tweede lezingen van Raad en Parlement 
De procedure voor de tweede lezing van de Raad, die  eind november van het jaar 
N plaatsvindt, lijkt erg veel op die van de eerste lezing van de Raad: het OB wordt 
gewijzigd op basis van de voorgestelde amendementen die door de Raad zijn 
geaccepteerd. In het algemeen herstelt de Raad zijn bedragen van de eerste lezing. 
Voordat de Raad zijn tweede lezing goedkeurt, wordt er een vierde trialoog 
georganiseerd. Tenslotte, in december van het jaar N, keurt het Parlement de 
algemene begroting goed in zijn tweede lezing. Opgemerkt zij dat het Parlement ook 
de mogelijkheid heeft om de begroting in haar totaliteit te verwerpen. 

Wanneer de begroting wordt goedgekeurd, passen de DG's en diensten van de 
Commissie hun werkprogramma aan, geheten jaarlijks beheerprogramma (JBP) voor 
het jaar N+1 de wijzigingen aan die zijn aangebracht in vergelijking met het VOB. Het 
JBP is gebaseerd op het concept van op activiteiten gebaseerd beheer (zie 
woordenlijst). Indien de begroting niet zou worden goedgekeurd, komt het 
systeem van de "voorlopige twaalfden" in werking (art. 273 van het EG-Verdrag), dat 
het mogelijk maakt om elke maand voor elk hoofdstuk van de begroting een bedrag 
uit te geven dat niet meer bedraagt dan een twaalfde van de begrotingskredieten 
voor het voorafgaande begrotingsjaar. 

Nadruk op trialogen en overlegvergaderingen 

Tijdens de begrotingsprocedures zijn de trialogen en overlegvergaderingen 
fundamentele stadia van de procedure die bestemd zijn om het makkelijker te maken 
tot overeenstemming te komen. 

De trialogen en overlegvergaderingen worden niet het Verdrag vastgelegd. Zij 
worden door de drie instellingen georganiseerd in ieder stadium van de 
begrotingsprocedure en telkens wanneer dit nodig is om specifieke punten te 
bespreken (zie hieronder). 

Deze vergaderingen worden georganiseerd om het makkelijker te maken een 
algemene overeenstemming te bereiken over de begroting, rekening houdend met 
de belangrijkste prioriteiten van het EP en de Raad. 

EEN GEWIJZIGDE BEGROTING KAN WORDEN GOEDGEKEURD IN DE LOOP 
VAN DE UITVOERING VAN DE BEGROTING 

In onvermijdelijke, uitzonderlijke en onvoorzienbare omstandigheden kan de 
Commissie tijdens het jaar N wijzigingen op de goedgekeurde begroting voorstellen 
in de vorm van een voorontwerp van gewijzigde begroting. Gewijzigde begrotingen 
worden ook gebruikt om de balans van het voorafgaande jaar (N-1) in te brengen in 
de begroting van het lopende jaar (N). Gewijzigde begrotingen zijn onderworpen aan 
dezelfde procedurele regels als de algemene begroting. 
 



 

DV\785929NL.doc    35/68 

  NL 

EEN KORT OVERZICHT VAN HET JAARLIJKSE TIJDSCHEMA 
 

 
 

DE EFFECTEN VAN HET VERDRAG VAN LISSABON 

Ingeval het Verdrag van Lissabon in werking treedt, zal dit dramatische 
veranderingen met zich meebrengen voor het jaarlijkse tijdschema en de procedure 
voor de begroting. 

Een van de belangrijkste wijzigingen zou bestaan uit in het wegvallen van het 
onderscheid tussen de verplichte en niet-verplichte uitgaven (VU/NVU): dit betekent 
dat de rol van de beide takken van de begrotingsautoriteit - EP en Raad - voorts voor 
de gehele begroting dezelfde zou zijn. De begrotingsprocedure als zodanig zal een 
speciale medebeslissingsprocedure worden, waarin EP en Raad tot 
overeenstemming moeten komen over de begroting in haar totaliteit. 

Onder de nieuwe bepalingen zal de ontwerpbegroting (OB) worden opgesteld door 
de Commissie, die het initiatiefrecht krijgt voor de begrotingsprocedure9. Er zal één 
elke lezing komen voor elke tak van de begrotingsautoriteit, waarbij de huidige 
tweede lezing wordt vervangen door de bemiddelingsprocedure. 

De OB van de Commissie wordt op 1 september voorgelegd aan het EP en de Raad. 

De Raad moet zijn standpunt over het OB vaststellen op 1 oktober; 

                                                 
9 Een consequentie is dat de Commissie haar ontwerpbegroting kan wijzigingen. Artikel 250, lid 2 
VWEU beperkt deze mogelijkheid echter tot de periode waarin het bemiddelingscomité bijeen wordt 
geroepen. 
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Het EP moet vervolgens een standpunt innemen binnen de komende 42 dagen: 

 - indien het EP het standpunt van de Raad als zodanig goedkeurt of 
wanneer het geen standpunt inneemt, wordt de begroting geacht te zijn 
goedgekeurd; 

 - indien het EP amendementen goedkeurt (met een meerderheid van 
stemmen van zijn leden) stuurt zijn Voorzitter, in akkoord met de voorzitter van de 
Raad, onmiddellijk een vergadering van het bemiddelingscomité bijeen10.  

Het bemiddelingscomité, die samengesteld moet zijn uit "de leden van de Raad of 
hun vertegenwoordigers en een gelijk aantal leden die het Europees Parlement 
vertegenwoordigen" heeft vervolgens 21 dagen de tijd om tot overeenstemming te 
komen11. 

Indien het bemiddelingscomité niet binnen 21 dagen tot overeenstemming komt, 
wordt de begroting geacht niet te zijn goedgekeurd en moet er een nieuwe procedure 
beginnen, waarbij de Commissie een nieuwe ontwerpbegroting moet indienen. 

Indien het bemiddelingscomité tot overeenstemming komt over een compromistekst, 
hebben het EP en de Raad 14 dagen de tijd om een advies uit te brengen over deze 
tekst. De begroting wordt geacht te zijn goedgekeurd wanneer geen van beide 
instellingen haar verwerpt, waarbij de Raad zijn besluit neemt met gekwalificeerde 
meerderheid en het Parlement bij meerderheid van zijn leden12.  

Indien beide instellingen de begroting verwerpen, moet de Commissie een nieuwe 
ontwerpbegroting indienen. 

Hetzelfde geldt indien het EP de begroting verwerpt (met een absolute meerderheid 
van zijn leden) en de Raad niet (ofwel door de begroting goed te keuren, ofwel door 
geen besluit te nemen). 

Anderzijds is het zo dat indien het EP de begroting goedkeurt (met eenvoudige 
meerderheid) en de Raad haar verwerpt, het EP de mogelijkheid heeft om - binnen 
14 dagen na de verwerping door de Raad - de amendementen opnieuw op tafel te 
brengen die het in eerste lezing had goedgekeurd, mits zij dit doet met een 
meerderheid van haar leden en drie vijfde van de uitgebrachte stemmen. In dat geval 
wordt de begroting goedgekeurd met de door het EP bevestigde amendementen. 
Indien het EP er niet in slaagt al zijn amendementen te bevestigen, wordt de tekst 
van het bemiddelingscomité over de betrokken begrotingslijnen te gehandhaafd. 

De conclusie is dat de rol van het Parlement in de nieuwe begrotingsprocedure wordt 
versterkt: het zal een beslissende stem krijgen bij de goedkeuring van de hele 
begroting; geen jaarlijkse begroting kan worden goedgekeurd zonder de instemming 

                                                 
10 Behoudens het geval dat binnen 10 dagen na toezending van de ontwerpbegroting de Raad het EP 
informeert dat het al zijn amendementen heeft goedgekeurd. In dit geval komt de bemiddelingscomité 
niet bijeen, aangezien de begroting reeds beschouwd wordt te zijn goedgekeurd. 
11 De Commissie neemt deel aan de activiteiten van het bemiddelingscomité en uit hoofde van het TL 
moet het "alle nodige initiatieven nemen om de standpunten van het Europees Parlement en de Raad 
nader tot elkaar te brengen". 
12 Met andere woorden: indien beide instellingen de begroting goedkeuren, indien geen van beide een 
besluit neemt of indien één de begroting goedkeurt terwijl de ander nalaat een besluit te nemen. 
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van het EP, maar het EP is in staat om de begroting goed te keuren tegen de 
wensen van de Raad in (of ingeval de Raad geen standpunt inneemt)13.  

De procedure vereist niettemin een versterking van de interne en interinstitutionele 
mechanismen voor een dialoog bij de voorbereiding van de begrotingsprocedure. De 
afschaffing van de tweede lezing en het strakkere tijdschema voor elk stadium van 
de procedure vereisen een uitstekende voorbereiding op politiek, technisch en 
strategisch niveau van de kant van elke instelling, aangezien er minder 
mogelijkheden zullen zijn voor "correcties achteraf". 

In principe moeten de instellingen zich houden aan het pragmatische tijdschema dat 
zij onder elkaar zijn overeengekomen, of zelfs nog sneller werken. Over een aantal 
kwesties met betrekking tot de organisatie van de overlegfase, de stroom van 
informatie tussen de instellingen, enz. (zoals de omvang van de delegatie van het EP 
en die van de Raad, het voorzitterschap, de duur van het bemiddelingscomité) moet 
van tevoren op interinstitutioneel niveau overeenstemming worden bereikt, indien we 
het succes van de nieuwe procedure willen garanderen. 
 

De verschillende resultaten van de procedures kunnen als volgt worden samengevat: 

EP keurt goed + Raad keurt goed = begroting goedgekeurd 

EP keurt goed + Raad geeft geen advies = begroting goedgekeurd 

EP keurt goed + Raad verwerpt 
= begroting goedgekeurd overeenkomstig de 
amendementen van het EP of de 
gezamenlijke tekst 

EP brengt geen advies uit + Raad keurt goed = begroting goedgekeurd 

EP brengt geen advies uit + Raad brengt 
geen advies uit = begroting goedgekeurd 

EP brengt geen advies uit + Raad verwerpt = begroting verworpen 

EP verwerpt + Raad keurt goed = begroting verworpen 

EP verwerpt + Raad brengt geen advies uit = begroting verworpen 

EP verwerpt + Raad verwerpt = begroting verworpen 

 

                                                 
13 Hoewel dit een nogal theoretische mogelijkheid is, aangezien het moeilijk voorstelbaar is dat de Raad 
een tekst verwerpt die zijn delegatie - samengesteld uit een vertegenwoordiger uit elke lidstaat - bij 
onderhandelingen heeft goedgekeurd. 
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BEGROTINGSPROCEDURE 2005 
Rapporteurs: de heer Salvador Garriga Polledo (Afdeling III - Commissie) 

Mw. Anne E. Jensen (Andere afdelingen - andere instellingen) 

 
2005 was het eerste volledige jaar van de Europese Unie met 25 lidstaten. Zowel 
een nieuw verkozen Europees Parlement als een nieuw benoemde Commissie 
aanvaardden hun mandaat tijdens de begrotingsprocedure voor 2005. Het was ook 
het tweede jaar dat de nomenclatuur van de op activiteiten gebaseerde budgettering 
(ABB) ten uitvoer werd gelegd, en het eerste jaar waarin alle voorstellen en besluiten 
waren gebaseerd op de ABB-classificatie  
 
De begrotingsprocedure voor 2005 bleek gemakkelijker te zijn dan die voor 2004, 
ondanks het feit dat de beschikbare marge lager was dan die welke voortvloeide uit 
de aanvankelijke financiële programmering van de Commissie, vooral voor de 
rubrieken 3 "intern beleid", 4 "externe acties" en 5 "administratie" van het financieel 
vooruitzicht. Dit was te danken aan de jaarlijkse technische aanpassing van het 
financieel perspectief in het licht van de ontwikkeling van de prijzen en het bruto 
nationaal inkomen (BNI). 
 
De goedgekeurde begroting beliep 116.554 miljoen euro aan vastleggingen (1,10% 
van het BNI van de EU25) en 106.300 miljoen euro aan betalingen (1,00% van het 
BNI van de EU25). De vastleggingen stegen met 6,2% en de betalingen met 4,4%. 
 
De belangrijkste discussiepunten waren de traditionele stenen des aanstoots, 
d.w.z. rubriek 4 "externe acties" en rubriek 5 "administratie", de mobilisatie van het 
flexibiliteitsinstrument en het niveau van de betalingen. Voor deze laatste bestond 
het standpunt van het EP over het algemeen erin het niveau van het VOB te 
herstellen en in sommige gevallen de betalingen te verhogen tot boven de kredieten 
van het VOB, met het doel om het niveau van de nog betaalbaar te stellen 
vastleggingen (RAL = reste à liquider) te verminderen. Bovendien - en dit was heel 
ongebruikelijk - werd de inhoud van de jaarlijkse nota van wijziging voor 
landbouwuitgaven reeds in de overlegvergadering door de begrotingsautoriteit 
ondersteund, met uitzondering van een proefproject dat later door het Parlement zou 
worden geïnitieerd (een studie met betrekking tot de visserijovereenkomsten van de 
EU). 
 
In vergelijking met de begroting voor 2004 was de sterke toename van de 
betalingskredieten (+ 9,7 miljard euro) vooral een gevolg van de volledige integratie 
van de nieuwe lidstaten, de effecten van de hervorming van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid 2003 (die in een stijging van de landbouwuitgaven met ongeveer 
10% resulteerde) en betere prognoses voor de uitvoering van de structuurfondsen. 
 
Het Parlement verkreeg garanties dat er voldoende kredieten beschikbaar zouden 
worden gesteld om de uitgaven voor landbouw- en structuuracties te kunnen 
uitvoeren dankzij een gezamenlijke toezegging van het EP, de Raad en de 
Commissie om zo nodig spoedig een gewijzigde begroting in te dienen en goed te 
keuren, voor het geval dat de uitvoeringscapaciteiten van de lidstaten zouden 
toenemen. Een uitbreiding van het Peace II-programma voor Noord-Ierland werd 
ook voor 2005 en 2006 verzekerd. 
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De twee takken van de begrotingsautoriteit kwamen overeen dat de Commissie het 
EP specifieke informatie moet verstrekken in verband met het Gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB). 
 
Bij de externe acties werd de nadruk vooral gelegd op herstel van vrede en 
democratie. Voor het tweede achtereenvolgende jaar werd onder deze rubriek een 
belangrijk steunbedrag voor Irak opgenomen, zulks overeenkomstig de wensen van 
het EP. In totaal werd een bedrag van 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor dit 
doel. 
 
Ook het nieuwe nabuurschapsbeleid werd door het Parlement veilig gesteld. 
Toezeggingen voor pre-toetredingshulp beliepen 2,1 miljard euro, waarvan voor de 
eerste maal ook Kroatië profiteerde. Een hulppakket ten belope van 120 miljoen euro 
werd vastgelegd voor de economische ontwikkeling van de Turkse gemeenschap op 
Cyprus.   
 
Het Solidariteitsfonds werd gemobiliseerd voor een totaalbedrag van 29,55 miljoen 
euro (ten gunste van Slowakije, de Baltische landen en Zweden). Het 
flexibiliteitsinstrument werd gemobiliseerd voor een bedrag van 185 miljoen euro 
ten gunste van Peace II (45 miljoen), de gedecentraliseerde agentschappen (40 
miljoen) en wederopbouwwerkzaamheden in Irak (100 miljoen). De reserve voor 
noodhulp werd in de loop van 2005 ook drie maal aangesproken (twee maal in 
verband met de tsunami in de Indische Oceaan van 2004 (170 miljoen euro) en een 
maal voor de aardbeving in Kasjmir (40 miljoen euro). 
 
De bovengenoemde aanvullende financiering voor de gedecentraliseerde 
agentschappen (40 miljoen euro via het flexibiliteitsinstrument) was bestemd om de 
prioriteiten van het Parlement beter te garanderen, zodat de agentschappen de 
noodzakelijke middelen zouden krijgen om hun taken uit te voeren. Niettemin moet 
worden opgemerkt dat het Parlement zich zorgen maakt over de toeneming van het 
aantal agentschappen en hun toenemend effect op de begroting, met name die van 
rubriek 3, waarbij het zijn politieke wil onderstreepte om zijn controle op de 
agentschappen te versterken, zowel op politiek als budgettair niveau.  
 
DE EIGEN BEGROTING VAN HET PARLEMENT 
 
De eigen begroting van het Parlement voor 2005 stond in het licht van de uitbreiding 
van de EU, d.w.z. dat er nieuwe middelen en posten beschikbaar moesten worden 
gesteld ten behoeve van de landen die in 2004 tot de EU waren toegetreden. Alleen 
dit jaar al werden er 180 extra personeelsposten gecreëerd. De 
Begrotingscommissie besloot ook in te stemmen met het besluit van het Bureau 
betreffende de aankoopcontracten voor de nieuwe gebouwen D4/D5 (die voortaan 
Willy Brandt en József Antall zullen heten). 
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BEGROTINGSPROCEDURE 2006 
Rapporteurs:   De heer Giovanni Pittella (Afdeling III - Commissie) 

De heer Valdis Dombrovskis (Andere afdelingen - andere instellingen) 

 
 
2006 was het laatste jaar van de zogenaamde programmeringsperiode van 
"Agenda 2000". Een specifiek element van de begrotingsprocedure voor 2006 was 
het feit dat men tijdens de overlegvergadering vóór de tweede lezing van de Raad 
niet tot overeenstemming wist te komen. Pas een week later slaagde men erin tot 
overeenstemming te komen tijdens een buitengewone trialoog. 
 
De begroting voor 2006 was vastgesteld op 121. 191 miljoen euro aan 
vastleggingen en 111.970 miljoen euro aan betalingen (respectievelijk 1,09% en 
1,01% van het BNI van de EU25, d.w.z. 2.504 en 7.323 miljoen euro onder het 
niveau van de plafonds die in het financieel vooruitzicht zijn vastgesteld. 
 
De voornaamste punten van geschil betroffen het niveau van de betalingen, de 
financiële enveloppen van enkele programma's die onder medebeslissing vallen, de 
aanwerving van nieuwe ambtenaren na de uitbreiding van 2004, het gebruik van het 
flexibiliteitsinstrument (zie hieronder) en de begroting voor het  GBVB. 
 
Het Parlement bleef vasthouden aan het beginsel dat er nieuw geld voor nieuwe 
politieke prioriteiten beschikbaar moet worden gesteld, om de overeengekomen 
financiering van bestaande programma's niet te verstoren. De beleidsprioriteiten van 
het Parlement bestonden uit de wens van een betere uitvoering van de strategieën 
van Lissabon en Göteborg, de verbetering van het voorlichtingsbeleid van de EU, de 
opstelling van een Europees Jeugdpact en de versterking van de externe acties van 
de EU. 
 
In zijn eerste lezing keurde het Parlement als onderhandelingsstandpunt vast om 
verder te gaan dan de plafonds van het financieel vooruitzicht voor de rubrieken 2, 3 
en 4, waarbij de kredieten voor het GBVB in geringe mate werden verminderd. 
Hiermee liet het Parlement duidelijk blijken te weigeren zijn prioriteiten in gevaar te 
laten brengen en oefende het kritiek uit op de incoherentie van de Raad, die de 
uitgaven voor rubriek 4 wilde verminderen, behalve voor het GBVB,. Het EP liet ook 
blijken dat het de verstrekte informatie als onbevredigend beschouwde.  
 
Na de uitbreiding van 2004 werden aan de zes onder medebeslissing vallende 
programma's, binnen de plafonds van rubriek 3, extra financiële middelen toegekend 
vergeleken met de financiële enveloppen die daarvoor oorspronkelijk in de 
medebeslissingprocedure waren vastgesteld. Op deze manier verkreeg het 
Parlement 100 miljoen euro extra geld voor programma's in verband met de 
strategie van Lissabon, waaronder ook de programma's op het gebied van jeugd 
en onderwijs. 
 
Het Parlement slaagde erin overeenstemming te bereiken om een verhoging met 655 
miljoen euro in categorie 1b "Plattelandsontwikkeling" te compenseren met een 
vermindering van hetzelfde bedrag in rubriek 1a, om uitvoering te geven aan de 
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modulatiemaatregelen in verband met de hervorming van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB). 
 
Terwijl onder rubriek 4 de begroting voor het GBVB verhoogd werd tot 102,6 miljoen 
euro, verkreeg het Parlement een gezamenlijke verklaring (EP-Raad), waarbij de aan 
hem verstrekte informatie over GBVB-kwesties werd verbeterd; dit geschiedde  
door een bevestiging van de gezamenlijke verklaring van november 2002 (invoering 
van gezamenlijke vergaderingen). Ook werd besloten  om het niveau van 
vertegenwoordiging van de Raad te verhogen tot dat van ambassadeurs. 
 
In gemeen akkoord kwam men overeen om het flexibiliteitsinstrument te 
mobiliseren voor een bedrag van 275 miljoen euro, waarbij het jaarlijkse plafond 
van 200 miljoen euro kon worden overschreden dankzij de beschikbaarstelling van 
een  bedrag dat uit begrotingen van de vorige jaren kon worden overgedragen. Er 
werden vier acties onder rubriek 4 gefinancierd, waarvan er  drie prioriteiten van het 
Parlement betroffen (tsunami, gevolgen van de hervorming van het Suikerprotocol, 
wederopbouw van Irak) en één het GBVB. 
 
Het niveau van betalingen vormde tijdens de begrotingsprocedure voor 2006 een 
buitengewoon controversieel onderwerp. In vergelijking tot de traditionele 
inzichten van Parlement en Raad14, bleken de standpunten inderdaad 
onverzoenlijker te zijn, aangezien de begroting voor 2006 een referentiepunt moest 
vormen voor de onderhandelingen over het meerjaren financieel kader en de 
begrotingen voor de periode 2007-2013 in het geval dat er geen akkoord zou worden 
bereikt over het komende financiële kader.  
 
Er werd twee maal beroep gedaan op de reserve voor noodhulp om financiële hulp 
te financieren voor Darfur, de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook, het 
Palestijnse volk en Libanon voor een totaal bedrag van 180 miljoen euro. Het 
Solidariteitsfonds werd een keer ingeschakeld om steun te verlenen voor de 
overstromingen van 2005 in Oostenrijk, Bulgarije en Roemenië, voor een bedrag van 
106 miljoen euro. 
 
Wat de legislatieve kant van de zaak betreft, vond er in 2005 een herziening plaats 
van de uitvoeringsregels voor het Financieel Reglement, om rekening te houden met 
de nieuwe richtlijn inzake openbare aanschaffingen (in dit verband zij verwezen naar 
een voorafgaande sectie over de belangrijkste successen die het EP tijdens de 
afgelopen mandaatsperiode behaald heeft.) 
 
DE EIGEN BEGROTING VAN HET PARLEMENT 
 
Wat de eigen begroting van het Parlement betreft, werd de aanwerving van 
personeel uit de nieuwe lidstaten in 2006 voortgezet om de overeengekomen 
niveaus te bereiken en hiervoor werden de nodige budgettaire voorzieningen 
getroffen. Tegelijkertijd werden er kredieten voor de komende uitbreiding (Bulgarije 
en Roemenië)  in de begroting opgenomen op basis van de geraamde behoeften. De 
Begrotingscommissie deed een beroep op alle instellingen om te onderzoeken 
hoeveel vooruitgang er is geboekt bij de aanwerving van personeel uit de nieuwe 
                                                 
14 De Raad wenst de betalingen te verminderen om deze op een lijn te brengen met de verwachte 
uitvoeringsbehoeften, terwijl het EP voldoende financiële middelen beschikbaar wil stellen voor zijn 
politieke prioriteiten en om nog niet betaalde vastleggingen (RALs) te absorberen. 
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lidstaten. Ook wordt overeengekomen een beleid voort te zetten tot aanschaffing van 
nieuwe gebouwen (in plaats van huur) en wordt er aangedrongen op een sterkere 
mate van reallocatie van reeds beschikbaar personeel. 
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BEGROTINGSPROCEDURE 2007 
Rapporteurs:   De heer James Elles (Afdeling III - Commissie) 
De heer Louis Grech (Ander afdelingen - andere instellingen) 

 
 
Gezien de tijd die besteed moest worden voor de onderhandelingen en de 
goedkeuring van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 en het 
meerjarig financieel kader 2007-2013 (MFK), werd er bij de agenda van de 
begrotingsprocedure vertraging opgelopen en werden sommige stadia in 
vereenvoudigde vorm uitgevoerd. Zoals in 2005, werd een overlegvergadering 
voorafgaande aan de tweede lezing van de Raad aangevuld met een trialoog in 
december 2006, vanwege de moeilijkheden om in tweede lezing tot 
overeenstemming te komen. 
 
De begroting voor 2007 werd vastgesteld op 126.551 miljoen euro aan 
vastleggingen en 115.497 miljoen euro aan betalingen (respectievelijk 1,08% en 
0,99% van het BNI van de EU, d.w.z. respectievelijk 1.850 en 8.369 miljoen euro 
onder de niveaus die vastgesteld zijn door de MFK-plafonds). 
 
Vergeleken met de vorige jaren verschoof de nadruk bij de onderhandelingen zich 
van het gebruik van het flexibiliteitsinstrument en het respect van de plafonds naar 
doelmatige besteding van het geld (bevordering van efficiëntere en meer effectieve 
uitgaven), de herziening van het Financieel Reglement, de aanwerving van 
ambtenaren uit de nieuwe lidstaten en de door de Raad voorgestelde 
personeelsbesnoeiingen die (in verband met zijn ontwerpverklaring over het 
"productiviteitsprogramma"). Niettemin bleven het niveau van de betalingen en het 
GBVB ook belangrijke discussiepunten.  
 
De begrotingsprocedure voor 2007 was er een die gecompliceerd was voor de Raad, 
omdat deze problemen had om over diverse kwesties tot een gekwalificeerde 
meerderheid te komen, met name over de op "productiviteitswinsten"-gebaseerde 
aanpak, die werd ondersteund door het Finse Raadsvoorzitterschap, dat er echter 
niet in slaagde een akkoord te bereiken over een verklaring van de Raad over deze 
kwestie. Het Parlement verzette zich tegen de personeelsbesnoeiingen die door 
de Raad werden voorgesteld en stelde een reserve voor personeelssalarissen in ten 
einde een toezegging te krijgen dat er een substantiële screening zou worden 
uitgevoerd betreffende een halftijdse evaluatie van de personeelsbehoeften van de 
Commissie en het aandeel van het personeel dat bestemd is voor administratieve en 
ondersteunende functies. 
 
Op strategische wijze plaatste het Parlement de Raad ook in een moeilijke positie 
door te besluiten geen gebruik te maken van het flexibiliteitsinstrument als 
aanvullend financieringsmiddel en door aan te dringen op een herziening van het 
Financieel Reglement (FR) als conditio sine qua non voor om het even welk 
akkoord over de begroting van 2007. Dit maakte het mogelijk overeenstemming te 
bereiken over de herziening van  het FR en de terughoudendheid van bepaalde 
lidstaten te overwinnen om nieuwe bepalingen in te voeren inzake het goed 
financieel beheer van EU-kredieten, en met name de interne controle. 
 



 

DV\785929NL.doc    45/68 

  NL 

De aanpak die gebaseerd is op "doelmatige besteding van het geld" (zie 
hierboven) werd in de jaarlijkse begrotingsprocedure op permanente basis 
ingevoerd, zoals ook werd onderstreept in een gezamenlijke verklaring van het EP 
en de Commissie.  
 
Ook andere positieve elementen voor het EP moeten worden onderstreept. Terwijl 
voor het GBVB het bedrag van het VOB werd hersteld, wist het Parlement te 
verzekeren dat er geen verandering werd aangebracht in de GBVB-nomenclatuur en 
verwierf het zich nieuwe rechten op informatie, zoals briefings over kwesties die 
voor het Europees Parlement van belang zijn  of schriftelijke verklaringen inzake de 
benoeming van speciale EU-vertegenwoordigers. 
 
Er werd een gezamenlijke verklaring van EP, Raad en Commissie uitgegeven 
betreffende de drie nieuwe agentschappen die gepland waren in de begroting voor 
2007. Hierin werd het standpunt van het EP over het oprichten van 
gedecentraliseerde agentschappen geformaliseerd (informatie over de budgettaire 
effecten, zoals bepaald in artikel 47 van het nieuwe Interinstitutioneel Akkoord). 
 
Het Fonds voor aanpassing aan de globalisering werd opgericht met een 
maximum jaarlijks bedrag van 500 miljoen euro aan vastleggingen. Het werd twee 
maal gemobiliseerd ten behoeve van Frankrijk, Duitsland en Finland (18,6 miljoen 
euro). 
 
De reserve voor noodhulp werd in 2007 een maal aangesproken voor een bedrag 
van 49,2 miljoen euro, om het hoofd te bieden aan de crisissituatie in de Gazastrook 
en op de Westelijke Jordaanoever. Het Solidariteitsfonds werd in 2007 twee maal 
gemobiliseerd, de eerste maal in verband met overstromingen in Griekenland (9,3 
miljoen euro) en Hongarije (15,1 miljoen euro) en de tweede maal ten behoeve van 
Duitsland (krachtige stormen, 166,9 miljoen euro) en Frankrijk (orkaan, 5,3 miljoen 
euro). 
 
Het ongebruikelijke aantal en het niveau van de reserves die op de begroting 
worden opgenomen (aanvankelijk 4.440 miljoen euro aan vastleggingen, waarvan 
er in tweede lezing nog 3.500 miljoen overbleven) was voornamelijk het gevolg van 
de verlate goedkeuring van ongeveer 30 basiswetsteksten15, na het te laat tot stand 
gekomen akkoord van de lidstaten over een gemeenschappelijk voorstel voor een 
nieuw MFK.  Hierbij speelde ook de bezorgdheid van de begrotingsautoriteit een rol 
met betrekking tot zijn prerogatieven nadat er een modulering op vrijwillige basis was 
ingevoerd voor de landbouwuitgaven (d.w.z. vrijwillige overdracht van middelen van 
rechtstreekse landbouwsteun (GLB "eerste pijler" naar plattelandsontwikkeling (GLB 
"tweede pijler"). 
 
Vanuit legislatief gezichtspunt werd er in 2006 een uitvoerige herziening 
doorgevoerd van het Financieel Reglement en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan. De meest controversiële punten hadden betrekking op de database van 
partijen die uitgesloten worden van openbare aanbestedingen, transparantie over de 
uiteindelijke begunstigden van de landbouwsubsidies (waarbij de Commissie zorgde 
voor onthulling van informatie middels sectorspecifieke uitvoeringsverordeningen) en 
de financiering van Europese politieke partijen. Op dit laatste gebied is het EP erin 
                                                 
15 Het zogenaamde "Prodi-pakket", dat betrekking heeft op onderwerpen zoals migratie, jeugd, 
onderwijs enz. 
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geslaagd de Europese politieke partijen meer mogelijkheden te geven voor financiële 
planning op lange termijn door de invoering van een uitzondering op de non-
profitregel,  waardoor een overdracht van een deel van de overschotten mogelijk 
wordt gemaakt. 
 
DE EIGEN BEGROTING VAN HET PARLEMENT 
 
Wat de eigen begroting van het Parlement betreft, betreurde de 
Begrotingscommissie dat er naar haar mening te weinig aandacht werd gegeven aan 
de uitgaven die het gevolg zijn van het feit dat het Parlement zijn werkzaamheden in 
drie verschillende plaatsen verricht. In haar resolutie evalueerde zij deze kosten op 
16% van de totale begroting, d.w.z. een bedrag van ongeveer 200 miljoen euro. Het 
communicatiebeleid kreeg een belangrijke stimulans in de begroting, waarbij 
middelen beschikbaar werden gesteld voor het bezoekerscentrum, moderne 
audiovisuele apparatuur en het nieuwe websiteproject. Extra kredieten werden 
goedgekeurd ter dekking van de uitgaven in verband met de toetreding van Bulgarije 
en Roemenië.  
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BEGROTINGSPROCEDURE 2008 
Rapporteurs:   De heer Kyösti Virrankoski (Afdeling III - Commissie) 

De heer Ville Itälä (Andere afdelingen - andere instellingen) 

 
 
Uit de begrotingsprocedure 2008 bleek dat het, ondanks de traditionele oppositie van 
de Raad, noodzakelijk was het MFK reeds in het eerste jaar dat het van kracht was 
aan een herziening te onderwerpen, hetgeen strookte met de prioriteiten van het EU, 
zoals Galileo en het Europees Instituut voor Technologie (EIT): 
 
De begroting voor 2008 werd vastgesteld op 129.150 miljoen euro aan 
vastleggingen en 120.347 miljoen euro aan betalingen (respectievelijk 1,03% en 
0,96% van het GNI van de EU, ofwel respectievelijk 3.693 miljoen en 9.650 miljoen 
euro onder het niveau dat is vastgesteld door de MFK-plafonds). 
 
Voor de begrotingsprocedure voor 2008 hoorden tot de belangrijkste 
discussiepunten tussen Parlement en Raad de financiering van Galileo, kwesties 
met betrekking tot personeel en aanwerving (zoals in het voorafgaande jaar), 
uitgaven onder rubriek 4, de financiering van de agentschappen van de EU en het 
toezicht daarop en het gebruik van de diverse financieringsinstrumenten die in het IIA 
worden genoemd. 
 
Een van de belangrijkste geschilpunten betrof Galileo en het EIT, waarvoor het EP 
aandrong op herziening van het meerjarig financieel kader. Het EP wenste de 
financiering van Galileo en het EIT via de EU-begroting te verzekeren, zonder 
daarmee de noodzakelijke middelen voor de Agenda van Lissabon in gevaar te 
brengen. Tot 2013 werd een bedrag van 3,7 miljard euro veilig gesteld voor Galileo 
en het EIT. Hiervoor werden diverse financieringsinstrumenten ingeschakeld, met 
inbegrip van een herziening van het MFK voor 2007-2013 (1,6 miljard), de 
mobilisering van het flexibiliteitsinstrument (200 miljoen), het gebruik van marges 
(300 miljoen) en de reallocaties (200 miljoen) en verlegging van prioriteiten (400 
miljoen). 
 
Het EP verkreeg financiering voor toegenomen behoeften voor de uitgaven van 
rubriek 4. Eens te meer was dit alleen maar mogelijk door mobilisering van het 
flexibiliteitsinstrument, waaruit weer eens de chronische onderfinanciering van 
rubriek 4 blijkt. Terwijl de financiële behoeften van het GBVB (met inbegrip van de 
politiemissies van de EU in Kosovo) werden bevredigd, kreeg het EP van de 
Commissie de toezegging dat er drie maal per jaar een regelmatige politieke 
dialoog zal worden gehouden met het EP over de democratische controle op de 
externe acties van de EU en de coherentie daarvan. Het EP onderstreepte ook de 
zwakheden van de Commissie bij de programmering van de behoeften op dit gebied.  
 
Het Parlement stelde aanzienlijke verhogingen voor voor de steun aan Palestina 
(bijvoorbeeld steun aan kwetsbare families en bijstand aan verleners van openbare 
diensten) en Kosovo (bijvoorbeeld overgangssteun en steun bij de opbouw van 
instituties). Afgezien van de GBVB-fondsen kreeg Kosovo 265 miljoen euro en 
Palestina 300 miljoen euro aan vastleggingen, d.w.z. ongeveer twee maal zoveel als 
het bedrag dat de Commissie aanvankelijk in het VOB had voorgesteld. Sommige 
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bedragen werden door het EP in de reserve geplaatst voor Irak, in afwachting van 
aanvullende informatie over het gebruik dat er van deze middelen werd gemaakt. 
 
Tijdens de begrotingsprocedure vormden ook de agentschappen van de EU een 
centraal discussiepunt. Na het overleg in tweede lezing werden er 
gemeenschappelijke verklaringen goedgekeurd waarin wordt aangedrongen op een 
betere controle op de oprichting, ontwikkeling en financiering van EU-
agentschappen. De omvang van de begrotingslijnen voor de financiering van 
gedecentraliseerde agentschappen steeg met meer dan 20% en de begroting voor 
Frontex verdubbelde, overeenkomstig de wensen van het Parlement. 
 
Rubriek 5 "Administratieve uitgaven" werd met 4,4% verhoogd, vooral vanwege de 
behoeften in verband met de uitbreiding. Het zogenaamde "screeningverslag" over 
de human resources van de Commissie, waarom het Parlement in 2006 had 
verzocht, werd in april 2007 ingediend.  
 
Opgemerkt zij dat de begroting voor 2008 de eerste was waarin de uitgaven in 
verband met groei en werkgelegenheid (Rubriek 1 - 44,9% van de begroting van 
2008) groter waren dan die welke verband houden met landbouw (Rubriek 2 - 
42,6% van de begroting), een ontwikkeling die zich een jaar eerder voordeed dan 
in het MFK-profiel was voorzien en dit zelfs voordat de extra middelen voor Galileo 
onder rubriek 1a waren ondergebracht. De kredieten voor rubriek 2 verminderden 
vergeleken met 2006, waarbij zich een verschuiving voordeed in de richting van 
uitgaven voor plattelandsontwikkeling, terwijl de kredieten in rubriek 1 aanmerkelijk 
werden verhoogd. Ook de kwestie van de jaarlijkse samenvattingen van de lidstaten 
in het kader van het gedeelde beheer werd tijdens de begrotingsprocedure aan de 
orde gesteld. 
 
Het motto van het Parlement was om te komen tot "een budget dat op resultaten 
gericht is". Er werd gediscussieerd over de uitvoering van de ABB/AMB, waarbij 
beide takken van de begrotingsautoriteit een analyse uitvoerden. Studies werden 
uitgevoerd in opdracht van het Parlement en de Commissie en het initiatiefverslag 
van het EP werd in maart 2009 goedgekeurd.  
 
In 2008 werd het flexibiliteitsinstrument gemobiliseerd voor rubriek 1a (Galileo) en 
voor GBVB voor een totaalbedrag van 270 miljoen euro. Het Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering werd gemobiliseerd voor een bedrag van 49 
miljoen euro ten behoeve van vijf landen (Italië, Malta, Portugal, Spanje en 
Litouwen). Een bedrag van 281 miljoen euro van het Solidariteitsfonds werd 
toegekend aan het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Slovenië, Frankrijk en Cyprus. 
 
DE EIGEN BEGROTING VAN HET PARLEMENT  
 
Wat de eigen begroting van het Parlement betreft, werd er overeenstemming bereikt 
over een proefproject om de leden in staat te stellen individuele vertolking te 
verkrijgen; dit project werd goedgekeurd. De EP-begroting gaf uitdrukking aan de wil 
van het Parlement om aan milieunormen te voldoen (EMAS-certificatie) en er werd 
bij de administratie aangedrongen op bespoediging van dit proces (dat vervolgens tot 
een goed einde zou worden gebracht). Begrotingsvoorzieningen werden gemaakt in 
afwachting van de goedkeuring van een rechtsgrondslag voor de financiering van 
Europese politieke stichtingen. Er werden twee nieuwe DG's opgericht en er werden 
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begrotingskredieten beschikbaar gesteld om de dienstverlening aan de leden te 
verbeteren. 



 

     50/68  DV\785929NL.doc 

NL 

 

BEGROTINGSPROCEDURE 2009 
Rapporteurs:   Mevrouw Jutta Haug (Afdeling III - Commissie) 

De heer Janusz Lewandowski (Andere afdelingen - andere instellingen) 

 
 
De begrotingsprocedure van 2009 was de laatste die tijdens het zesde mandaat van 
het EP werd goedgekeurd. De begroting voor 2009 werd vastgesteld op 133.846 
miljoen euro aan vastleggingen en 116.096 miljoen euro aan betalingen 
(respectievelijk 1,03% en 0,89% van het BNI van de EU, d.w.z. respectievelijk 3.187 
and 8.084 miljoen euro onder het niveau dat vastgesteld wordt door de plafonds van 
het MFK). 
 
Onder de hoofdthema's die tijdens de onderhandelingen aan de orde werden 
gesteld waren de traditionele onderwerpen die het Parlement ter harte gaan zoals de 
lage marges in rubriek 4, het niveau van de betalingen en de budgettaire uitvoering 
van het cohesiebeleid. Er traden ook nieuwe financiële behoeften aan het licht met 
betrekking tot het voedselfaciliteitinstrument en het Europees herstelplan dat een 
antwoord moet geven op de economische neergang. Het EP benadrukte ook de 
noodzaak om voldoende middelen beschikbaar te stellen voor zijn prioriteiten, zoals 
klimaatverandering, concurrentievermogen in het belang van groei en 
werkgelegenheid en een gemeenschappelijk immigratiebeleid.  
 
Het Parlement uitte scherpe kritiek op het VOB vanwege het lage niveau van de 
betalingen als percentage van het BNI. Er was sprake van een vermindering zonder 
precedent van de betalingen met 3% ten opzichte van de begroting van 2008, in de 
vorm waarin die in december 2007 door het Parlement werd goedgekeurd. Deze 
besnoeiingen betroffen vooral het cohesiebeleid, maar ook burgerschap en de 
rubrieken voor externe acties. Na de besnoeiingen van de Raad heeft het EP het 
niveau van alle rubrieken tot boven het niveau van het VOB verhoogd, waarbij de 
rubrieken 1 en 3 het meest hebben geprofiteerd van de voorgestelde extra 
betalingen. 
 
Uiteindelijk gaven de betalingskredieten van de begroting van 2009 een bescheiden 
toeneming te zien ten opzichte van de definitieve begroting van 2008 (d.w.z. met 
inbegrip van de in 2008 goedgekeurde gewijzigde begrotingen). Als een voorwaarde 
vooraf voor goedkeuring van de begroting had het EP de eis gesteld van een 
versnelde en vereenvoudigde uitvoering van de structuur- en cohesiefondsen. 
Dit werd geformaliseerd in een gezamenlijke verklaring over de uitvoering van het 
cohesiebeleid, waarvoor passende follow-upmaatregelen op politiek en technisch 
niveau werden gezocht. Het EP en de Raad verzochten de Commissie ook om 
spoedig een evaluatie uit te voeren van de meest kritieke aspecten van de systemen 
voor beheer en controle, om het mogelijk te maken een aanvang te maken met de 
tussentijdse betalingen. Verder gaf het EP in een unilaterale verklaring uitdrukking 
aan zijn bezorgdheid over het lage niveau van uitvoering van de begroting en van 
de betalingen voor het cohesiebeleid, waardoor de EU niet in staat was het hoofd te 
bieden aan de uitdagingen waarvoor het werd gesteld, vooral ook in het kader van de 
economische crisis.  
 
Wat betreft de bijdrage van de EU aan het Europese herstelplan, dat ongeveer 30 
miljard euro beloopt, ondersteunde het EP een herziening van het MFK om een 
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extra stimulans van 5 miljard euro aan de economie te kunnen geven (welke uit 
onbesteed gebleven middelen gefinancierd moet worden). De financiering is gewijd 
aan projecten op het gebied van energie, die onder rubriek 1 vallen. Ten aanzien van 
rubriek 2 wordt besloten steun te geven aan breedbandtoegang tot het Internet in 
plattelandsgebieden en een opvoering van de operaties in verband met de "nieuwe 
uitdagingen" zoals die worden gedefinieerd in het kader van de Health Check van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. Een overeenkomst op dit punt werd bereikt op 
de trialoog van april 2009. 
 
Met betrekking tot rubriek 4, erkende de Commissie dat het vermogen van de EU 
om te reageren op onvoorziene crises zeer beperkt is en zij gaf de toezegging een 
algemene evaluatie uit te voeren van de situatie binnen rubriek 4, iets waarom door 
het Europees Parlement was verzocht. Dit evaluatieverslag wordt voor september 
2009 verwacht.  
 
Het EP bereikte een overeenkomst over de financiering van de voedselfaciliteit, die 
bestemd is om snel te kunnen reageren op sterk stijgende voedselprijzen in de 
ontwikkelingslanden. Er werd een regeling getroffen om de voedselfaciliteit niet te 
financieren onder rubriek 2, maar onder rubriek 4. Er werd besloten tot een bedrag 
van 1 miljard euro over een periode van drie jaar (2008-2010). Om te voorkomen 
dat bestaande acties en prioriteiten daardoor in het gedrang zouden komen, werd 
besloten dat dit bedrag gefinancierd wordt uit de reserve voor noodhulp, waarbij het 
plafond daarvoor voor 2008 verhoogd wordt via een aanpassing van het IIA, de 
mobilisatie van het flexibiliteitsinstrument en een reallocatie van de niet-
geprogrammeerde envelop van het stabiliteitsinstrument. In een gezamenlijke 
verklaring over de voedselfaciliteit wordt de Commissie ook verzocht om te zorgen 
voor consistentie en complementariteit met Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). 
 
Met betrekking tot de agentschappen werd in een gemeenschappelijke verklaring 
de spoedige oprichting verlangd van de interinstitutionele werkgroep, welke  in 
december 2008 uiteindelijk zijn beslag kreeg. 
 
Het Parlement besloot meer zichtbaarheid te geven aan bepaalde acties van de 
EU, door specifieke begrotingslijnen in te voeren, die gewijd zijn aan 
klimaatverandering, de Wet inzake kleine ondernemingen, Georgië, de 
Oostzeestrategie van de EU en aanpassingsmaatregelen ten gunste van de 
visserijvloot in verband met de gestegen brandstofprijzen. 
 
Verder werd door het Parlement in een vroegtijdig stadium een mededeling over 
proefprojecten en voorbereidende acties verstrekt aan de diensten van de 
Commissie, ten einde een soepeler en tijdiger besluitvormingsprocedure in deze 
kwestie mogelijk te maken.  
 
 
DE EIGEN BEGROTING VAN HET PARLEMENT  
 
Wat de eigen begroting van het EP betreft, waren er in 2009 diverse budgettaire 
aanpassingen te zien in verband met belangrijke statutaire wijzigingen, bijvoorbeeld 
de invoering van een statuut van de leden, de nieuwe regeling voor parlementaire 
assistenten en eveneens de schrapping van kredieten die oorspronkelijk gepland 
waren in verband met zekere bepalingen van het Verdrag van Lissabon. Ook werden 
er voorzieningen getroffen met het oog op de verkiezingen van 2009, vooral wat 
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betreft de voorlichtingsactiviteiten. Er werd en proefproject geïnitieerd met het oog op 
de "verbeterde samenwerking" tussen de Commissie voor begrotingscontrole 
(COBU) en het Bureau van het Parlement. Ook werd er voor de eerste maal, op 
verzoek van de Begrotingscommissie (BUDG) een algemeen ("analytisch") overzicht 
gegeven van de personeelsniveaus als basis voor verdere discussies.  
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2004 Budget PDB Council 1st Reading  EP 1st reading 
(incl. ABs 1-10) (incl. PDALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) 2005 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2005 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.439.000.000 45.081.285.000 43.993.285.000 50.451.450.000 49.889.850.000 49.676.450.000 49.114.850.000 50.722.950.000 50.161.350.000 
   -  Agricultural expenditure 44.598.000.000 38.545.285.000 38.545.285.000 43.610.450.000 43.610.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 43.881.950.000 43.881.950.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.536.000.000 5.448.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.441.000.000 41.030.673.000 34.522.302.882 42.438.497.444 35.396.027.704 42.423.497.444 32.396.027.704 42.424.497.444 36.204.987.338 
   -  Structural Funds 37.247.000.000 35.348.673.000 31.722.302.882 37.306.564.455 32.390.527.704 37.291.564.455 29.390.527.704 37.292.564.455 33.199.487.338 
   -  Cohesion Fund 5.194.000.000 5.682.000.000 2.800.000.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 9.012.000.000 8.704.761.754 7.510.377.641 8.958.583.120 7.728.621.139 8.903.343.120 7.686.181.139 9.026.328.620 7.894.445.939 
4.  External Actions 5.119.000.000 5.176.551.000 4.950.907.978 5.169.000.000 5.000.179.000 5.039.600.000 4.976.179.000 5.244.000.000 5.504.197.950 
5.  Administration 6.360.000.000 6.121.983.823 6.121.983.823 6.380.997.612 6.380.997.612 6.300.428.657 6.300.428.657 6.377.784.182 6.377.784.182 
6.  Reserves 446.000.000 442.000.000 442.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.472.000.000 1.733.261.220 2.856.200.000 2.075.000.000 3.225.090.000 2.081.000.000 3.025.090.000 2.080.000.000 3.626.690.000 
8.  Compensation 1.305.000.000 1.409.545.056 1.409.545.056 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 119.594.000.000 109.700.060.853 101.806.602.380 117.224.517.172 109.371.754.451 116.175.308.217 105.249.745.496 117.626.549.242 111.520.444.405 

Compulsory expenditure   41.490.416.176 41.544.750.814 46.536.555.944 46.562.574.944 45.744.226.944 45.785.245.944 46.802.068.505 46.843.603.205 
Non-compulsory expenditure   68.209.644.677 60.261.851.566 70.687.961.228 62.809.179.507 70.431.081.273 59.464.499.552 70.824.480.737 64.676.841.200 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,01%   1,03%   0,99%   1,05% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2005 Final Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) (incl. ABs 1-8) 2005 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Commitments Payments Payments 

1.  Agriculture 49.676.450.000 49.114.850.000 49.676.450.000 49.026.450.000 48.464.850.000 49.114.850.000 
   -  Agricultural expenditure 42.835.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 42.185.450.000 42.185.450.000 42.835.450.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.423.497.444 32.396.027.704 42.423.497.444 42.420.297.444 32.396.027.704 32.396.027.704 
   -  Structural Funds 37.291.564.455 29.390.527.704 37.291.564.455 37.288.364.455 30.290.527.704 29.390.527.704 
   -  Cohesion Fund 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 5.131.932.989 2.105.500.000 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 8.921.143.120 7.703.981.139 9.052.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 7.923.781.439 
4.  External Actions 5.039.600.000 4.976.179.000 5.219.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.476.162.603 
5.  Administration 6.300.428.657 6.300.428.657 6.351.199.258 6.292.367.368 6.292.367.368 6.351.199.258 
6.  Reserves 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 2.081.000.000 3.025.090.000 2.081.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 3.286.990.000 
8.  Compensation 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 116.193.108.217 105.267.545.496 116.554.135.698 115.955.652.216 105.684.048.940 106.300.000.000 

Compulsory expenditure 45.743.787.944 45.784.806.944 45.743.787.944 45.078.212.878 45.119.231.878 45.784.806.944 
Non-compulsory expenditure 70.449.320.273 59.482.738.552 70.810.347.754 70.877.439.338 60.564.817.062 60.515.193.056 
Appropriations as a % of GNI   0,99%    1,00%  1,00% 

 
 
 
* : For Council and EP's first readings, the 
figures presented take Amending letters into 
account for the items and amounts voted by 
each institution during their second reading. 
This aims at better identifying the actual impact 
of every actor on the budgetary procedure's 
figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission to its 
PDB. 
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2005 Budget PDB Council 1st Reading EP 1st reading 
(incl. ABs 1-8)  (incl. PDALs 1-3) (incl. ALs 1-3) * (incl. ALs 1-3) * 2006 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2006 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 52.618.000.000 49.026.450.000 48.464.850.000 51.050.720.000 50.991.020.000 50.901.020.000 50.841.320.000 51.089.152.000 51.029.452.000 
   -  Agricultural expenditure 44.847.000.000 42.185.450.000 42.185.450.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.130.020.000 43.130.020.000 43.318.152.000 43.318.152.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 

2.  Structural Operations 44.617.000.000 42.420.297.444 32.396.027.704 44.555.004.990 35.639.599.237 44.555.004.990 35.489.599.237 44.567.004.990 39.230.274.394 
   -  Structural Funds 38.523.000.000 37.288.364.455 30.290.527.704 38.522.922.880 32.134.099.237 38.522.922.880 31.984.099.237 38.534.922.880 35.085.574.394 
   -  Cohesion Fund 6.094.000.000 5.131.932.989 2.105.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 4.144.700.000 
3.  Internal Policies 9.385.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 9.218.659.185 8.836.227.649 9.174.946.589 8.320.209.681 9.435.738.785 8.808.473.823 
4.  External Actions 5.269.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.432.500.000 5.308.395.920 5.267.344.950 5.225.843.164 5.724.344.950 5.478.206.920 
5.  Administration 6.708.000.000 6.292.367.368 6.292.367.368 6.697.756.487 6.697.756.487 6.577.886.113 6.577.886.113 6.655.369.817 6.655.369.817 
6.  Reserves 458.000.000 446.000.000 446.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.566.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 2.480.600.000 2.965.150.000 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000 
8.  Compensation 1.074.000.000 1.304.988.996 1.304.988.996 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.322 

TOTAL 123.695.000.000 115.955.652.21
6 

105.684.048.94
0 120.966.740.994 111.969.649.625 120.488.302.974 110.824.258.527 121.483.710.874 115.626.127.276 

Compulsory expenditure   45.078.212.878 45.119.231.878 45.999.102.201 46.009.299.201 45.833.486.201 45.851.644.201 46.033.197.201 46.045.566.201 
Non-compulsory expenditure   70.877.439.338 60.564.817.062 74.967.638.793 65.960.350.424 74.654.816.773 64.972.614.326 75.450.513.673 69.580.561.075 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,00%   1,01%         

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2006 Final Budget** 

 (incl. ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3)   (incl. ABs 1-6) 2006 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.050.720.000 50.991.020.000 51.050.720.000 50.991.020.000    
   -  Agricultural expenditure 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000    
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000     

2.  Structural Operations 44.555.004.990 35.489.599.237 44.555.004.990 35.639.599.237    
   -  Structural Funds 38.522.922.880 31.984.099.237 38.522.922.880 32.134.099.237    
   -  Cohesion Fund 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000     

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for the 
items and amounts voted by each institution during 
their second reading. This aims at better identifying the 
actual impact of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission to its PDB.  

3.  Internal Policies 9.183.746.589 8.504.827.001 9.372.714.185 8.889.218.143     
4.  External Actions 5.267.344.950 5.225.843.164 5.544.000.000 5.369.049.920     
5.  Administration 6.584.194.495 6.584.194.495 6.656.369.817 6.656.369.817     
6.  Reserves 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000     
7.  Pre-accession Strategy 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000     
8.  Compensation 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332     
TOTAL 120.653.111.356 111.164.884.229 121.190.909.324 111.969.607.449 120.569.771.496 107.378.469.621 

 ** : Because of the transition from 2000-2006 to 2007-
2013 Financial Frameworks, the Headings have been 
modified between 2006 and 2007. This is why only the 
total is presented for 2006 final budget. 

Compulsory expenditure 45.983.186.201 46.001.344.201 45.983.186.201 46.001.344.201 45.058.959.201 45.075.536.201 
Non-compulsory expenditure 74.669.925.155 65.163.540.028 75.207.723.123 65.968.263.248 75.510.812.295 62.302.933.420 
Appropriations as a % of GNI   0,99% 1,003% 1,01%   0,97% 
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MFF 2007 Commission PDB 

(incl. PDAls) 
Council 1st Reading 

(incl. voted ALs)* 
Parliament's 1st Reading  

(incl. voted ALs)* 2007 Budgetary Procedure 
Commitments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 54.405.000.000 54.303.662.015 44.746.628.189 54.283.887.015 44.141.380.189 54.330.158.015 49.444.863.718 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.918.000.000 8.817.103.511 6.947.924.511 8.797.328.511 6.767.676.511 8.843.373.511 9.545.867.311 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.487.000.000 45.486.558.504 37.798.703.678 45.486.558.504 37.373.703.678 45.486.784.504 39.898.996.407 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin)   500.000.000       500.000.000   

2.  Preservation and management of Natural 
resources 58.351.000.000 56.365.876.036 54.831.681.736 55.619.446.036 54.044.111.736 57.606.076.036 56.154.937.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.273.000.000 1.174.394.000 1.106.621.652 1.148.340.000 1.048.187.652 1.234.426.800 1.185.226.952 
   3a:  Freedom, security and justice 637.000.000 571.339.000 426.989.000 561.695.000 400.145.000 619.213.800 477.063.800 
   3b:  Citizenship 636.000.000 603.055.000 679.632.652 586.645.000 648.042.652 615.213.000 708.163.152 
4.  The EU as a global partner 6.578.000.000 6.468.000.000 7.447.469.578 6.358.339.000 7.261.521.578 6.534.333.000 7.834.413.378 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins)   234.527.000   234.527.000  234.527.000  
5.  Administration 7.115.000.000 6.954.245.973 6.954.145.973 6.829.809.929 6.829.709.929 6.956.364.030 6.956.264.030 
6.  Compensations 445.000.000 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 128.167.000.000 126.445.351.176 115.531.193.280 124.918.995.132 113.769.557.236 127.840.531.033 122.020.351.966 

 
 

Council 2nd Reading 
(incl. ALs) 

Parliament's 2nd Reading 
(incl. ALs) 

2007 final Budget 
 (incl. ABs 1-7)** 2007 Budgetary Procedure 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 54.274.887.015 44.137.342.319 54.354.952.015 44.862.050.319 54.854.332.015 43.590.118.012 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.788.328.511 6.772.076.511 8.868.167.511 7.071.784.511 9.367.547.511 6.544.801.397 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.486.558.504 37.365.265.808 45.486.784.504 37.790.265.808 45.486.784.504 37.045.316.615 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin) 500.000.000  500.000.000   included above  

2.  Preservation and management of Natural 
resources 56.240.800.036 54.665.465.736 56.250.230.036 54.718.545.736 55.850.230.036 54.210.425.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.149.840.000 1.049.687.652 1.246.446.000 1.176.965.652 1.443.632.099 1.270.114.751 
   3a:  Freedom, security and justice 561.695.000 400.145.000 623.833.000 473.683.000 623.833.000 369.871.000 

* : For Council and EP's first readings, 
the figures presented take Amending 
letters into account for the items and 
amounts voted by each institution during 
their second reading. This aims at better 
identifying the actual impact of every 
actor on the budgetary procedure's 
figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission 
to its PDB 

   3b:  Citizenship 588.145.000 649.542.652 622.613.000 703.282.652 819.799.099 900.243.751  
4.  The EU as a global partner 6.401.214.000 7.179.921.578 6.577.933.000 7.352.746.732 6.812.460.000 7.352.746.732 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins) 234.527.000  234.527.000   included above  
5.  Administration 6.849.570.101 6.849.470.101 6.942.364.030 6.942.264.030 6.977.864.032 6.977.764.032 
6.  Compensations 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 126.095.484.304 114.326.533.538 126.551.098.233 115.497.218.621 126.383.164.334 113.845.815.415 

** : For 2007 final budget figures, both 
the Globalisation Adjustment Fund and 
the Emergency Aid Reserve are included 
in the figures presented for Headings 1b 
and 4 respectively 
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2007 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 
(incl. ABs 1-7) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) 2008 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2008 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 57.275.000.000 54.854.332.015 43.590.118.012 57.148.370.445 50.161.394.107 56.881.956.695 49.114.980.357 57.224.297.945 52.441.147.607 
   1a:  Competitiveness for growth and employment  10.386.000.000 9.367.547.511 6.544.801.397 10.270.429.000 9.538.679.600 10.004.015.250 8.990.265.850 10.346.356.500 9.993.765.100 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.889.000.000 45.486.784.504 37.045.316.615 46.877.941.445 40.622.714.507 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 42.447.382.507 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 58.800.000.000 55.850.230.036 54.210.425.736 55.305.481.496 53.439.178.053 54.752.330.496 52.886.027.053 55.416.892.046 53.556.748.603 
   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 43.217.000.000 42.311.661.000 42.035.641.756 41.166.490.000 41.115.600.500 40.978.640.000 40.565.750.500 41.613.408.550 41.200.579.050 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.362.000.000 1.443.632.099 1.270.114.751 1.289.527.000 1.190.829.006 1.270.678.780 1.127.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 
   3a:  Freedom, security and justice 747.000.000 623.833.000 369.871.000 691.034.000 496.446.000 686.735.780 478.147.780 728.034.000 533.196.000 
   3b:  Citizenship 615.000.000 819.799.099 900.243.751 598.493.000 694.383.006 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 
4.  The EU as a global partner 7.002.000.000 6.812.460.000 7.352.746.732 7.173.414.000 8.061.743.400 7.391.014.000 7.697.525.400 7.241.203.000 8.132.663.400 
5.  Administration 7.380.000.000 6.977.864.032 6.977.764.032 7.286.417.754 7.286.977.754 7.190.244.746 7.190.804.746 7.285.860.235 7.286.420.235 
6.  Compensations 207.000.000 444.646.152 444.646.152 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

TOTAL 132.026.000.000 126.383.164.33
4 113.845.815.415 128.409.846.98

7 
120.346.758.61

2 127.692.861.009 118.223.954.63
4 

128.717.766.51
8 122.865.065.143 

Compulsory expenditure   44.234.401.352 44.124.503.852 42.710.295.192 42.714.520.192 42.520.401.455 42.163.676.455 43.157.027.216 42.800.362.216 
Non-compulsory expenditure   82.148.762.982 69.721.311.563 85.699.551.795 77.632.238.420 85.172.459.554 76.060.278.179 85.560.739.302 80.064.702.927 
Appropriations as a % of GNI   1,05% 0,95% 1,02% 0,96% 1,02% 0,94% 1,03% 0,98% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2008 Budget 

(incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ABs 1-10) 2008 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 56.881.956.695 49.114.980.357 57.963.941.445 50.324.204.626 58.337.948.720 45.731.716.659 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 10.004.015.250 8.990.265.850 11.086.000.000 9.772.639.600 11.082.000.000 9.715.239.600 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 40.551.565.026 47.255.948.720 36.016.477.059 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 55.002.330.496 53.136.027.053 55.041.123.496 53.177.320.053 55.559.715.538 53.217.088.053 
   -  of which, Market related expenditure and direct 
pay. 40.866.490.000 40.815.600.500 40.876.490.000 40.825.600.500 41.006.490.000 40.889.550.500 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.301.678.780 1.158.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 1.634.913.642 1.488.945.648 
   3a:  Freedom, security and justice 717.735.780 509.147.780 728.034.000 533.196.000 731.774.000 534.196.000 
   3b:  Citizenship 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 903.139.642 954.749.648 

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for 
the items and amounts voted by each institution 
during their second reading. This aims at better 
identifying the actual impact of every actor on the 
budgetary procedure's figures regardless of the 
timing of the amendments brought by the 
Commission to its PDB 

4.  The EU as a global partner 7.216.014.000 7.737.525.400 7.311.218.000 8.112.728.400 7.551.218.000 7.847.128.400 
5.  Administration 7.206.908.091 7.207.468.091 7.283.860.235 7.284.420.235 7.279.207.193 7.279.767.193 
6.  Compensations 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

 

TOTAL 127.815.524.354 118.561.617.97
9 129.149.656.468 120.346.758.61

2 
130.569.639.38

5 
115.771.282.24

5 
Compulsory expenditure 42.416.608.666 42.420.833.666 42.385.608.666 42.393.833.666 42.430.668.666 42.430.668.666 
Non-compulsory expenditure 85.398.915.688 76.140.784.313 86.764.047.802 77.952.924.946 88.138.970.719 73.340.613.579 
Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,94% 1,03% 0,96% 1,04% 0,92% 
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2008 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 

(incl. ABs 1-10) (incl. Commission ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) 2009 Budgetary Procedure Fin.Pers. 
2009 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 59.700.000.000 58.337.948.720 45.731.716.659 60.103.850.669 45.199.324.666 60.025.540.669 44.478.014.666 60.191.881.669 50.389.658.532 
   1a:  Competitiveness for growth and 
employment 11.272.000.000 11.082.000.000 9.715.239.600 11.689.966.000 10.285.190.500 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.383.773.350 

   1b:  Cohesion for growth and employment 48.428.000.000 47.255.948.720 36.016.477.059 48.413.884.669 34.914.134.166 48.413.884.669 34.664.134.166 48.422.884.669 39.005.885.182 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 59.639.000.000 55.559.715.538 53.217.088.053 56.495.529.486 54.457.232.000 55.863.419.686 53.060.122.000 57.447.382.686 55.389.334.615 
   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 46.679.000.000 41.006.490.000 40.889.550.500 41.579.892.000 41.536.359.000 41.200.052.000 41.156.519.000 42.458.802.000 42.412.669.000 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.523.000.000 1.634.913.642 1.488.945.648 1.467.858.000 1.265.680.000 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.364.407.000 
   3a:  Freedom, security and justice 872.000.000 731.774.000 534.196.000 839.125.000 596.670.000 832.725.000 572.940.000 863.925.000 664.142.000 
   3b:  Citizenship 651.000.000 903.139.642 954.749.648 628.733.000 669.010.000 614.723.000 634.770.000 650.963.000 700.265.000 
4.  The EU as a global partner 7.440.000.000 7.551.218.000 7.847.128.400 7.619.432.000 7.759.456.769 8.153.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.607.161.364 
5.  Administration 7.699.000.000 7.279.207.193 7.279.767.193 7.655.255.982 7.655.255.982 7.552.866.286 7.552.866.286 7.700.730.900 7.700.730.900 
6.  Compensations 210.000.000 206.636.292 206.636.292 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

TOTAL 136.211.000.00
0 130.569.639.385 115.771.282.245 133.551.039.04

9 
116.546.062.32

9 133.251.557.913 114.324.628.24
3 

135.167.926.52
7 123.660.405.323 

Compulsory expenditure   42.430.668.666 42.430.668.666 43.253.554.612 43.238.067.112 42.873.714.612 42.858.227.112 44.125.644.612 44.109.557.112 
Non-compulsory expenditure   88.138.970.719 73.340.613.579 90.297.484.437 73.307.995.217 90.377.843.301 71.466.401.131 91.042.281.915 79.550.848.211 
Appropriations as a % of GNI   1,04% 0,92% 1,03% 0,90% 1,03% 0,88% 1,04% 0,95% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3)  2009 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 60.025.540.669 44.478.014.666 60.195.881.669 45.999.519.679 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.024.385.513 
   1b:  Cohesion for growth and employment 48.413.884.669 34.664.134.166 48.426.884.669 34.975.134.166 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 55.788.884.011 53.100.586.325 56.121.437.011 52.564.429.680 

   -  of which, Market related expenditure and direct pay. 41.125.356.325 41.081.823.325 41.132.856.325 41.085.323.325 
3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.298.100.000 
   3a:  Freedom, security and justice 832.725.000 572.940.000 863.925.000 617.440.000 
   3b:  Citizenship 614.723.000 634.770.000 650.963.000 680.660.000 
4.  The EU as a global partner 7.993.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.324.169.158 
5.  Administration 7.551.997.192 7.551.997.192 7.700.730.900 7.700.730.900 

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for the 
items and amounts voted by each institution during their 
second reading. This aims at better identifying the actual 
impact of every actor on the budgetary procedure's 
figures regardless of the timing of the amendments 
brought by the Commission to its PDB 

6.  Compensations 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

TOTAL 133.016.153.144 114.364.223.47
4 

133.845.980.85
2 116.096.062.329 

Compulsory expenditure 42.799.698.937 42.784.211.437 42.799.698.937 42.784.211.437 
Non-compulsory expenditure 90.216.454.207 71.580.012.037 91.046.281.915 73.311.850.892 

 

Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,88% 1,03% 0,89% 
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This table gives an overview of the development of staffing levels in the European Parliament and the institutions from 2005 to 2009. 
 
 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 Variation 2005-09 
All institutions 36.372 37.396 38.630 39.489 39.919 9,75% 
European Parliament  5.597 5.801 5.933 5.940 6.081 8,65% 
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ABB (ACTIVITY-BASED BUDGETING, OP ACTIVITEITEN GEBASEERDE 
BUDGETTERING)/ABM (ACTIVITY-BASED MANAGEMENT, BEHEER OP 
GROND VAN ACTIVITEITEN)  
 
Het belangrijkste doel van op activiteiten gebaseerde budgettering (ABB) is op 
prestatie gebaseerde begrotingsconcepten in te voeren en een duidelijk kader te 
verschaffen voor het in de praktijk brengen van de beleidsprioriteiten en 
doelstellingen van de Commissie. ABB is een geïntegreerd begrotings- en financieel 
beheer, gebaseerd op activiteiten die nauw samenhangen met de beleidsprioriteiten 
en doelstellingen van de Commissie. De middelen worden toegekend en beheerd 
aan de hand van van te voren gedefinieerde politieke prioriteiten. Er zijn ongeveer 
270 activiteiten die in 31 beleidsgebieden gegroepeerd zijn. 
 
Volgens de Commissie wordt met op activiteiten gebaseerd management (ABM) 
"beoogd besluiten te nemen over politieke prioriteiten, tezamen met de daarmee 
samenhangende middelen, en wel op elk niveau van de organisatie. Dit maakt het 
mogelijk de middelen toe te kennen aan bepaalde beleidsprioriteiten en, aan de 
andere kant, besluiten over politieke prioriteiten te nemen op basis van volledige 
informatie over de daarvoor benodigde middelen". ABM brengt strategische planning 
en budgettering tezamen met operationele programmering en management, controle 
en rapportage, evaluatie en interne audit. Het instrument is nodig om al deze 
elementen op een consistente en systematische manier tezamen te brengen; dat 
wordt genoemd "de strategische plannings- en programmeringscyclus" (SPP). 
 
DE AGENTSCHAPPEN  
 
De agentschappen van de EU zijn instanties die een afzonderlijke 
rechtspersoonlijkheid bezitten en waaraan bevoegdheden tot uitvoering van de 
begroting kunnen worden gedelegeerd onder strikte voorwaarden. Zij zijn 
onderworpen aan een afzonderlijke kwijting die door de kwijtingsautoriteit moet 
worden verleend. Er zijn twee belangrijke types agentschappen. 
 
Uitvoerende agentschappen zijn rechtspersonen onder de communautaire 
wetgeving, die bij een besluit van de Commissie zijn opgericht en waaraan de 
bevoegdheid kan worden gedelegeerd voor de gehele of gedeeltelijke uitvoering van 
een communautair programma of project namens de Commissie en onder haar 
verantwoordelijkheid overeenkomstig de bepalingen van richtlijn van de Raad (EG) 
nr. 58/2003 van 19 december 2002.  
 
In tegenstelling tot de uitvoerende agentschappen vallen de gedecentraliseerde 
agentschappen (ookwel regulerende of traditionele agentschappen genoemd) niet 
onder de rechtstreekse controle van de Commissie, maar onder die van de lidstaten, 
via hun Raad van Bestuur. Een gedecentraliseerd agentschap van de Gemeenschap 
heeft zijn eigen rechtspersoonlijkheid. Het wordt opgericht aan de hand van 
secundaire wetgeving met het oog op het bereiken van een zeer specifieke 
technische, wetenschappelijke of beheerstaak, die gespecificeerd wordt in de 
betrokken communautaire wetstekst. Er bestaan thans ongeveer 20 traditionele 
agentschappen.  
 
 



 

DV\785929NL.doc   63/68

  NL 

JAARLIJKSE SAMENVATTINGEN 
 
Jaarlijkse samenvattingen hangen samen met het cohesiebeleid (structuurfonds en 
cohesiefonds) en het landbouwbeleid. Uit hoofde van artikel 274 van het EG-Verdrag 
is het de Europese Commissie die verantwoordelijk is voor de begroting, maar 
ongeveer 80% van de totale uitgaven (landbouwsteun en structuursteun) wordt door 
de administraties van de lidstaten beheerd (het zogenaamde "gedeelde 
management"). De wettelijke verplichting (Interinstitutioneel Akkoord en Financieel 
Reglement) die aan de lidstaten is opgelegd om op het passende nationale niveau 
een jaarlijkse samenvatting te geven van de beschikbare audits en verklaringen is 
bedoeld om de beheer- en controlesystemen te verbeteren, en een betere naleving 
van de verantwoordelijkheidsplicht door de lidstaten te garanderen. Jaarlijkse 
samenvattingen werden voor het eerst uitgebracht op 15 februari 2008 (over het jaar 
2007). De daarmee te vergelijken "nationale beheerverklaringen", waarop door het 
Europees Parlement is aangedrongen, zijn nog steeds vrijwillige initiatieven van de 
kant van een aantal lidstaten.  
 
DE HERVORMING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID (GLB) 
 
De eerste doelstelling van het GLB, ingevoerd in 1962, was het verzekeren van de 
voedselvoorziening door een beleid van prijsondersteuning en een onbeperkte 
aankoopgarantie.  
 
Naarmate het GLB meer en meer tot de productie van overschotten begon te leiden, 
zijn er sinds 1988 diverse hervormingen doorgevoerd. De hervorming van 1992 was 
een keerpunt, waarbij een systeem van inkomensbescherming via de prijzen 
vervangen werd door een systeem van compenserende inkomenssteun.  
 
Bij de hervorming van 2003 werden nieuwe beginselen ingevoerd zoals: 
 
- de loskoppeling van de steun aan het geproduceerde volume (een deel van de 
steun wordt verleend in de vorm van een enkele vaste betaling), 
 
- cross-compliance (conditionaliteit), waarbij de enkele betaling afhankelijk wordt 
gesteld van een reeks criteria op het gebied van milieu, volksgezondheid en 
dierenwelzijn, 
 
- modulatie, waardoor het mogelijk wordt om middelen van de eerste pijler van het 
GLB (marktbeleid en steun) over  te dragen naar de tweede pijler 
(plattelandsontwikkeling), 
 
- een mechanisme voor financiële discipline (waarbij een plafond wordt vastgesteld 
voor de uitgaven voor marktsteun en rechtstreekse hulp voor de periode van 2007 tot 
en met 2013).  
 
Op 20 november 2008 bereikten de ministers van Landbouw een politiek akkoord 
over de Health Check voor het GLB. Dit pakket van maatregelen houdt onder meer 
de afschaffing in van de steun voor het buiten gebruik zetten van land (set-aside), 
een geleidelijke verhoging van de melkquota tot aan de afschaffing ervan in 2015, 
omzetting van interventie op de markt in een werkelijk veiligheidsnet en opvoering 
van de modulatie. 
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GBVB: GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDSE EN VEILIGHEIDSBELEID  
 
Het gemeenschappelijk buitenlands beleid (GBVB) werd in Titel V van het in 1992 te 
Maastricht ondertekende Verdrag van de Europese Unie ingevoerd als tweede pijler 
van de Europese Unie. In het Verdrag van Amsterdam, dat in 1999 in werking trad, 
werd een aantal belangrijke wijzigingen ingevoerd en sindsdien zijn er talrijke 
ontwikkelingen geweest in het GBVB. Men is overeengekomen een Europees 
veiligheid en defensiebeleid (EVDB) te initiëren binnen het algemene kader van het 
GBVB. Op de zitting van de Europese Raad te Laken op 14-15 december 2001 werd 
een verklaring goedgekeurd over de operationele capaciteit van het EVDB, waarmee 
officieel erkend wordt dat de Europese Unie nu in staat is bepaalde 
crisismanagementoperaties uit te voeren. In artikel 21 van het Verdrag van 
Amsterdam wordt het Raadsvoorzitterschap opgeroepen om het Europees 
Parlement te raadplegen over de belangrijkste aspecten en fundamentele keuzen 
van het GBVB. Het Europees Parlement mag in dit verband vragen stellen aan de 
Raad en aanbevelingen doen.  
 
In het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 wordt van de lidstaten verlangd dat 
zij jaarlijks een Raadsdocument opstellen over de belangrijkste aspecten en 
fundamentele keuzen van het GBVB, met inbegrip van de financiële effecten voor de 
algemene begroting van de Europese Gemeenschappen. Het Europees Parlement 
geeft een rechtstreeks antwoord aan de Raad in het kader van zijn jaarlijkse verslag 
en resolutie over het GBVB. Deze politieke dialoog is aangevuld met de invoering 
van gezamenlijke overlegvergaderingen, die ten minste vijf maal per jaar 
plaatsvinden, zoals bepaald wordt in artikel 43 van het Interinstitutioneel Akkoord van 
17 mei 2006. 
 
Bovendien werden in artikel 42 van het IIA de volgende budgettaire rubrieken voor 
uitgaven van het GBVB ingevoerd: 
 
- crisismanagementoperaties, preventie, oplossing en stabilisatie van conflicten, 
toezicht en uitvoering van vredesprocessen en veiligheidsprocessen, 
 
- non-proliferatie en ontwapening, 
 
- noodmaatregelen, 
 
- voorbereidende maatregelen en follow-upmaatregelen, 
 
- speciale EU-vertegenwoordigers. 
 
Ook wordt er een specifiek plafond voor het GBVB vastgesteld (1.740 miljoen euro 
voor de periode 2007-2013), waarbij de uitgaven voor noodmaatregelen over de 
desbetreffende periode minder dan 20% van dit bedrag belopen. 
 
 
HET NIEUWE EUROPESE NABUURSCHAPSBELEID (ENB) 
 
Het Europese nabuurschapsbeleid (ENB) heeft ten doel bijzondere relaties aan te 
knopen met de naburige landen in Oost-Europa, het zuidelijke Middellandse-
Zeebekken en het zuidelijke Kaukasusgebied, landen waarvoor toetreding geen optie 
is.  
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Het ENB is gericht op bevordering van democratie, vrijheid, welvaart, veiligheid en 
stabiliteit, daarbij voortbouwend op bestaande relaties met de diverse buurlanden. 
Het beleid krijgt vorm door middel van bilaterale actieplannen, partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomsten (PSOs) en Euromediterrane 
associatieovereenkomsten.  
 
De betrokken nabuurlanden profiteren van financiële en technische bijstand, vooral 
via het Europese nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI) voor de periode 
2007-2013 (dat in plaats komt van de in 200-2006 lopende programma TACIS en 
MEDA, maar waarbij als centraal element nog steeds een differentiatie wordt 
aangehouden tussen de "oostelijke" en "zuidelijke" nabuurschap van de EU). 
 
Het Parlement wordt in geen enkel stadium geraadpleegd over de voorbereiding van 
de actieplannen. Het beschikt niettemin over uitvoerige wetgevende en budgettaire 
controlebevoegdheden, welke het in staat stellen om invloed uit te oefenen. 
 
EUROPEES JEUGDPACT 
 
Het Europees Jeugdpact is een beleidsinstrument dat in maart 2005 door de 
Europese Raad werd goedgekeurd als onderdeel van de herziene strategie van 
Lissabon, welke tot doel heeft om Europa de meest concurrerende op kennis 
gebaseerde economie ter wereld te maken. 
 
Het Jeugdpact vormt een meer coherente benadering van jongerenkwesties en 
beoogt de participatie van alle jongeren in onderwijs, werkgelegenheid en de 
samenleving te bevorderen. Het was de eerste maal dat het jeugdbeleid een zo 
zichtbare rol speelde op EU-vlak. 
 
GALILEO EN HET EIT (EUROPEES INSTITUUT VOOR TECHNOLOGIE) 
 
Galileo is het Europese initiatief voor een globaal satellietnavigatiesysteem, dat een 
zeer nauwkeurige, globale positioneringsdienst verleent onder civiele controle. Het 
systeem verschaft autonome navigatie- en positioneringsdiensten en zal tegelijkertijd 
interoperabel zijn met GPS en GLONASS, twee andere wereldwijde 
satellietnavigatiesystemen. Het volledig ontwikkelde Galileo-systeem zal bestaan uit 
30 satellieten en de daarbij behorende grondinfrastructuur.  
 
Het project is in 2000 opgezet en onderverdeeld in drie stadia, waarvan het eerste uit 
publieke middelen wordt gefinancierd en de tweede en derde (aanleg en ontplooiing) 
door een particulier consortium. Het project was bijna mislukt vanwege het feit dat 
concessieonderhandelingen met de particuliere sector in het begin van 2007 mislukt 
waren.  
 
Om het project te redden, hebben het EP en de Raad in november 2007 besloten de 
ontplooiing volledig uit EU-middelen te financieren voor een bedrag van 3,4 miljard 
euro, waarbij een tekort van 2,4 miljard euro optrad. Het Europese 
radiosatellietnavigatiesysteem Galileo moet met ingang van 2013 operationeel zijn. 
In het compromis werd het besluit over het publiekprivate partnerschap voor de 
exploitatie ervan uitgesteld tot na 2013.  
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De taak van het EIT is om voort te bouwen op de innovatiecapaciteit van actoren in 
de sectoren hoger onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven binnen de EU en daarbuiten 
door de oprichting van hooggeïntegreerde kennis- en innovatiegemeenschappen 
(KIGs). 
 
In totaal wordt een bedrag van 3,7 miljard euro gepland voor Galileo en het 
Europees Instituut voor Technologie binnen het meerjaren financiële kader tot en met 
2013. Het EIT zal ook volledig door de Gemeenschap worden gefinancierd. 
 
DE STRATEGIEËN VAN LISSABON EN GÖTEBORG 
 
 De strategie van Lissabon werd door de Europese Raad in maart 2000 geïnitieerd. 
Het doel ervan is om de Europese Unie te transformeren tot de "meest 
concurrerende en dynamische op kennis gebaseerde economie ter wereld, die in 
staat is een duurzame economische groei te onderhouden met meer en betere 
arbeidsplaatsen en een grotere sociale cohesie", een doel dat tegen 2010 moet zijn 
bereikt. Een laatste doelstelling, duurzaamheid vanuit ecologisch oogpunt, werd 
hieraan toegevoegd op de top van Göteborg in juni 2001. 
 
Er zijn dus drie pijlers van de strategie van Lissabon: 
- een economische pijler om de overgang op een concurrerende, op kennis 
gebaseerde economie voor te bereiden 
- een sociale pijler om het Europees sociaal model te moderniseren door te 
investeren in human resources en door sociale uitsluiting te bestrijden, en 
- een ecologische pijler, die op de zitting van de Europese Raad van Göteborg werd 
toegevoegd. 
 
Er is een lijst van streefdoelen opgesteld. Aangezien de bevoegdheid bijna altijd bij 
de lidstaten ligt, is hiervoor de open coördinatiemethode (OCM) met nationale 
actieplannen ingevoerd. 
 
Een halftijdse evaluatie in 2005 onderstreepte dat de resultaten toch wel 
uiteenlopend zijn. De strategie van Lissabon werd opnieuw gelanceerd en het 
zwaartepunt werd gelegd op het bereiken van een sterkere, duurzame groei en de 
schepping van meer en betere arbeidsplaatsen, waarbij  het coördinatieproces werd 
vereenvoudigd door geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid. 
 
MEERJARIG FINANCIEEL KADER (MFK) VOOR DE PERIODE 2007-2013 
 
Zie deel 2 voor technische aanpassing aan de financiële vooruitzichten, 
rubrieken en instrumenten ter bevordering van de flexibiliteit zoals 
flexibiliteitsinstrument, solidariteitsfonds, reserve voor noodgevallen 
 
PEACE II-PROGRAMMA VOOR NOORD-IERLAND 
 
Het programma PEACE II is bestemd om het vredesproces in Noord-Ierland te 
consolideren door financiële middelen hiervoor beschikbaar te stellen uit hoofde van 
doelstelling 1 van het structuurfondsen (periode 2000-2006), welke gericht is op de 
ontwikkeling en structurele aanpassing van regio's die in ontwikkeling achter zijn 
gebleven, d.w.z. waar het gemiddelde BNP per hoofd van de bevolking minder dan 
75% bedraagt dan het gemiddelde van de Europese Unie. 
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Zoals zijn voorganger PEACE I (1995-1999) streeft het programma ernaar 
vooruitgang te bevorderen in de richting van een vreedzame, stabiele samenleving 
en om de verzoening in de regio te bevorderen. 
 
PROEFPROJECTEN EN VOORBEREIDENDE ACTIES 
 
In artikel 49, lid 6, van het Financieel Reglement worden proefprojecten (soms ook 
"pilootprojecten" genoemd) en voorbereidende acties als volgt gedefinieerd: 
- proefprojecten zijn projecten van experimentele aard die bestemd zijn om de 
uitvoerbaarheid en het nut van een actie te testen. De betrokken 
vastleggingskredieten kunnen op de begroting worden opgenomen voor niet meer 
dan twee opeenvolgende begrotingsjaren; 
- voorbereidende acties op het toegangsgebied van de Verdragen zijn bedoeld om 
voorstellen voor te bereiden met het oog op de goedkeuring van toekomstige acties. 
De desbetreffende vastleggingskredieten kunnen voor niet meer dan drie 
opeenvolgende begrotingsjaren op de begroting worden opgenomen. Dit vereist ook 
dat het VOB vergezeld gaat van een evaluatie van de resultaten die al bereikt zijn 
met bestaande projecten/acties en de beoogde follow-up. 
Het Interinstitutioneel Akkoord bepaalt dat de Commissie bij de indiening van haar 
VOB rekening moet houden met: "de mogelijkheden voor het initiëren van nieuwe 
beleidsvelden door middel van roefprojecten en/of nieuwe voorbereidende acties". 
Het IIA beperkt het totale bedrag van de kredieten voor proefprojecten tot 40 
miljoen euro voor elk begrotingsjaar en het bedrag van de voorbereidende acties 
tot 50 miljoen euro voor nieuwe acties, waarbij een totaalbedrag van 100 miljoen 
euro mag worden vastgelegd voor het totaal van alle acties. 
 
HET NIVEAU VAN DE NOG BETAALBAAR TE STELLEN VASTLEGGINGEN 
(RAL) 
 
RAL is een Franse afkorting voor "Reste à liquider" en heeft betrekking op 
begrotingsvastleggingen die nog moeten worden gebruikt (besteed). Vanuit 
technisch oogpunt zijn het kredieten die zijn vastgelegd maar nog niet uitbetaald. Zij 
resulteren hoofdzakelijk uit het bestaan van kredieten die beschikbaar zijn gesteld in 
het kader van meerjarige acties. Normale RALs moeten worden onderscheiden van 
abnormale RALs. 
 
DOELMATIGE BESTEDING VAN DE MIDDELEN 
 
Doelmatige besteding van de middelen kan worden gedefinieerd als de verhouding 
die er bestaat tussen de waarde van een product of een openbare interventie en de 
hoeveelheid geld die ervoor wordt uitgegeven. 
 
Wat het EP betreft, heeft de aanpak van "doelmatige besteding van de middelen" 
een innoverend element in de begrotingsprocedure van 2007, met het doel om de 
evaluatie van de programma's van de EU te verbeteren en een betere controle te 
kunnen uitoefenen op de uitvoering van de begroting in het licht van de prioriteiten 
van het Parlement en zijn institutionele prerogatieven. Vervolgens werd een 
gezamenlijke verklaring overeengekomen met de Commissie over de juiste 
uitvoering van de begroting, waarbij werd benadrukt dat het algemene doel van deze 
operatie is om de Europese burgers zoveel mogelijk waarde voor zijn geld te geven. 
De uitdagingen waarvoor de EU zich gesteld ziet, moeten worden waargenomen met 
een zo goed mogelijke allocatie van de middelen. Dit hangt ook samen met het op 
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activiteiten gebaseerde beheer (ABM) (zie hierboven), dat voorziet in een 
geïntegreerde benadering van prestaties en kosten voor de verschillende 
beleidsgebieden, hetgeen zowel op de operationele als op de administratieve 
middelen betrekking heeft. 
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