
 

AM\1076588NL.doc  PE570.904v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

21.10.2015 A8-0298/4 

Amendement  4 

Bernd Kölmel, Richard Ashworth, Anders Primdahl Vistisen, Ashley Fox, Angel 

Dzhambazki, Raffaele Fitto 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 4, van het Reglement) ter vervanging van de niet-

wetgevingsontwerpresolutie A8-0298/2015 

Resolutie van het Europees Parlement over het standpunt van de Raad over het ontwerp 

van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 (11706/2015 

– C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 

Atoomenergie, 

– gezien Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel 

van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen
1
, 

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad 

van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 

algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) 

nr. 1605/2002
2
, 

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot 

bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020
3
 (MFK-verordening), 

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de 

samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer
4
 (het IIA), 

– gezien zijn resolutie van 29 april 2015 over de raming van de inkomsten en uitgaven van 

het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2016
1
, 

                                                 
1
  PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17. 

2
  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1. 

3
  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884. 

4
  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1. 
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– gezien het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 

2016, goedgekeurd door de Commissie op 24 juni 2015 (COM(2014)0300), 

– gezien het standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie 

voor het begrotingsjaar 2016, vastgesteld door de Raad op 4 september 2015 en 

toegezonden aan het Europees Parlement op 17 september 2015 (11706/2015 – C8-

0274/2015), 

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad 

en de Raad van 23 september 2015 getiteld "Aanpak van de vluchtelingencrisis: nu te 

nemen operationele, budgettaire en wetgevende maatregelen in het kader van de Europese 

migratieagenda" (COM(2015)0490), 

– gezien artikel 88 van het Reglement, 

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie en de adviezen van de overige betrokken 

commissies (A8-0000/2015), 

Afdeling III 

Algemeen 

 

1. is ingenomen met de ontwerpbegroting van de Commissie voor 2016 en beschouwt deze 

als een stap in de goede richting; merkt evenwel op dat er nog heel wat 

efficiëntiebesparingen kunnen worden verwezenlijkt en is daarom ingenomen met de door 

de Raad voorgestelde wijzigingen die gericht zijn op budgettaire verantwoordelijkheid; 

2. merkt op dat de lezing van de begroting 2016 door het Parlement enigszins recht doet aan 

de politieke prioriteiten die zijn vastgesteld in zijn resoluties van 11 maart 2015 over de 

algemene richtsnoeren
2
 en van 8 juli 2015 over het mandaat voor de trialoog

3
; betreurt 

evenwel het besluit van het Parlement om te proberen de maxima van het meerjarig 

financieel kader 2014-2020 te overschrijden, zoals overeengekomen door de Commissie, 

de Raad en het Parlement; beschouwt dit als een onverantwoord standpunt gezien de 

begrotingssituatie van een aantal lidstaten; 

3. benadrukt dat de maxima die zijn overeengekomen in het kader van het meerjarig 

financieel kader 2014-2020 (MFK) moeten worden geëerbiedigd, met name in het kader 

van de komende herziening van de prioriteiten van het MFK; betreurt het besluit van het 

Parlement om in de begroting 2016 de marges in de rubrieken 1a, 1b en 3 volledig te 

gebruiken, en bovendien weinig speelruimte te laten in rubriek 4; is van mening dat de 

logische conclusie van een overschrijding van deze maxima niet is dat de maxima 

ontoereikend zijn, maar wel dat het Parlement zich als tak van de begrotingsautoriteit 

realistischer en verantwoordelijker moet opstellen ten aanzien van de uitgaven; 

                                                                                                                                                         
1
  Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0172. 

2
  Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0060. 

3
  Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0263. 
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4. stelt voor dat de prioriteit voor een verhoging van de kredieten in deze begroting moet 

liggen bij de aanpak van de migratie- en vluchtelingencrisis; begrijpt dat deze crisis niet 

kan worden opgelost met financiële middelen alleen; betreurt evenwel het onvermogen 

van het Parlement om prioriteiten te stellen, minder te verspillen en de uitgaven te richten 

op maatregelen om deze crisis te verlichten, met name uit duidelijk identificeerbare 

begrotingslijnen met een gering opnamevermogen en een laag uitvoeringsniveau; stelt 

voor dat het standpunt van het Parlement het antwoord van Europa wordt om de crisis aan 

te pakken; 

5. neemt kennis van de nota van wijzigingen nr. 2/2016 van de Commissie van 14 oktober 

2015; is ingenomen met de stijging van de uitgaven om de problemen in de 

landbouwsector te verlichten; verzoekt de Commissie evenwel rubriek 3 en 4 opnieuw te 

onderzoeken om besparingen te vinden die ten minste gedeeltelijk kunnen bijdragen aan 

de financiering van maatregelen om de migratie- en vluchtelingencrisis te verlichten; 

6. herhaalt zijn standpunt dat de begroting van de Unie niet mag voorbijgaan aan politieke 

toezeggingen die de drie instellingen reeds hebben gedaan, met name ten aanzien van het 

Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) en het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; is van mening dat de verbreking van deze 

verbintenissen op lange termijn niet alleen afbreuk doet aan de economische 

geloofwaardigheid van het Parlement, maar ook het vermogen ondermijnt om op de korte 

termijn het hoofd te bieden aan dringende prioriteiten in de begroting 2016; 

7. benadrukt het belang van volledige eerbiediging van de gezamenlijke verklaring over een 

betalingsplan 2015-2016 waarover het Parlement, de Raad en de Commissie
1
 

overeenstemming hebben bereikt, na het gezamenlijk engagement om de achterstand van 

nog niet gehonoreerde betalingsverzoeken voor de cohesieprogramma's in de periode 

2007-2013 tegen eind 2016 tot ongeveer 2 miljard EUR te beperken en om in de toekomst 

de opbouw van onhoudbare betalingsachterstand te voorkomen; 

8. steunt het gebruik van speciale instrumenten als buitengewone maatregelen voor 

buitengewone omstandigheden, en is van mening dat deze instrumenten aantonen dat er 

binnen het MFK voldoende flexibiliteit bestaat; is van mening dat de huidige migratie- en 

vluchtelingencrisis het gebruik van speciale instrumenten rechtvaardigt; betreurt evenwel 

dat de benodigde extra middelen voor een adequate reactie van de EU op de crisis niet 

konden worden gevonden in reeds bestaande begrotingslijnen, met name die zonder 

duidelijk aantoonbare toegevoegde waarde voor de EU; is bezorgd over het feit dat het 

standpunt van het Parlement het herhaalde gebruik van speciale instrumenten in een aantal 

rubrieken vergt, wat het vermogen ondermijnt om te reageren op andere onvoorziene 

omstandigheden in 2016; 

Rubriek 1a – Concurrentievermogen voor groei en banen 

9. herhaalt zijn steun voor een modernisering van de begroting die voluit gaat voor de drie 

prioriteiten werkgelegenheid, ondernemingen en ondernemerschap, met name de 

begrotingslijnen met het grootste potentieel om bij te dragen aan de doelstelling van 

werkgelegenheid en groei; erkent het nadelige effect dat het standpunt van de Commissie 

                                                 
1
  Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0263, bijlage II. 
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en de Raad op de korte termijn voor sommige begrotingslijnen kan hebben; dringt er 

niettemin op aan dat in de opeenvolgende begrotingen van de EU de nadruk blijft liggen 

op het scheppen van banen, het bevorderen van groei en onderzoek en ontwikkeling; 

10. wijst op de recente overeenkomst over het EFSI; betreurt de verlagingen die de Raad 

voorstelt op reeds overeengekomen uitgaven voor Horizon 2020 en de Connecting Europe 

Facility; betreurt verder het budgettair onverantwoord besluit van het Parlement om de 

EU-begroting te verhogen tot boven de maxima van het MFK ter ondersteuning van 

verhogingen op de begrotingslijnen voor Horizon 2020 en de Connecting Europe Facility 

tot het niveau van voor de oprichting van het EFSI, wat de eerdere overeenkomst tussen 

de drie instellingen over het MFK volledig ondermijnt; roept alle partijen op een einde te 

maken aan de politieke aanstellerij en hun eerdere overeenkomsten over het EFSI en het 

MFK te honoreren; 

Rubriek 1b – Economische, sociale en territoriale samenhang 

11. begrijpt dat idealiter geen verlagingen onder het voorstel van de Commissie mogen 

worden doorgevoerd; benadrukt niettemin het belang van budgettaire 

verantwoordelijkheid; is daarom ingenomen met de wijzigingen van de Raad, die als 

voorbeeld van Europese solidariteit erop gericht zijn de financiering voor de minst 

ontwikkelde regio's te handhaven en die voor de meest ontwikkelde regio's te verlagen; 

12. begrijpt dat de jeugdwerkloosheid in een aantal lidstaten een enorm groot probleem is; 

betreurt niettemin het besluit van het Parlement om de kredieten voor het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief te verhogen boven het maximum van het MFK als 

gevolg van de aanzienlijke vervroegde financiering in eerdere jaren en aanzienlijke 

voorfinanciering, en ondanks het argument van de Commissie dat er geen dringende 

behoefte is om de vastleggingskredieten in de begroting 2016 te verhogen; herinnert eraan 

dat werkgelegenheid grotendeels de bevoegdheid van de lidstaten is en dringt er bij de 

lidstaten op aan alles in het werk te stellen om te zorgen voor een hoog niveau van 

werkgelegenheid en de specifieke problemen van jongeren aan te pakken; 

Rubriek 2 – Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen 

13.  is ingenomen met de ontwerpbegroting van de Commissie; is het niettemin eens met de 

suggestie van de Raad dat er heel wat gebieden zijn waar er sprake is van inefficiëntie, 

zoals de wijzigingen in het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015; steunt daarom 

de beperkte verlagingen van de Raad bij de vastleggings- en betalingskredieten in 

rubriek 2; 

14. steunt de verhoging van de uitgaven om de crisis in de landbouwsector te verlichten, zoals 

bevestigd in nota van wijzigingen nr. 2/2016 van de Commissie, met name voor de 

zuivelsector, en onderschrijft het standpunt van het Parlement ter zake; is ingenomen met 

het feit dat dit pakket een reeks maatregelen bevat die erop gericht zijn de 

langetermijngevolgen op te vangen die de Europese landbouwers door het Russische 

invoerverbod ondervinden; 

Rubriek 3 – Veiligheid en burgerschap 
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15. is ingenomen met de voorgestelde verhoging van de kredieten in de ontwerpbegroting van 

de Commissie voor 2016 en in nota van wijzigingen nr. 2/2016, die bestemd is voor 

migratie en vluchtelingen; vraagt zich evenwel af of de Commissie alle mogelijkheden 

voor een herschikking van kredieten binnen rubriek 3 voldoende heeft onderzocht, met 

name gezien het feit dat de Raad een besparing van 25 miljoen EUR bij de 

vastleggingskredieten en van 35 miljoen EUR bij de betalingskredieten heeft kunnen 

vinden; heeft kritiek op het gebruik van het flexibiliteitsinstrument voor een bedrag van 

1,5 miljard EUR als gevolg van het onvermogen van de Commissie en het Parlement om 

besparingen te vinden; herhaalt zijn standpunt dat rubriek 3 tal van begrotingslijnen met 

een aantoonbare meerwaarde voor de EU bevat, waar kredieten die momenteel worden 

overwogen kunnen worden gebruikt voor het aanpakken van de migratie- en 

vluchtelingencrisis; 

16. is van mening dat er een duidelijke scheiding moet komen tussen het asielbeleid en het 

migratiebeleid; is van oordeel dat er langdurige, duurzame en praktische oplossingen 

nodig zijn om te voorkomen dat nog meer mensen het leven verliezen in een poging om 

asiel aan te vragen in de EU, en dat moet worden gezorgd voor effectieve veiligheid aan 

de grenzen en binnen de EU; 

Rubriek 4 – Europa als wereldspeler 

17. wijst op de grote stijging van de kredieten in de ontwerpbegroting van de Commissie voor 

2016 ten opzichte van de begroting 2015; is het met de Raad eens dat deze verhoging van 

de kredieten onvoldoende marge onder de maxima toelaat; steunt het standpunt van de 

Raad waarin nog steeds sprake is van een aanzienlijke verhoging van de kredieten, die 

gericht moeten zijn op onderontwikkelde landen om de problemen in de regio te helpen 

verlichten; betreurt dat er in het standpunt van het Parlement in rubriek 4 slechts een 

marge van 50 000 EUR zou zijn, wat volledig ontoereikend is om het hoofd te bieden aan 

onvoorziene omstandigheden in 2016; wijst als een voorbeeld van een onvoorziene 

omstandigheid op het gezamenlijk actieplan van de EU met Turkije dat de Raad op 15 

oktober 2015
1
 heeft goedgekeurd en dat de EU niet zou kunnen financieren indien het 

standpunt van het Parlement wordt aanvaard; 

18. is niettemin ingenomen met de maatregelen die zijn aangekondigd in de mededeling van 

de Commissie van 23 september 2015 en bevestigd in de nota van wijzigingen nr. 2/2016; 

vraagt zich af of de Commissie de besparingen heeft onderzocht die de Raad in rubriek 4 

heeft gevonden; herhaalt dat in het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015 wordt 

aangetoond dat er heel wat kredieten kunnen worden herschikt voor prioritaire gebieden; 

benadrukt dat de migratie- en vluchtelingencrisis niet kan worden opgelost met financiële 

middelen alleen; is van mening dat aanvullende financiële middelen doelgericht en 

transparant moeten zijn en dat er verantwoording moet worden over afgelegd om te 

waarborgen dat ze tegemoetkomen aan prioritaire behoeften; 

19. is van mening dat de financiële middelen voor de aanpak van de migratie- en 

vluchtelingencrisis gericht moeten zijn op de bron in plaats van op de gevolgen van het 

probleem; benadrukt dat het belangrijk is vluchtelingen dicht bij hun land van herkomst te 

                                                 
1
  Conclusies van de Europese Raad van 15 oktober 2015, EUCO 26/15. 
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steunen, bijvoorbeeld via de versterking van de relevante EU-agentschappen en het 

regionaal trustfonds van de EU in Syrië; 

Rubriek 5 – Administratie 

20. is van mening dat de administratieve uitgaven van de Commissie niet immuun mogen zijn 

voor de efficiëntiewinst die door de nationale overheden is verwezenlijkt; is gezien de 

talrijke crises waarmee de EU wordt geconfronteerd,  niet in het minst de blijvende 

gevolgen van de wereldwijde economische crisis, van oordeel dat de Commissie het 

voorbeeld moet stellen en tot een aanzienlijke efficiëntiewinst moet komen om blijk te 

geven van solidariteit met de moeilijkheden die de nationale administraties ondervinden; 

Agentschappen 

21. steunt in beginsel de ramingen van de Commissie voor de budgettaire behoeften van de 

agentschappen; is het eens met het besluit van het Parlement om meer middelen uit te 

trekken voor de agentschappen die gericht zijn op migratie, met name het Europees 

Ondersteuningsbureau voor asielzaken, Frontex, Europol, Eurojust, eu.LISA, Cepol en het 

Bureau voor de grondrechten; betreurt de pogingen van het Parlement om de kredieten te 

verhogen voor andere agentschappen die duidelijk niet prioritair zijn; 

Betalingen 

22. herinnert aan eerdere toezeggingen van het Parlement, de Raad en de Commissie om 

onbetaalde rekeningen te voorkomen; betreurt daarom het besluit van het Parlement om 

over te gaan tot een aanzienlijke verhoging van de vastleggingen, die de Commissie maar 

moeilijk in betalingen zal kunnen omzetten; betreurt verder het besluit van de Raad om 

constant meer te snoeien in de betalingskredieten dan in de vastleggingskredieten; 

verzoekt beide instellingen zich verantwoordelijk te gedragen; 

Overige afdelingen 

Afdeling I – Europees Parlement 

23. benadrukt dat duidelijk kan worden bezuinigd op de uitgaven van het Parlement, niet in 

het minst op de absurde situatie dat de plenaire vergaderingen zowel in Brussel als in 

Straatsburg worden gehouden; verzoekt het Parlement en de Raad met klem een 

stappenplan voor één zetel voor het Parlement op te stellen, zoals een grote meerderheid 

in het Parlement heeft gevraagd in het verslag Fox-Häfner dat op 20 november 2013
1
 is 

aangenomen; is van mening dat het reizen tussen Brussel en Straatsburg in tegenspraak is 

met de inspanningen van het Parlement om als budgettair verantwoordelijk te worden 

beschouwd, en de publieke perceptie van het Parlement fundamenteel ondermijnt; 

 

24. is van mening dat het Parlement verder aanzienlijk kan besparen op zijn begroting door 

het aantal ambtenaren te verminderen en dus ook de behoefte aan kantoorruimte en 

gebouwen, door projecten zoals het "Huis van de Europese geschiedenis" te schrappen en 

door als Parlement zelf niet langer aan te dringen op te veel beleid; 

                                                 
1
  Aangenomen teksten P7_TA(2013)0498. 
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25. is van mening dat verdere besparingen kunnen worden verwezenlijkt door een 

herstructurering van de interparlementaire delegaties, de delegaties in gemengde 

parlementaire commissies en de delegaties in parlementaire samenwerkingscommissies en 

multilaterale parlementaire vergaderingen, om het aantal delegaties naar het buitenland en 

de kosten ervan te reduceren; 

26. is van mening dat verder kan worden bespaard op de begroting van het Parlement door de 

bijdragen voor de oprichting van politieke partijen en stichtingen en de uitgaven voor 

parlementaire bijstand te verminderen; neemt kennis van het feit dat de secretaris-generaal 

een voorstel aan het Bureau heeft gedaan om tot een nieuw evenwicht te komen tussen 

geaccrediteerde parlementaire medewerkers en plaatselijke medewerkers; verwacht dat 

het definitieve besluit uiterlijk in juli 2016 in werking zal treden en de looptijd van de 

bestaande contracten zal eerbiedigen; 

27. betreurt het standpunt van het Parlement inzake de vermindering van het personeel met 

5 %, dat indruist tegen de geest en het beginsel die zijn overeengekomen met de 

Commissie en de Raad in het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013
1
; neemt 

kennis van de aanbevelingen van de Commissie begrotingscontrole betreffende de 

kwijting voor 2013
2
; is van mening dat de begroting van het Parlement met 10 % kan 

worden verminderd zonder ook maar iets af te doen aan de kerntaken van de leden van het 

Europees Parlement; herhaalt zijn bezorgdheid over het grote aantal medewerkers op het 

kabinet van de Voorzitter van het Europees Parlement, namelijk 35 medewerkers, 

waaronder twee chauffeurs en een persoonlijke bode; is het erover eens dat hierbij veel 

vragen kunnen worden gesteld en dat dit een slecht voorbeeld is voor kostenverlaging en 

budgettaire verantwoordelijkheid in het Parlement; 

28. merkt op dat het Parlement gekant is tegen de uitbreiding van het Hof van Justitie; stelt 

voor dat, als naar hervormingen wordt gestreefd, deze begrotingsneutraal moeten zijn; 

29. dringt aan op een volledige kosten-batenanalyse van het Economisch en Sociaal Comité 

en het Comité van de regio's om na te gaan welke hun meerwaarde voor de EU is; 

o 

o     o 

30. blijft ervan overtuigd dat de Europese begroting meerwaarde moet bieden en geen inbreuk 

mag plegen op de rechten en bevoegdheden van de regeringen van de lidstaten; roept alle 

partijen op te zorgen voor een verantwoorde begroting, met bijzondere aandacht voor het 

verlichten van de migratie- en vluchtelingencrisis; 

31. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 

overige instellingen en de betrokken organen, alsmede aan de nationale parlementen. 

Or. en 

                                                 
1
  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 5. 

2
  Aangenomen teksten, P7_TA(2015)0121. 


