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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2018 

van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018: Verlaging van betalings- en 

vastleggingskredieten overeenkomstig de geactualiseerde ramingen van de uitgaven en 

een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen) 

(13961/2018 – C8-0488/2018 – 2018/2244(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 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 van de Raad1, en met name artikel 41, 

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad 

van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene 

begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) 

nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 

nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot 

intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20122, en met name artikel 44, 

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, 

definitief vastgesteld op 30 november 20173, 

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

bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-20204, 

– 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 beheer5, 

– gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2018, goedgekeurd door de 

Commissie op 12 oktober 2018 (COM(2018)0704), 

– gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2018, 

vastgesteld door de Raad op 26 november 2018 en dezelfde dag toegezonden aan het 

Europees Parlement (13961/2018 – C8-0488/2018), 

                                                 
1  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1. 
2  PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1. 
3  PB L 57 van 28.2.2018, blz. 1. 
4  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884. 
5  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1. 
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– gezien de artikelen 88 en 91 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0399/2018), 

A. overwegende dat ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2018 tot doel heeft zowel de 

uitgavenzijde als de ontvangstenzijde van de begroting bij te werken in het licht van de 

laatste ontwikkelingen; 

B. overwegende dat ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2018 aan de uitgavenzijde de 

vastleggings- en betalingskredieten van de begrotingslijnen verlaagt met respectievelijk 

48,7 miljoen EUR en 44,7 miljoen EUR in de rubrieken 1a "Concurrentievermogen 

voor groei en banen" en 2 "Duurzame groei — natuurlijke hulpbronnen"; 

C. overwegende dat ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2018 aan de ontvangstenzijde 

een herziening betreft van de raming van de traditionele eigen middelen (d.w.z. 

douanerechten en suikerheffingen), de btw- en de bni-grondslagen, alsmede het in de 

begroting verdisconteren van de relevante Britse correcties en de financiering daarvan, 

factoren die allemaal gevolgen hebben voor de verdeling van de 

eigenmiddelenbijdragen van de lidstaten aan de begroting van de Unie; 

1. is ingenomen met het feit dat de tenuitvoerlegging van de programma's voor 2014-2020 

eindelijk op kruissnelheid ligt en slechts een kleine aanpassing aan de uitgavenzijde 

noodzakelijk maakt vergeleken met de omvangrijke gewijzigde begrotingen die zijn 

goedgekeurd in 2016 en 2017; moedigt de Commissie en de lidstaten ertoe aan de 

aanzienlijke vertragingen die zich in de afgelopen drie jaar hebben opgehoopt weg te 

werken;  

2. neemt nota van het technische proces van herschikking van de eigen middelen, dat 

noodzakelijk is geworden door de herziening van de raming van de traditionele eigen 

middelen en de btw en door de actualisering van de Britse correctie; 

3. keurt het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting 

nr. 6/2018 goed; 

4. verzoekt zijn Voorzitter te constateren dat de gewijzigde begroting nr. 6/2018 definitief 

is vastgesteld en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de 

Europese Unie; 

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

alsmede aan de nationale parlementen. 
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